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w kierunku cypla Półwyspu Hel, tak, aby naprowadzać nadpływa-
jące statki na wejście do portu gdańskiego.

Niekiedy zawodu latarnika podejmowały się również panie.  
– Kiedyś tu i ówdzie pracowały kobiety latarniczki, ale była to rzadkość, 
bo praca była wyjątkowo wyczerpująca f izycznie. W historii latarni 
morskiej Gdańsk Nowy Port tylko jeden raz kobieta pełniła tę funkcję, 
ale było to jeszcze w XIX wieku – mówi Stefan Jacek Michalak. 

Jednak „jego” gdańska latarnia szczególnie zapisała się 
w historii Polski i historii świata. 1 września 1939 roku z okien 
latarni morskiej Gdańsk Nowy Port o 4.45 rano padły pierwsze 
strzały II wojny światowej. Według niedawno odnalezionego 
dokumentu źródłowego, jakim jest dziennik okrętowy pancer-
nika „Schleswig-Holstein”, ten dołączył do wymiany ognia 
dopiero o 4.48, rozpoczynając ostrzał polskiego Westerplatte. 
Wtedy polska załoga Westerplatte otworzyła ogień swoim 
jedynym działem w kierunku latarni morskiej Gdańsk Nowy 
Port, niszcząc niemiecki karabin maszynowy w latarni i część 
jej fasady. 

Nic więc dziwnego, że to szczególne miejsce musiało być 
odpowiednio odnowione i zadbane. W rezultacie rozległych prac 
wykonanych przez Stefana Jacka Michalaka w 2010 roku latarnia 
otrzymała nagrodę „Zabytek Zadbany”, przyznaną przez General-
nego Konserwatora Zabytków, a jej właściciel i opiekun otrzymał 
Złoty Krzyż Zasługi z rąk śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Szczególnie w lecie latarnia stanowi wielką atrakcję tury-
styczną Gdańska, podkreślającą jeszcze bardziej niż inne morski 
charakter tego 1000-letniego grodu. Na szczyt wchodzi się setką 
krętych schodów, oglądając po drodze piękne plansze doku-
mentujące historię obiektu, a na górze, w tzw. laternie, obejrzeć 
można autentyczne, pięknie zachowane, funkcjonujące urządzenia 
optyczne i  inne (XIX-wieczny barometr, termometr Fahren-
heita itp.). Można ją zwiedzać w sezonie letnim przez siedem 
dni w tygodniu, w godzinach od 10 do 18. W lecie tego roku 
do latarni można dojechać nawet zabytkowym tramwajem. Ale 
gdańska latarnia zasłynęła też z innego powodu. Na niej mieści 
się słynna kula czasu, jedyna taka na polskim Wybrzeżu i jedyna 
ażurowa na świecie. W XIX wieku metalowe kule umieszczano 
na latarniach we wszystkich wielkich portach na świecie. Dzięki 
nim kapitan mógł dokładnie ustawić chronometry, czyli zegary 
okrętowe, pozwalające z kolei na dokładne określenie długości 
geograficznej statku na otwartym morzu. Kula spadała o okre-
ślonej godzinie, pozwalając uregulować okrętowe czasomierze 
z wielką dokładnością.  Dziś gdańska kula spada o godzinie 12, 
14, 16 i 18 każdego dnia, z dokładnością do 1 sekundy kumulo-
wanego błędu na 200 000 lat, choć w czasach radia nie spełnia już 
tak ważnych funkcji jak przed stu pięćdziesięciu laty.

– W opinii wszystkich zwiedzających, a jest ich około 10 000 
każdego roku,  nasza gdańska latarnia morska uchodzi dziś za 
najpiękniejszą, najciekawszą i najładniej urządzoną latarnię morską 
polskiego Wybrzeża  – mówi z dumą jej właściciel.

Oprócz oglądania widoków zapierających dech w piersiach 
(wielki podróżnik i przyrodnik Alexander von Humboldt zali-
czył widok z tej latarni do trzech najpiękniejszych z wybrzeży 
Europy), z latarni można zejść z wieloma pięknymi pamiątkami. 

Na pamiątkę można tam m.in. nabyć oryginalne stemple czy pasz-
porty miłośników latarń morskich i odznaki „Bliza”. To drobiazgi, 
o których miło będzie opowiadać w długie zimowe wieczory… 
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chArYtAtYWNOść  
W WieLkich reLiGiAch 
śWiAtA
Słowo „charytatywność” wywodzi się od 
łacińskiego słowa charitativus, oznaczającego 
miłosierdzie chrześcijańskie wobec ubogich. 
W  potocznym użyciu „charytatywność” 
i „filantropia” bywają traktowane zamiennie, 
ale oba terminy różnią się w istotny sposób. 
Źródłem charytatywności jest nakaz reli-
gijny, zaś filantropia czerpie inspirację ze 
świeckiej idei humanitaryzmu. Nakazy 
religii muzułmańskiej propagują rozdawanie 
jałmużny ubogim, głównie w obrębie gminy. 
W judaizmie dobroczynność jest jednym 
z podstawowych założeń i podstawowym 
nakazem biblijnym oraz  wypełnianiem 
przykazania boskiego. W  buddyzmie 
dobroczynność dotyczy nie tylko ludzi, lecz 
wszystkich czujących istot. 

chArYtAtYWNOść dZiś
Nie da się jednak ukryć, że akcje charyta-
tywne i pokazowa dobroczynność nagła-
śniana przez media to również doskonałe 
formy reklamy, a polityka CSR (społecznej 
odpowiedzialności biznesu) na stałe weszła 
do strategii marketingowej większości 
dużych firm. W Polsce, tak samo jak i na 
całym świecie, również gwiazdy popkul-
tury starają się jak tylko mogą angażować 
w pomoc dla najbardziej potrzebujących: 
ostatnio najpopularniejszą charytatywną 
funkcją jest bycie Ambasadorem Dobrej 
Woli UNICEF-u. W tę rolę wcielili się 
już m.in. Małgorzata Foremniak, Artur 
Żmijewski i Natalia Kukulska. Jednakże 
czy pomoc potrzebującym jest w Polsce 
zjawiskiem powszechnym? Czy Polacy 
chętnie angażują się w akcje charytatywne? 
Jakie są ulubione formy pomocy potrze-
bującym i jak często Polacy angażują się 
w akcje charytatywne? Odpowiedzi na te  
i inne pytania dotyczące zjawiska dobro-
czynności przynosi pierwszy w  Polsce 
„Raport – Charytatywność Polaków 

2010”, przygotowany przez TNS OBOP 
na zlecenie tej firmy. 

Pomimo przeświadczenia, że poma-
ganie potrzebującym jest ważną sferą 
życia społecznego, nadal niewiele wiemy 
o postawach Polaków wobec działań chary-
tatywnych. Taka sytuacja wynika przed 
wszystkim z faktu, że niewiele jest badań 
i materiałów skupiających się na zagadnie-
niach dobroczynności. Pomoc słabszym, 
potrzebującym i pokrzywdzonym przez 
los jest często uważana przez większość 
Polaków po prostu za obowiązek, inte-
gralną sferę życia społecznego, którą się 
z jednej strony nie chwalimy, ale też trudno 
nam się przyznać do tego, że nie uczest-
niczymy w takich inicjatywach. Dlatego 
pytani o podejście do tematu działań chary-
tatywnych zawsze odpowiemy, że są dla nas 
ważne i staramy się w nie angażować. 

cO Z tą 
dObrOcZYNNOścią?
W  ciągu ostatniego roku prawie 80% 
Polaków przynajmniej raz podejmowało 
działania dobroczynne. Statystyczny polski 
„dobroczyńca” ma powyżej 18 lat, przy-
najmniej średnie wykształcenie i mieszka 
w mieście. Wśród działań charytatywnych 
wymienia przede wszystkim wrzucenie 

pieniędzy do puszki lub przekazanie 
rzeczy osobom, które ich potrzebowały. 
W  pomoc potrzebującym angażuje się 
głównie dlatego, żeby zrobić coś dobrego 
dla innych, i uważa, że pomagać po prostu 
wypada. Czy wobec tego Polacy mogą się 
nazywać dobroczyńcami? 

pOrtret pOLskieGO 
„dObrOcZYńcY”
Podstawowy wniosek, płynący z raportu, 
jest taki, że Polacy chętnie angażują się 
w  działania charytatywne. 81% bada-
nych kobiet i 75% mężczyzn przyznało, że 
w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz 
udzieliło bezinteresownej pomocy. Polacy 
mają świadomość, że takie inicjatywy są 
istotne, i wierzą, że dzięki swoim działa-
niom poprawiają sytuację osób pokrzyw-
dzonych przez los. 

Badania pokazują, że obok płci zaan-
gażowanie Polaków w  dobroczynność 
w największym stopniu uzależnione jest 
od wykształcenia, aktywności zawodowej, 
miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej.

Nastawienie Polaków do działań 
charytatywnych zależy także od sytuacji 
materialnej – im lepiej oceniamy swój stan-
dard życia, tym bardziej jesteśmy chętni, 
aby się dzielić z innymi. Znacznie częściej 

POMAGAć, ALE PO CO?
Wyniki badań zostały zebrane w „raporcie ECCo – Charytatywność Polaków 2010”, który jest pierwszym 
w Polsce dokumentem pokazującym prawdziwe oblicze polskiej dobroczynności.

baRbaRa cHmielnikRENATA KURCIL
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druGA strONA MedALu 
– ktO i dLAcZeGO Nie 
pOMAGA?
Najczęstszą przyczyną braku zaanga-
żowania w  działania charytatywne jest 
postrzeganie samego siebie jako osoby 
potrzebującej pomocy, będącej w trudnej 
sytuacji życiowej.

Na wybór tej odpowiedzi wpływa także 
posiadanie dzieci. Wśród ankietowanych, 
którzy mają dzieci na utrzymaniu, 52% 
jako przyczynę niepodejmowania działań 
charytatywnych podaje odpowiedź: „sam(a) 
jestem w trudnej sytuacji”. Wśród badanych 
nieposiadających dzieci na utrzymaniu 
odsetek ten jest niższy i wynosi 33%. 

cO Z tą 
dObrOcZYNNOścią? 
Wyniki „Raportu – Charytatywność 
Polaków 2010” pokazują, że zdecydo-
wana większość Polaków podejmowała 
działania dobroczynne w  ciągu ostat-
niego roku, najczęściej przekazując na 

cel charytatywny pieniądze. Wśród 
osób, które nie podjęły takich działań, 
najczęstszą przyczyną braku zaanga-
żowania jest postrzeganie siebie jako 
osoby znajdującej się w trudnej sytuacji. 
Najbardziej atrakcyjnymi formami poma-
gania innym wydaje się Polakom wrzu-
canie pieniędzy do puszki, np. w czasie 
zbiórki ulicznej, przekazywanie 1% 
swojego podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego i wysyłanie SMS-ów 
czy branie udziału w konkursach audio-
tele, z których dochód przeznaczany jest 
na cele charytatywne. 

Największą korzyścią z  udziału 
w  akcjach charytatywnych jest uczucie 
satysfakcji, że zrobiło się coś dobrego (taką 
odpowiedź podało 71% ankietowanych).

Z  badania TNS OBOP wynika 
również, że większość Polaków ma pozy-
tywną opinię o akcjach charytatywnych, 
które przybierają formę pikników/imprez, 
podczas których każdy może zrobić coś 
dobrego dla innych. 
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pomagają osoby, które swoją sytuację mate-
rialną postrzegają jako dobrą (84%), niż 
respondenci, którzy nie są zadowoleni ze 
swojego stanu posiadania. W tej grupie 
w pomoc potrzebującym regularnie anga-
żuje się tylko 61% badanych. 

W  ramach wspierania innych ludzi 
lub instytucji częściej niż pozostali badani 
własną pracę i usługi oferują: 

– czterdziestolatkowie (43%)  
– osoby z wyższym wykształceniem (43%)
– prywatni przedsiębiorcy (54%)
– uczniowie i studenci (47%)
– kierownicy i specjaliści (45%)  
– badani dobrze oceniający swoją sytu-

ację materialną – im lepsza samoocena tej 
sytuacji, tym większy odsetek osób, które 
pomagały innym, przeznaczając na cele 
charytatywne własną pracę  

– ludność miast do 20 tys. mieszkańców 
(44%). 

Analizując nastawienie do charyta-
tywności pod względem płci, działania 
dobroczynne podejmowało 81% kobiet 
i 75% mężczyzn. Natomiast czym wyższe 
wykształcenie, tym częściej badani angażują 
się w działania dobroczynne. Dowodem na 
to jest fakt, że w działania charytatywne 

angażowało się tylko 63% osób z wykształ-
ceniem podstawowym i aż 93% z wyższym. 

Tak więc statystyczny polski dobro-
czyńca żyje w dużym mieście, ma wyższe 
wykształcenie, stałą pracę i jest zadowolony 
ze swojego statusu materialnego. 

W JAkie FOrMY pOMOcY 
pOLAcY ANGAŻuJą się 
NAJchętNieJ?

Polacy chcą wspierać potrzebujących, 
a ich podejście do dobroczynności syste-
matycznie się zmienia. Mimo że nadal 
charytatywność pojmują dość szeroko, 
na przykład myląc przeznaczenie 1% 
podatku, będącego udziałem podatnika 
w  decyzjach dotyczących publicznych 
pieniędzy, z  filantropią, to w  wielu 
kwestiach pokonali jednak własne uprze-
dzenia. Szczególnym przypadkiem jest 
popieranie ulicznych zbiórek pieniędzy, 
wcześniej pojmowanych jako żebractwo, 
a  teraz akceptowanych zapewne jako 
pozytywna konsekwencja Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Zaangażowanie Polaków w działania 
charytatywne jest kwestią bezdyskusyjną. 
Większość z  nas uważa, że pomaganie 

słabszym i pokrzywdzonym jest po prostu 
społecznym obowiązkiem. Przy pytaniu 
o  najczęstsze formy pomocy pojawia 
się jednak pewien rozdźwięk pomiędzy 
osobistym zaangażowaniem w działania 
charytatywne a podejmowanymi aktyw-
nościami. Pomimo że w  społecznym 
odczuciu dobroczynność jest wartościowa 
i  potrzebna, znacznie chętniej anga-
żujemy się w akcje pomocowe, gdy nie 
wymagają od nas osobistego zaangażo-
wania. 84% badanych zadeklarowało, że 
w ostatnim roku przynajmniej raz przeka-
zało pieniądze na cele charytatywne, zaś 
56% respondentów zdecydowało się na 
pomoc rzeczową w postaci oddania ubrań, 
książek lub zabawek dla dzieci. Zgodnie 
z raportem charytatywność w Polsce koja-
rzona głównie ze wsparciem materialnym. 
Najmniej popularną formą polskiej dobro-
czynności jest wolontariat – tylko 37% 
osób zadeklarowało, że w ciągu ostatniego 
roku zaangażowało swoją pracę, czas lub 
wiedzę, aby komuś pomóc. W grupie tej 
znajdują się przede wszystkim miesz-
kańcy małych miast, studenci oraz osoby 
z  wyższym wykształceniem, dobrze 
oceniające swoją sytuację materialną. 

bierNA chArYtAtYWNOść
Tezę o  biernym podejściu Polaków do 
dobroczynności potwierdzają także badania 
preferowanych form pomocy. Pierwsze 
pozycje na liście aktywności, które chcie-
libyśmy realizować w  ramach działań 
charytatywnych, zajmują bowiem aktyw-
ności ograniczające się do jednorazowego 
wsparcia materialnego. 41% respondentów 
najchętniej wrzuciłoby pieniądze do puszki, 
wierząc, że zostaną przeznaczone na dobry 
cel, 36% zadeklarowało chęć przeka-
zania 1% podatku na działalność organi-
zacji pożytku publicznego, zaś 35% wzięcie 
udziału w audiotele lub wysłanie SMS-a, 
z którego dochód zostanie przeznaczony na 
cele charytatywne. Na dalszych pozycjach 
wśród preferowanych form pomocy znaj-
duje się także przekazywanie rzeczy lub 
pieniędzy bezpośrednio osobom potrzebu-
jącym (odpowiednio 21% i 15% badanych) 
oraz udział w aukcjach charytatywnych  
(8% respondentów). Swoje zaangażowanie 
w imprezy dobroczynne zdeklarowało 11% 
badanych, zaś pomoc w ich organizacji już 
tylko 4% respondentów. Brak zaintere-
sowania aktywnościami dobroczynnymi 
wyraziło 6% badanych.
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