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 Czas pandemii nie tylko 
wyhamował świato-
wą i lokalną gospo-
darkę. Sparaliżował 

też wiele dziedzin życia spo-
łeczno-kulturalnego. Setki ty-
sięcy kibiców stęskniło się za 
stadionami i halami sporto-
wymi, na których jeszcze do 
niedawna nasi sportowcy od-

nosili sukcesy, a my w solidar-
nym okrzyku „Do boju Polsko” 
kibicowaliśmy im. Budzi się 
wreszcie wielki sport. Rodzi 
się nadzieja na dalsze sukcesy 
naszych reprezentantów.
Mam dużą satysfakcję, że 
moim dzisiejszym rozmów-
cą jest Mariusz Wlazły, jeden 
z najlepszych siatkarzy świata 

ostatniej dekady. 155-krotny 
reprezentant Polski w latach 
2005-2014. Mistrz świata z 2014 
roku, MVP i najlepszy ataku-
jący turnieju oraz wicemistrz 
świata z 2006 roku. Złoty meda-
lista mistrzostw świata junio-
rów. Dziewięciokrotny mistrz 
Polski oraz siedmiokrotny zdo-
bywca Pucharu Polski. Meda-

lista Klubowych Mistrzostw 
Świata oraz Ligi Mistrzów. Od 
2003 roku zawodnik Skry Beł-
chatów, a obecnie zawodnik 
Trefla Gdańsk. Mąż Pauliny 
Drewicz. Ojciec dwóch synów: 
11-letniego Arkadiusza i 4-let-
niego Tymoteusza.
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Dokończenie na str. 16 v

Z Mariuszem Wlazłym 
– jednym z najlepszych 
siatkarzy świata 
ostatniej dekady, 
wielokrotnym 
mistrzem Polski, 
mistrzem świata 
z 2014 r. – rozmawia 
ks. Andrzej Chibowski
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 Olgierd Świda to miesz-
kaniec Falenicy od 
urodzenia, „syn mar-
notrawny”, który po-

wrócił do kraju po latach nauki 
i pracy za granicą. Na spacery 
czy to z rodziną, czy to samotne, 

zawsze zabiera ze sobą drona. 
Dzięki niemu ma obraz warszaw-
skiej dzielnicy widziany z góry, 
niedostępny z ziemi. A jest co 
dokumentować i co podziwiać!
Pana Olgierda od dzieciństwa in-
teresowała elektronika. Trudno 
uwierzyć, ale już jako 5–6-latek 
montował sobie radia, jeździł na 
zajęcia techniczne do Pałacu Mło-
dzieży. Był bardzo dobry z mate-
matyki, ale tylko dobry z fizyki. 
Dlatego nie poszedł na politech-
nikę, tylko na handel zagraniczny. 
Studia przerwał, ponieważ chciał 
żyć – jak mówi – w wolnym świe-
cie. Wyjechał do Niemiec, gdzie 
kontynuował studia w kierunku 
biznesowym. Ale to nie był ko-
niec przeprowadzek. Falenicza-
nin mieszkał też w Hiszpanii, a na 
dłużej osiadł w Stanach Zjedno-
czonych. Gdy Polska weszła do 
Unii Europejskiej uznał, że można 
już wracać do kraju. Półtora roku 
temu otrzymał od żony prezent 
urodzinowy – drona. 

n ŚRODOWISKO

n WARSZAWA

Deszcz nie uratuje nas przed suszą
17 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Ostatnie 
częste deszcze dają nam złudne poczucie bezpieczeństwa, że susza w tym roku może nie 
okaże się aż tak dotkliwa i poważna, jak wszyscy ogłaszają. Nic bardziej mylnego. 

Nawet obfite majowe 
opady nie poprawią 
stanu hydrologicz-
nego Polski. Skutki 

suszy odczuje każdy Polak, bo 
przed zmianą klimatu deszcz nas 
nie uratuje. 
Susza kojarzy nam się z brakiem 
deszczu, lecz to nie spadek ilości 
opadów jest jej przyczyną w na-
szym kraju. Na przestrzeni lat 
obserwujemy wręcz lekki wzrost 
rocznej sumy opadów. Dlacze-
go zatem będziemy mieć coraz 
większy problem z dostępem do 
wody? Przede wszystkim dlate-
go, że jest coraz goręcej. Średnia 
roczna temperatura w Polsce 
wzrosła z 7,5°C do ok. 10°C na 
przestrzeni stu lat. Ostatni rok 
był najcieplejszym w całej pol-
skiej historii pomiarów, a licz-
ba dni upalnych w ostatnich 
dekadach wzrosła trzykrotnie. 
To efekt zmiany klimatu, któ-

kilka-kilkanaście dni i szybko 
się topi, zasilając Bałtyk, a nie 
glebę i wody gruntowe.

Potrzebne są zmiany 
systemowe!
Stoimy przed nieuniknioną su-
szą, której skutki odczujemy 
wszyscy. Problem ten jest sys-
temowy i wymaga systemowych 
zmian. Potrzebne są działania 
i decyzje na najwyższych szcze-
blach krajowych, w Wodach Pol-
skich i Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zmiana klimatu, zła gospodarka 
wodna, niszczenie mokradeł – to 
wszystko prowadzi nas przed obli-
cze kryzysu, który sami na siebie 
sprowadzamy. Ogromne znacze-
nie mają także nasze działania 
w ekosystemach rzecznych. Rzeki 
są regulowane, prostowane, beto-
nowane i pozbawiane roślinności. 
Prowadzone są szkodliwe prace 

ra popycha nas coraz bardziej 
w kierunku katastrofy klima-
tycznej. Gdy temperatura wy-
raźnie wzrasta, a ilość opadów 
nie zmienia się znacząco, wilgot-
ność powietrza spada. Im niższa 
wilgotność, tym woda szybciej 
paruje – z bagna, ze stawu, czy 
z naszego prania. Skoro pada tyle 
samo, a wyparowuje więcej, to 
bilans wodny staje się ujemny – 
wysusza się gleba, spada poziom 
wód gruntowych, wysychają rze-
ki i mokradła, co przyczynia się 
do powstawania suszy.
Latem okresy bez opadów wy-
dłużają się, a deszcz, który przy-
chodzi, ma coraz częściej po-
stać gwałtownych opadów. Kiedy 
mży lub siąpi, gleba ma czas, 
by wchłonąć wodę, zmagazyno-
wać ją i odprowadzić do warstw 
wodonośnych. Kiedy ta sama 
ilość wody spada pod postacią 
krótkotrwałych, gwałtownych 
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opadów, przesuszona gleba nie 
jest w stanie jej wchłonąć i woda 
spływa szybko po powierzchni 
do rzek i Bałtyku. Wywołuje po 
drodze podtopienia i powodzie, 
których liczba w ostatnich latach 
wyraźnie wzrosła.

Gdzie się podział tamten 
śnieg?
Rosnące temperatury podczas 
zimy sprawiają, że coraz mniej 
mamy śniegu. W dotychczaso-
wym klimacie Polski jego top-
nienie było najważniejszym 
wiosennym źródłem zasilania 
gleb w wilgoć. Jeszcze do nie-
dawna śnieg magazynował wodę 
aż do wiosny i powoli topnie-
jąc, zapewniał ją roślinom na 
sezon wegetacyjny. Teraz opa-
dy zimą częściej mają postać 
deszczu, który szybko spływa 
do rzek. Nawet jeśli uda nam się 
doświadczyć śniegu, to leży on 

Dzielnica Wawer z innej perspektywy
Fotografie lub filmy wykonywane z pozycji horyzontalnej to jedno. Z góry – to zupełnie co innego.  
Panoramy z lotu ptaka uzyskuje się dzięki kamerom zainstalowanym na dronach. A jak wygląda Falenica 
i Wawer z lotu ptaka, można zobaczyć na facebookowej stronie dronFalenica.

utrzymaniowe (pogłębianie koryt, 
odmulanie), które przyspieszają 
odpływ wody, zamiast zatrzymy-
wać ją lokalnie. Aby przeciwdzia-
łać skutkom suszy powinniśmy 
renaturyzować rzeki i odtwarzać 
mokradła, które gromadzą wodę. 
Musimy także odejść od regulo-
wania cieków, prowadzenia szko-
dliwych prac utrzymaniowych 
i inwestycji na rzekach, takich 
jak rozwój żeglugi śródlądowej, 
budowa tam, hydroelektrowni, 
czy zbiorników retencyjnych na 
rzekach. z

Zofia Pawelska
WWF Polska 

– Latanie samolotem a kierowa-
nie dronem to jednak dwie róż-
ne sprawy – mówi. – Joysticki, 
a samolotowe stery, to też nie 
to samo – dodaje. Zanim więc 
pan Olgierd rozpoczął przygodę 
z dronem (a do każdej sprawy, 
jak widzieliśmy, podchodzi pro-
fesjonalnie), przeszedł kurs jego 
obsługi, badania zdrowotne, 
zdał egzamin praktyczny oraz 
wykupił ubezpieczenie od od-
powiedzialności cywilnej. 

Pan Olgierd jest miłośnikiem Fale-
nicy. Jednym z tych, którzy uzna-
ją, że „stolica to Falenica, a reszta 
to okolica”. Dlatego postanowił 
przy użyciu drona dokumentować 
życie swojego osiedla. Na przy-
kład budowę nowego skrzydła 
SP nr 124, czy nową szkołę wzno-
szoną przy ul. Halnej. Nie mógł 
przepuścić okazji uwiecznienia, 
niemal krok po kroku, jak powsta-
je Południowa Obwodnica War-
szawy, jak wygląda Wisła w czasie 

suszy, co się dzieje w Mazowiec-
kim Parku Krajobrazowym. 
Swój sprzęt Olgierd Świda wy-
puszcza na 100–120 metrów do 
góry i na odległość do 3 km, przy 

wietrze do 30 km/h. To bar-
dzo skomplikowane urzą-

dzenie potrafi wrócić do 
miejsca startu nawet 
wówczas, gdy z powo-
du jakichś zakłóceń wy-

mknie się operatorowi 
z rąk. Dzięki aplikacjom 

przydatnym w obsłudze drona 
jego właściciel wie, z jaką pręd-
kością wieje wiatr, widzi fotogra-
fie obszarów zastrzeżonych na 
mapie, na które dron nie może 
bezkarnie być kierowany. Dro-
nowcom – amatorom, którzy nie 
mają przeszkolenia teoretycznego 
i praktycznego, nie znają obowią-
zujących przepisów i nie są ubez-
pieczeni radzi, aby wypuszczali 
swoje maszyny raczej tylko nad 
własnymi posesjami. z

Andrzej Murat 
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Wysłanie ludzi 
w kosmos było 
do tej pory za-
rezerwowane 

jedynie dla rządowych agencji, 
dysponujących wielomiliardowy-
mi budżetami. Misja SpaceX jest 
więc w tym względzie kolejnym 
kamieniem milowym w historii 
podboju kosmosu przez człowie-
ka, a zarazem kolejnym bastio-
nem zdobytym przez komercyjny 
sektor kosmiczny. Tempo tej „ko-
mercjalizacji” jest coraz większe 
i warto przeanalizować, jak może 
ona wpływać na dalszą eksplora-
cję kosmosu. Co nas więc czeka 
w najbliższej przyszłości? 

Rewolucja SpaceX
Wśród współcześnie nam żyją-
cych ludzi prawdopodobnie to 
Elon Musk jest tą osobą, która 
dzięki zaawansowanym tech-
nologiom najbardziej zmienia 
rzeczywistość wokół nas. Jego 
firmy dokonują przełomowych 
wynalazków, przewracając usta-
lone w ich branżach reguły nie-
mal do góry nogami. 
Tak można określić opracowanie 
systemów powrotu członu (bo-
ostera) rakiet Falcon – do miejsca 
startu (RTLS) i na autonomiczną 
barkę na oceanie (ASDS). Ponow-
ne wykorzystanie części Falcona 
radykalnie obniżyło koszty wy-
niesienia owej rakiety. Finalna 
kwota tych oszczędności nie jest 
dokładnie znana, bo zależy od 
ilości ponownych startów z uży-
ciem odzyskanego boostera. Już 
teraz jednak cena wyniesienia 
1kg ładunku na niską orbitę ofe-
rowana przez SpaceX (Falcon9) 
absolutnie deklasuje rywali. Wy-
nosi bowiem tylko 2,7 tys. USD 
– podczas gdy w przypadku ra-
kiety Soyuz 2.1 jest to 11,4 tys., 
a w przypadku rakiety Atlas V (od 
United Launch Aliance) 13,4 tys. 
dolarów amerykańskich. 
Relatywnie duże oszczędności 
ma też indyjska PSLV, która jest 
w stanie wynieść na niską orbitę 
1 kg ładunku za 6,5 tys. dolarów. 
To jednak wciąż ponad dwukrot-
nie drożej niż w przypadku Fal-
con 9 od SpaceX. Tak więc mamy 
naprawdę cenową rewolucję! 
Widać ją także przy kosztach lo-
tów załogowych. Ostatnia misja 
Crew Dragon Demo-2 (2 astro-

Przyszłość eksploracji kosmosu
Niedawny start załogowej misji Crew Dragon Demo-2, zorganizowanej pierwszy raz przez prywatną firmę SpaceX 
(na zlecenie NASA), stanowi dobrą okazję do przemyśleń nad stanem i przyszłością dalekiej eksploracji kosmosu.

n NOWE TECHNOLOGIE

nautów) z użyciem Falcona 9 
kosztowała 110 mln USD; z uży-
ciem rakiety Soyuz kosztowałaby 
ponad 170 mln USD!
Wszystkie wyżej wymienione ce-
ny mogą ulec dalszemu obniże-
niu, jeśli pomyślnie przebiegną 
dalsze testy odzyskiwania bo-
osterów w rakiecie Falcon Heavy. 
Ta rakieta ma ich trzy. Na niską 
orbitę może wynieść nawet 55 ton 
ładunku, a na orbitę geosynchro-
niczną GTO – 22 tony. W przy-
padku możliwości odzyskiwania 
pierwszych członów tej rakiety, 
cena za wyniesienie kilograma 
ładunku na niską orbitę może 
spaść nawet do 1 tys. USD! Jeżeli 
koszty były do tej pory główną 
barierą w eksploracji kosmosu 
– wówczas przypadek SpaceX 
zdecydowanie to zmienia. 

ziemskiej (LEO) na wysokości 
od 335 km do 1325 km. To tylko 
jedna z giga konstelacji, jakie 
planowane są do wysłania na 
niską orbitę. 
Kolejna planowana jest przez 
innego miliardera Jeffa Bezosa. 
Planuje on w „Projekcie Kuipe-
ra” umieszczenie konstelacji po-
nad 3 tys. satelitów na wysoko-
ści 590, 610 i 630 km. Pierwsze 
mają znaleźć się na LEO już za 
rok. Ten rosnący tłok na LEO bę-
dzie miał swoje konsekwencje. 
Z jednej strony wzrastała będzie 
dostępność usług satelitarnych 
i będą spadały ich ceny. Jest to 
niewątpliwa korzyść dla świato-
wej gospodarki. Z drugiej strony 
rosnąca ilość śmieci kosmicz-
nych staje się zagrożeniem i dla 
samych satelitów, i dla badań 
astronomicznych. Trzeba szybko 
znaleźć receptę na ten problem; 
z pomocą może tu przyjść np. 
robotyka kosmiczna. 

Górnictwo kosmiczne
Zasoby cennych minerałów i pa-
liw, w jakie bogate są Księżyc, 
planetoidy i planety, od dawna 
rozpalają umysły ludzi na Ziemi. 
Wiadomo, że tam są – jednak na 
razie nie wiadomo, jak je wydo-
bywać i jak transportować na Zie-
mię. Dlatego też póki co, wszel-
kie pomysły związane z pozyski-
waniem surowców w kosmosie 
nastawione są na umożliwienie 
lub ułatwienie obecności w tych 

miejscach ludzi i ich działań. Być 
może będzie kiedyś możliwy 
transport surowców na Ziemię. 
Najpierw czeka nas jednak stwo-
rzenie infrastruktury, tj. budowa 
stałych stacji kosmicznych. Mogą 
one zajmować się wytwarzaniem 
z wody i wodoru paliwa do ra-
kiet (na bazie lodu, którego wy-
starczające ilości znajdują się na 
Księżycu). Do napędzania rakiet 
może być też wykorzystywany 
ciekły metan, możliwy do wy-
tworzenia np. na Marsie. Prace 
nad tym paliwem do rakiet od 
kilku lat prowadzi NASA. Ame-
rykanie obok Chińczyków zdają 
się dziś przewodzić w wyścigu 
po kosmiczne złoża. Każdy z tych 
krajów ma swój ambitny plan. 
USA w ramach programu Arte-
mis planuje ustanowienie stałej 
obecności ludzi na powierzchni 
i orbicie Księżyca, w oparciu o wy-
korzystanie lokalnych zasobów. 
Chiny już dokonały wielkiego 
wyczynu w zakresie eksplora-
cji kosmosu. Chińska sonda ko-
smiczna na początku stycznia 
2019 r. wylądowała na „ciem-
nej stronie Księżyca”. Chodzi 
o tę z półkul Księżyca, której 
nie możemy zobaczyć z Ziemi. 
Prawdopodobnie jest ona bardzo 
zasobna w izotop Helu-3, który 
można w przyszłości wykorzy-
stywać jako bardzo wydajne 
i bezpieczne paliwo w reakcji 
fuzji termojądrowej. 
Walka toczy się także o rzadkie 
pierwiastki. Na przykład na Księ-
życu występują duże złoża niemal 
czystego złota i platyny. W wyścig 
po te bogactwa stara się włączyć 
także Europa. Co ciekawe, duże 
ambicje ma tu mały Luksemburg, 
który swoją aktywność kosmicz-
ną zamierza koncentrować wła-
śnie na górnictwie kosmicznym. 
Tego gracza nie można jednak nie 
doceniać, bo 30 lat temu stwo-
rzył segment telekomunikacji 
satelitarnej i do dziś jest w nim 
potentatem. Jeśli ktoś myśli, że 
górnictwo kosmiczne to odle-
gła przyszłość, to zapewniam, że 
tempo wyścigu mocarstw wska-
zuje na coś zupełnie innego. z

Elon Musk 
wyznaczył sobie 
ambitny cel: chce 
za pomocą konstelacji 
mikrosatelitów 
zapewnić dostęp 
do Internetu na całej 
kuli ziemskiej. 
W początkowej 
fazie planowane jest 
wyniesienie na orbitę 
1584 satelitów.

Tłok na niskiej orbicie 
Z komercyjnego punktu widzenia 
najbardziej ciekawa i najbardziej 
dostępna jest tzw. niska orbita 
(200 – 2000 km nad ziemią). Z po-
nad 8 tys. satelitów krążących 
wokół Ziemi, 67 proc. znajduje 
się właśnie tam. Są to głównie 
satelity obserwacji Ziemi oraz 
satelity naukowe. Te pierwsze 
mogą obserwować naszą planetę 
za pomocą instrumentów optycz-
nych i radarowych. Miniaturyza-
cja satelitów i spadające koszty 
ich wynoszenia sprawiają, że 
stale ich przybywa. Wynoszone 
są kolejne konstelacje, liczące 
od kilkunastu do kilkudziesięciu 
satelitów. Przybywa także uczel-
nianych i badawczych cube-sa-
tów. Przykładowo: w konstelacji 
Flock (Planet Labs) od 2014 r. do 
2019 r. wyniesiono 300 satelitów, 
a w konstelacji Lemur 2 (Spire) 
– 111 satelitów. Do nich co kilka 
tygodni dołączają kolejne „pacz-
ki” sześćdziesięciu satelitów kon-
stelacji Starlink, budowanej przez 
SpaceX. 
Elon Musk wyznaczył sobie am-
bitny cel: chce za pomocą kon-
stelacji mikrosatelitów zapewnić 
dostęp do Internetu na całej kuli 
ziemskiej. W początkowej fazie 
planowane jest wyniesienie na 
orbitę 1584 satelitów, mających 
pracować na wysokości 550 km. 
Docelowo cały system ma liczyć 
11927 satelitów, rozmieszczo-
nych na niskiej orbicie około-

Paweł Pacek
Dyrektor Biura Rozwoju Technologii 

w Agencji Rozwoju Przemysłu

fot. Spacex / U
nsplash
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Dla znakomitej 
większości 
z nas ćwiczenia 
mają za zadanie 
utrzymywać lub 
poprawiać zdrowie. 
Za tym idzie radość, 
odczuwanie szczęścia 
i wdzięczność 
za brak poważnych 
problemów 
zdrowotnych

n AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 Wszyscy, którzy nie 
mogli sobie wy-
obrazić tygodnia 
bez co najmniej 

kilku godzin solidnej aktyw-
ności, musieli w czasie pan-
demii zapomnieć o sprzętach 
i próbować podtrzymać formę 
treningami w domu. Nastąpił 
wysyp propozycji online: każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Jedni z nas poprawili kondycję 
i sprawność. Inni utrzymali sta-
tus quo. Pozostali niestety będą 
musieli w nadchodzących tygo-
dniach odrabiać kilogramowe 
nadwyżki. 
No więc właśnie: co można, w tej 
trudnej post-pandemicznej rze-
czywistości, zrobić dla naszego 
samopoczucia i kondycji, żeby 
było zdrowo, estetycznie i spraw-
nie?
Możliwości mamy praktycznie 
nieograniczone, zaś każda ak-
tywność fizyczna będzie lepsza 

niż żadna. Artykuł adresowany 
jest do wszystkich, dlatego też 
skupię się na potrzebie najważ-
niejszej: dobrym samopoczuciu. 
Dla znakomitej większości z nas 
ćwiczenia mają za zadanie utrzy-
mywać lub poprawiać zdrowie. 
Za tym idzie radość, odczuwanie 
szczęścia i wdzięczność za brak 
poważnych problemów zdro-
wotnych. 
Otyłość, insulinooporność, cu-
krzyca, choroby sercowo-na-
czyniowe itp. – te plagi cywili-
zacyjne często są konsekwencją 
naszego złego prowadzenia się. 
Jego dwa filary, to brak ruchu 
oraz zła dieta. Obserwując ne-
gatywne efekty tych chorób, na-
bieramy przekonania, że warto 
jest im przeciwdziałać. Problem 
diety z przyjemnością poruszę 
w innym felietonie; dzisiaj zaj-
mę się aktywnością treningową. 
W poprzednim, majowym nu-
merze Po Godzinach przedsta-

wy przewodnik dla tych z Was, 
którzy nie do końca znają się 
na problemach aktywności fi-
zycznej, ale czują przemożną 
potrzebę, aby ją podjąć. Zatem 
do dzieła!

Higiena codziennego 
funkcjonowania
Najważniejsza jest nasza ak-
tywność poza-treningowa. Im 
więcej będziemy chodzić, spa-
cerować, wchodzić po schodach 
czy też pracować na świeżym 
powietrzu, tym zdrowsze będzie 
nasze ciało. Ludzka budowa oraz 
metabolizm, rozumiany jako 
ogół przemian zachodzących 
w organizmie, stworzone są do 
długich, umiarkowanie inten-
sywnych wysiłków fizycznych. 
Wtedy znajdujące się w nas ukła-
dy pracują w optymalny sposób. 
Hipotetycznie: mając wybór 
pomiędzy dużą ilością ruchu 
oraz brakiem treningów a małą 

fot. zasoby w
łasne

Jak trenować z głową
 Przedostatni 
dzień pierwszego 
tygodnia czerwca 
miał fundamentalne 
znaczenie dla 
wszystkich 
spragnionych 
treningowych 
wrażeń. Wtedy 
bowiem powtórnie 
otworzyły się 
drzwi siłowni, 
fitnessów i klubów 
sportowych. Ich 
zamknięcie trwało 
prawie 3 miesiące. 
84 dni. 84 powody, 
żeby przeklinać 
Covid-19 jeszcze 
bardziej.

wiłem teorię: dlaczego w ogó-
le warto się ruszać i jaki ma to 
wpływ na wszystkie układy ludz-
kiego ciała. Dzisiaj zajmiemy 
się konkretami: co trenować, 
jak i z kim? Samemu, w grupie 
a może z trenerem osobistym? 
Postaram się zrobić z tego cieka-
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Podsumowując: 
fakt trenowania, 
niezależnie  
od dyscypliny, nie 
powinien zwalniać 
nas z obowiązku 
zapewnienia sobie 
dużej porcji ruchu 
pozatreningowego.  
Jest on bowiem, 
razem ze snem 
i dobrym 
odżywianiem, 
filarem ludzkiego 
zdrowia.

ilością ruchu i intensywnymi se-
sjami na siłowni, pod względem 
zdrowia zdecydowanie lepiej 
będzie wybrać pierwszą opcję. 
Posłużę się dwoma przykładami:
Maciek, 37 lat. Prawnik. Dzień 
zaczyna od zjedzonego przy sto-
le śniadania, zjeżdża windą na 
parking, następnie stoi w korku 
jadąc do pracy, żeby punktu-
alnie o 9:00 rozpocząć pracę 
w klimatyzowanym wieżowcu. 
Trzy razy w tygodniu jedzie po 
pracy na siłownię, gdzie wyko-
nuje 45-minutowy trening na 
rowerze, finiszując w domu, 
w którym czeka wygodny fotel 
i zasłużony, trzeci sezon popu-
larnego serialu. Reasumując: 
wciąż młody facet, trenujący 
trzy razy w tygodniu. 
Joanna, 37 lat. Prawnik. Dzień 
zaczyna na spokojnie od filiżanki 
kawy, do pracy jedzie metrem, 
po wyjściu z którego maszeruje 
około 10 minut do siedziby swo-
jej firmy. Zastyganie na długo 
w jednej pozycji męczy naszą 
bohaterkę, dlatego co godzinę 
poświęca dosłownie 3 minuty 
na rozruszanie swojego ciała, 
odblokowanie przykurczonych 
siedzeniem mięśni. Wracając 
do domu wysiada jedną stację 
wcześniej, zyskując 15 minut 
dodatkowego spaceru. Po skoń-

czeniu domowych obowiązków 
bierze rolki, zakłada słuchawki 
i znika na pół godziny. Reasumu-
jąc: wciąż młoda kobieta, która 
nie trenuje.
Kto z naszej dwójki jest bardziej 
fit? Trenujący trzy razy w tygo-
dniu Maciek czy stroniąca od 
ćwiczeń jego koleżanka po fa-
chu? W 99 proc. przypadków 
Joasia. Ten 1 proc. zostawiam dla 
genetycznych freaków z super 
odpornymi organizmami, którzy 
mimo fatalnego prowadzenia 

się na co dzień nie mają (i nie 
będą mieć) żadnych dolegliwości 
zdrowotnych. Umrą szczęśliwi 
w wieku 100 lat, mimo że przez 
ostatnie 50 nie byli aktywni fi-
zycznie, późno zasypiali, a fast 
foody zapijali alkoholem… 
Żarty jednak na bok – czemu 
Joasia a nie Maciek? Ponieważ 
zdecydowanie częściej używa 
swojego ciała zgodnie z jego gene-
tycznym przeznaczeniem. Męż-
czyzna z przykładu siedzi przez 
90 proc. swojego świadomego 
funkcjonowania. Ma chronicz-
nie przykurczone mięśnie tylnej 
strony uda, nieustanne zgięcie 
biodrowe, zaokrągloną górę ciała 
oraz spowolnione tempo prze-
mian metabolicznych. Kiedy zaś 
trenuje, to też na siedząco.
Joanna z kolei rusza się bardzo 
dużo, jest aktywna, często zmie-
nia pozycje ciała. Mimo, że nie 
trenuje w ścisłym tego słowa 
znaczeniu – nie chodzi na siłow-
nię lub do innego, podobnego 
miejsca – to najczęściej będzie 
funkcjonować lepiej niż kolega. 
Oczywiście przykłady są prze-
rysowane – jasne, że chcąc od-
wieźć dzieci do szkoły użyjemy 
samochodu, a praca nie zawsze 
pozwala na choćby te 3 minuty 
gimnastyki. Warto jednak zasta-
nowić się, czy nie możemy choć 
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odrobinę poprawić naszej co-
dzienności.
Podsumowując: fakt trenowa-
nia, niezależnie od dyscypliny, 
nie powinien zwalniać nas z obo-
wiązku zapewnienia sobie dużej 
porcji ruchu poza-treningowego. 
Jest on bowiem, razem ze snem 
i dobrym odżywianiem, filarem 
ludzkiego zdrowia.

Rodzaj aktywności 
fizycznej
Jeżeli chcemy poruszać się nie-
co aktywniej niż tylko spacero-
wać, to powstaje dylemat: co 
właściwie możemy robić? Bie-
ganie, pilates, siłownia, może 
tenis? Najlepiej zacząć od tej 
aktywności, która jest dla nas 
interesująca, wydaje się nam 
warta bliższego poznania i spró-
bowania. Dzięki temu istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że 
nie będziemy się nudzić i tym 
samym dłużej wytrwamy w tre-
ningowym postanowieniu. Joga, 
squash, ścianka wspinaczko-
wa – trzeba po prostu zacząć 
i sprawdzić czy rzeczywiście się 
podoba. Jeżeli na myśl o pod-
noszeniu ciężarów w siłowni 
robi nam się słabo, to po prostu 
tam nie idźmy. W przeciwnym 
razie Motywacja stoczy się na 
samo dno, gdzie będzie już na 
nią czekać Konsekwencja. 
Co jednak w sytuacji, w której 
nie wiemy, czy coś lubimy albo 
nie i naprawdę nie wiemy, co 
zrobić? Warto wtedy wybrać jak 
najmniejszą specjalizację i za-
interesować treningiem funk-
cjonalnym. To określenie bar-
dzo pojemne: w telegraficznym 
skrócie chodzi o wykonywanie 
ćwiczeń i aktywności zgodnych 
z fundamentalnymi wzorcami 
ruchowymi. Takie wszechstron-
ne przygotowanie motorycz-
ne sprawi, iż będziemy lepiej 
funkcjonować na co dzień oraz 
poprawi nasze zdolności wy-
siłkowe podczas wykonywania 
innych sportów.

Forma aktywności 
fizycznej
Opcje są trzy – trenujemy same-
mu, w grupie lub z trenerem „je-
den na jeden”. Czy któraś z nich 
jest najlepsza? To oczywiście 
zależy. Jeśli chcemy filtrować 
„od najniższej ceny” i budżet jest 
absolutnym priorytetem, w grę 
wchodzi raczej opcja pierwsza. 
Możemy poprosić zaawansowa-
nego w ćwiczeniach znajomego, 
żeby pokazał nam parę ruchów, 

które następnie będziemy za-
pętlać. To teoria. A praktyka? 
Niestety przegrywa. Nie mając 
przemyślanego programu, nie 
znając dobrze technik wyko-
nywania ćwiczeń i rezygnując 
z trenerskiej kontroli oraz moty-
wacji, właściwie skreślamy swo-
je szanse na progres. Możemy 
próbować biegać, ale to też jest 
zapomniana (przez nieustanne 
siedzenie) sztuka i łatwo o prze-
ciążeniowy uraz. Podsumowując 
pierwszą opcję – odradzam. Tre-
ning samemu proponuję zosta-
wić osobom bardziej zaawanso-
wanym, które dokładnie wiedzą, 
co i jak mają robić.
Ćwiczenia w grupie – złoty śro-
dek. Warto znaleźć miejsce, któ-
re zapewni sporą indywiduali-
zację treningową, mimo grupo-
wego charakteru zajęć. Innymi 
słowy: dobrze wykonywać wysi-
łek dopasowany do swoich moż-
liwości fizycznych, przebytych 
kontuzji oraz chorób i innych 
ograniczeń/przeciwwskazań. 
W dobrym klubie trener zapewni 
wersję ćwiczeń szytą na miarę, 
nie dzieląc odgórnie ćwiczących 
na początkujących i zaawanso-
wanych. Miesięczne karnety 
do podobnych miejsc w stolicy 
kosztują 250-300 zł. W kontekście 
otrzymywanych korzyści jest to 
z pewnością najrozsądniejsze 
rozwiązanie treningowe, jeżeli 
musimy bardziej pilnować swo-
ich miesięcznych wydatków.
Opcja trzecia i ostatnia – zaję-
cia indywidualne z trenerem. 
To zdecydowanie najbardziej 
jakościowa propozycja, gdyż 
mamy stricte spersonalizowany 
pod siebie plan i pełną atencję 
trenera przez cały czas trwa-
nia treningu. W takiej formule 
najszybciej zrealizujemy swoje 
cele, natomiast obarczone jest to 
naturalnie większym kosztem. 
Godzina takiego treningu mie-
ści się w widełkach 100-300 zł, 
dlatego, jak łatwo policzyć, jest 
to rozwiązanie co najmniej kilka 
razy droższe, niż uczestnictwo 
w zajęciach grupowych. 
Jednakowoż efekt będzie najlep-
szy. Jeżeli to on jest priorytetem, 
wówczas warto wybrać tę opcję 
i potraktować cały proces jako 
inwestycję w siebie. Bo tym rze-
czywiście jest. Oczywiście pod 
warunkiem, że trener jest mery-
torycznie przygotowany do pra-
cy i podczas zajęć interesuje się 
nami, a nie przegląda telefon ze 
zblazowaną miną. Ale to temat 
na całkiem inny felieton… z

Paweł Raczyński
Trener sprawności fizycznej, w branży fitness & wellness od ponad 12 lat.  

Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe w swoim klubie Training Lab.



lipiec 20206 PO GODZINACH

Pandemia to znak, że musimy zmienić 
nasze relacje z naturą
Badania pokazują, 
że 75 proc. spośród 
wszystkich nowo 
pojawiających się 
chorób pochodzi 
od dzikiej fauny. 
Jeśli chcemy 
zapobiec wybuchom 
kolejnych pandemii, 
naszym kluczowym 
zadaniem będzie 
ograniczenie 
możliwości 
przenoszenia 
wirusów ze zwierząt 
na ludzi. W jaki 
sposób powinniśmy 
działać?

n EKOLOGIA

Przede wszystkim po-
ra zdać sobie sprawę, 
że utrata i degradacja 
środowiska przyrodni-

czego jest podstawowym czynni-
kiem powodującym rozprzestrze-
nianie się chorób odzwierzęcych. 
Za każdym razem, gdy wycinamy 
obszary leśne pod uprawy lub 
infrastrukturę, zmniejszamy na-
turalne siedliska wielu gatunków 
zwierząt i w konsekwencji pro-
wokujemy ich częstsze kontakty 
z człowiekiem. To z kolei daje 
różnym mikrobom więcej okazji 
do przemieszczania się między 
gatunkami, w tym przenoszenia 
się na ludzi. 

Przestańmy zabierać 
przestrzeń naturze 
Chociaż związek ten jest bardzo 
złożony i zależny od sytuacji, 
ogólna tendencja pokazuje, że 
utrata siedlisk zwiększa praw-
dopodobieństwo znalezienia się 

gdzie zwierzęta są stłoczone na 
niewielkiej przestrzeni, tworzy 
korzystne warunki do rozwoju, 
rozprzestrzeniania się i mutacji 
patogenów. W odpowiedzi na 
rosnący popyt, hodowcy często 
gromadzą w jednym miejscu 
tysiące osobników tego samego 
gatunku. Brak różnorodności 
genetycznej w obrębie stada 
zwiększa prawdopodobieństwo 
szybkiego rozprzestrzeniania 
się wirusów, a duża liczebność 
zwierząt ułatwia ich mieszanie 
i mutacje. 
Podobnie jak w przypadku wy-
lesiania, mamy wpływ także 
na warunki hodowli zwierząt 
– tworząc zapotrzebowanie na 
jaja od kur z wolnego wybiegu 
czy ograniczając posiłki mię-
sne. Jedzmy mniej mięsa, ale 
lepszej jakości. Sprawdzajmy 
skąd pochodzą produkty, które 
kupujemy, i wybierajmy te przy-
jazne środowisku.

Zakończmy nielegalny 
handel dziką przyrodą 
Handel dziką fauną i florą to 
kolejne działanie umożliwiają-
ce mikrobom przełamywanie 
granic międzygatunkowych. 
Nielegalne i nieuregulowane 
pod względem prawnym targi 
stwarzają idealne warunki do 
rozwoju chorób i stanowią tym 
samym zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. Często sprzeda-
wane są tam na masową skalę, 
w fatalnych warunkach sani-
tarnych, zwierzęta dzikie i ho-
dowlane, żywe obok martwych. 
Takie „mokre targi” powinniśmy 
zamknąć dla wspólnego dobra 
ludzi i zwierząt. 
W marcu bieżącego roku mia-
ło miejsce badanie przepro-
wadzone przez Globescan na 
zlecenie WWF. Wykazało ono, 
że 93 proc. respondentów prze-
badanych na pięciu azjatyckich 
rynkach popiera wysiłki rządów 

w bezpośrednim sąsiedztwie 
człowieka zwierząt będących 
potencjalnymi nosicielami pa-
togenów. 
Polacy, tak samo jak reszta 
świata, mają wpływ na utratę 
siedlisk – konsumujemy więcej 
niż potrzebujemy. Tym samym 
obciążamy środowisko, bo każda 
produkcja roślinna czy zwierzę-
ca wymaga przestrzeni, którą 
pozyskuje się przez wycinkę la-
sów. Rozważnie planujmy zatem 
zakupy, wykorzystujmy zgroma-
dzone zapasy i wybierajmy jak 
najwięcej produktów lokalnych 
i sezonowych.

Zmieńmy warunki 
hodowli zwierząt 
Oprócz tych oczywistych form 
przekształcania ekosystemów 
okazuje się, że także sposób, 
w jaki produkujemy żywność, 
może prowadzić do rozwoju 
pandemii. Intensywna hodowla, 
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Organizacja 
Narodów 
Zjednoczonych 
planuje 
zorganizowanie 
specjalnego 
szczytu przyrody 
we wrześniu tego 
roku, zapraszając 
światowych liderów 
do wzmożenia 
wysiłków na rzecz 
odwrócenia procesu 
degradacji przyrody.

i ministerstw zdrowia swoich 
krajów prowadzone na rzecz 
zamknięcia wszystkich nielegal-
nych targów, sprzedających dzi-
kie zwierzęta i produkty z nich 
wytworzone. 
Co możemy zrobić? Na waka-
cjach unikajmy nieetycznych 
atrakcji, odpuśćmy delfinaria, 
farmy tygrysów i cyrki, nauczmy 
się czerpać przyjemność z ob-
cowania z naturą w jej prawdzi-
wym środowisku. Wspomóżmy 
działania na rzecz zamykania 
rynków nielegalnego i nieure-
gulowanego handlu, nie kupu-
jąc pamiątek, „pseudo medyka-
mentów” oraz dań z egzotycz-
nych zwierząt. Zostawmy dzikie 
zwierzęta tam, gdzie ich miejsce, 
a wtedy zmniejszymy ryzyko 
kolejnej pandemii.

Przeciwdziałajmy zmianie 
klimatu 
Oprócz zmian w zakresie użytko-
wania gruntów, produkcji żywno-
ści i nielegalnego handlu dziką 
fauną i florą, zmiana klimatu 
jest czwartym czynnikiem, któ-
ry w dłuższej perspektywie mo-
że przyczynić się do częstszego 
pojawiania się epidemii chorób 
odzwierzęcych. W miarę ociepla-
nia się naszej planety liczebność 
i rozmieszczenie wielu gatunków 
oraz wektorów chorobowych bę-
dzie ulegała zmianie, stwarzając 
dalsze możliwości rozprzestrze-
niania się wirusów. 
Nasze wybory mają ogromne 
znaczenie. Wymagajmy od po-
lityków działań na rzecz ograni-
czenia katastrofalnych skutków 
zmiany klimatu. Konieczne jest 
obniżenie globalnego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych 
o połowę do 2030 r. Pora unie-

Autorzy: Grzegorz Borowski, Agnieszka Muzińska, Magdalena Wieczerzyńska
Konsultacja merytoryczna: Monika Łaskawska-Wolszczak, Marta Grzybowska 
WWF Polska

COVID-19 i innych chorób od-
zwierzęcych, takich jak SARS, 
MERS czy Ebola wiemy, że są 
one wysoce zaraźliwe i mogą 
w każdej chwili wywołać glo-
balną pandemię. 
Niestety wygląda na to, że sami 
przyczyniamy się do tworzenia 
warunków, mogących w przy-
szłości doprowadzić do kolej-
nych pandemii o trudnych do 
przewidzenia skutkach. 
Organizacja Narodów Zjedno-
czonych planuje zorganizowanie 
specjalnego szczytu przyrody 
we wrześniu tego roku, zapra-
szając światowych liderów do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
odwrócenia procesu degradacji 
przyrody. Rządy, firmy i organi-
zacje pozarządowe kontynuują 
przygotowania przed szeregiem 
dużych umów środowiskowych, 
które mają zostać zawarte na 
początku 2021 r. Decyzje te dają 
okazję do stworzenia nowego 
ładu dla przyrody i ludzi, który 
odwróci utratę różnorodności 
biologicznej i zapewni, że przy-
roda wróci do zdrowia w ciągu 
dekady. 

Obecnie rządy poszczególnych 
państw gromadzą 10 proc. PKB 
lub więcej, aby zapobiec zała-
maniu gospodarczemu wywoła-
nemu przez pandemię. Ponad-
to 11 krajów Unii Europejskiej, 
180 ministrów, parlamentarzyści 
europejscy, dyrektorzy firm, or-
ganizacje pozarządowe i związ-
ki zawodowe zawarły sojusz na 
rzecz ekologicznej odnowy Eu-
ropy. Działania te są doskona-
łymi przykładami, że w obliczu 
zmierzenia się z realnym zagro-
żeniem dla ludzkości potrafimy 
przezwyciężyć różnice, połączyć 
się i wzajemnie wspierać. 
Takie samo postanowienie 
musimy podjąć, aby wyjść z tej 
pandemii i zapobiec następnym. 
Wymaga to od światowych lide-
rów uznania bliskich powiązań, 
łączących ludzi z naturą i klima-
tem oraz podjęcia konkretnych 
działań w celu zwiększenia wy-
siłków na rzecz ochrony przy-
rody, zaczynając od wdrożenia 
gospodarki ekologicznej. 
Możemy zdecydowanie więcej 
zyskać działając razem z naturą, 
zamiast przeciwko niej! z

zależnić się od paliw kopalnych. 
Bez ambitnego podejścia i zmia-
ny nastawienia polityków nie 
damy rady. Im bardziej będzie-
my opóźniać ambitne i zdecy-
dowane działania, tym wyższy 
będzie koszt rozwiązań w przy-
szłości. Podróżujmy ekologicz-
nie, kupujmy produkty lokalne, 
oszczędzajmy wodę – jest wiele 
sposobów na zmniejszenie swo-
jego śladu węglowego. 

Zdrowie Planety to nasze 
zdrowie 
Podjęcie działań w celu stwo-
rzenia świata, w którym zwró-
cimy większą uwagę na przyro-
dę i zmniejszymy emisję dwu-
tlenku węgla, może wydawać 
się dużym wyzwaniem, ale jest 
niezbędne do zapewnienia dłu-
gotrwałego rozwoju, zachowania 

dobrobytu i zdrowia ludzkości. 
Pozwolą one również zapobiegać 
wybuchom pandemii w przy-
szłości. 
Zdrowe, naturalne ekosystemy 
zapewniają nam wiele korzyści, 
w tym niezbędną do życia czy-
stą wodę, powietrze, żyzne gle-
by i stabilny klimat. Zawdzię-
czamy im żywność, leki i ma-
teriały potrzebne gospodarce. 
Niestety nasz obecny model 
konsumpcji i produkcji zbyt 
mocno obciąża środowisko, 
a to z kolei naraża nas na coraz 
większe zagrożenia związane 
z degradacją przyrody. 
Inger Anderson, Dyrektor Wy-
konawczy Programu Ochrony 
Środowiska ONZ, opisał pan-
demię koronawirusa jako „wy-
raźny strzał ostrzegawczy” od 
natury. Na podstawie obserwacji 
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Drony to potoczna na-
zwa dla Systemów 
B e z z a ł o go w ych 
Statków Powietrz-

nych (BSP). Dzięki rozwojowi 
technologii, stają się one po-
wszechnie stosowane w takich 
obszarach, jak służba zdrowia, 
energetyka, geologia, rolnic-
two, ochrona środowiska, in-
frastruktura krytyczna, służby 
porządku publicznego i przede 
wszystkim wojsko. Producenci, 
dostrzegając potencjał tych sys-
temów, podejmują próby takiej 
ich budowy, aby można ich było 
użyć w regularnym transporcie 
przesyłek kurierskich, leków, 
a docelowo także narządów na 
potrzeby transplantacji. Oczy-
wiście w każdym z tych zasto-
sowań (a jest ich coraz więcej) 
eksploatacja dronów wymaga 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Aktualnie mieszkańcy miast 
raczej pozytywnie reagują na 
drony. Widzą w nich na przy-
kład sprzymierzeńców w walce 
z pandemią czy sympatyczne 
roboty nagrywające filmy dla 

celów reklamy. Niestety jest 
jeszcze druga strona medalu. 
Ludzie często nie znają nowych 
technologii i upatrują w nich 
potencjalne zagrożenie. 

Po co nam certyfikacja? 
Czy drony są bezpieczne?
Nie jest dobre ani bojaźliwe 
podejście do nowoczesnych 
podniebnych technologii, ani 
to brawurowe, zakładające, iż 
mały dron to przecież niewin-
na zabawka. Znamy z doniesień 
warszawskiego CTR (strefy kon-
trolowanej lotniska) przykłady 
„luźnego” traktowania zasad lo-
tów przez przeciętnego entuzja-
stę dronów. Często nie boi się on 
latać w newralgicznych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa stre-
fach, nie dbając o ewentualną 
kolizję z innymi uczestnikami 
ruchu lotniczego. 
Z dostępnych badań i rapor-
tów dotyczących wypadków 
z udziałem dronów wynika, 
że dominują dwie ich główne 
przyczyny: czynnik ludzki oraz 
awarie komponentów. Pasjonaci 

dronów z reguły mają wiedzę 
o podziale przestrzeni powietrz-
nej, zasadach lotów i o potrze-
bie szkoleń operatorów. Jed-
nak wciąż bardzo mało wiemy 
o certyfikacji – a jest ona wła-
śnie jednym z najważniejszych 
sposobów zwiększenia bezpie-
czeństwa eksploatacji dronów. 
Proces certyfikacji to w skrócie 
metoda dopuszczenia do użycia 
systemów spełniających zadane 
kryteria, określone w dokumen-
cie standaryzacyjnym. W Polsce 
certyfikacją zajmuje się Instytut 
Techniczny Wojsk Lotniczych 
(dalej ITWL lub: Instytut). 
Wspomniany wyżej Instytut 
już od 20 lat zajmuje się pro-
jektowaniem, budowaniem oraz 
integracją systemów BSP oraz 
ich badaniami. Zdobył więc 
doświadczenie niezbędne do 
przeprowadzania procesu cer-
tyfikacji i stąd czerpie pewność 
co do własnych kompetencji. 
Dodatkowym atutem Instytutu 
jest niezwykłe zaplecze, jakie 
daje mu doświadczenie współ-
pracy z lotnictwem załogowym, 

Czy społecznie jesteśmy gotowi 
na niebo pełne dronów ?
Bezzałogowce rodem z wojska od dawna mają swoje regulacje dotyczące certyfikacji. Drony cywilne doczekały 
się na razie regulacji konsumenckich. Jednakże trwają już intensywne prace w ramach Unii Europejskiej nad 
przepisami dla kategorii dronów certyfikowanych, czyli dużych dronów cywilnych.

n TECHNIKA

B-Technology 
podczas pokazu 
drona Xerall. 
Od lewej: 
Premier Mateusz 
Morawiecki, 
Witold 
Mielniczek, 
Casey Neistat

a które można teraz naturalnie 
wykorzystać w sektorze bezza-
łogowców.

Zdatność drona do lotu 
Bezzałogowce rodem z wojska 
od dawna mają swoje regulacje 
dotyczące certyfikacji. Drony 
cywilne doczekały się na razie 
regulacji konsumenckich. Jed-
nakże trwają już intensywne pra-
ce w ramach Unii Europejskiej 
nad przepisami dla kategorii 
dronów certyfikowanych, czyli 
dużych dronów cywilnych. 
Zarówno projektowanie, jak 
i przeprowadzanie procesu 
certyfikacji wojskowych Syste-
mów BSP odbywa się w oparciu 
o formułę STANAG 4703, czyli 
„Wymagania w zakresie zdatno-
ści do lotu dotyczące systemów 
lekkich bezzałogowych statków 
powietrznych”. Aby certyfikacja 
była w stu procentach profe-
sjonalna i ustandaryzowana na 
różnych szerokościach geogra-
ficznych, przedstawiciele ITWL 
uczestniczą  dodatkowo w posie-
dzeniach grup roboczych NATO 
i UE. Spotkania te służą dopaso-
waniu rozwiązań systemowych 
i technicznych związanych z dy-
namicznie rozwijającą się tech-
nologią w aspekcie rozwiązań 
bezzałogowych, w tym także 
ich certyfikacji.
 Państwa członkowskie NATO 
jako jedne z pierwszych dostrze-
gły potrzebę stworzenia prze-
pisów dotyczących certyfikacji 
systemów BSP. W wyniku tego 
powstały porozumienia standa-
ryzacyjne dotyczące zdatności 
do lotu BSP, w tym STANAG 4703. 
Bezzałogowe Statki Powietrzne, 
używane w wojsku podczas róż-
nych misji, muszą cechować się 
jak najwyższą niezawodnością. 
Właśnie dlatego wymogi te są 
bardzo restrykcyjne. 
Dla przeciętnego użytkownika 
dron nie musi spełniać aż tak ry-
gorystycznych wymogów.  W 2019 
roku Komisja Unii Europejskiej 
opracowała rozporządzenie, któ-
re zawiera między innymi wyma-
gania dotyczące certyfikacji BSP. 

Aktualnie 
mieszkańcy miast 
raczej pozytywnie 
reagują na drony. 
Widzą w nich 
na przykład 
sprzymierzeńców 
w walce 
z pandemią czy 
sympatyczne 
roboty 
nagrywające 
filmy dla celów 
reklamy.
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Można powiedzieć, że wymaga-
nia te są dopasowane do rodzaju 
zastosowania drona.  
Doświadczenia własne z przepro-
wadzania procesu certyfikacji 
przez zespół Specjalistów dzia-
łający w Zakładzie Kompozyto-
wych Konstrukcji Lotniczych 
ITWL wskazują, że certyfikacja 
to proces czasochłonny, z którym 
wiążą się liczne wyzwania. Jed-
nak jest ona niezbędna. Coraz 
lepsza jakość systemów bezza-
łogowych gwarantuje bowiem 
wzrost bezpieczeństwa w czasie 
ich eksploatacji. Reasumując, nie 
obawiajmy się certyfikowanych 
bezzałogowców: ani tych konsu-
menckich, ani wojskowych. 

Certyfikat znaczy zaufanie 
Uzyskanie certyfikatu/orzecze-
nia dotyczącego zdatności dro-
nów sprawia, że bardziej ufamy 
technologii. Rośnie też nasze za-
ufanie do producenta sprzętu, 
które może przełożyć się na jego 
przychody. Oczywiście wciąż pod-
wyższane są wymagania standa-
ryzacyjne dotyczące zdatności 
dronów do lotu. Mimo to produ-
cenci bezzałogowców powinni 
się wspomagać zasadami przyję-
tymi w lotnictwie załogowym, by 
ich konstrukcje były bezpieczne. 

W latającym w przestrzeni po-
wietrznej dronie nie ma przecież 
człowieka – tym bardziej ważne 
jest sprawdzenie całego systemu 
pod kątem bezpieczeństwa i nie-
zawodności. Dzięki certyfikacji 
możliwe jest wyeliminowanie 
nieprawidłowości w działaniu 
dronów, a to prowadzi bezsprzecz-
nie do wzrostu bezpieczeństwa 
w ich użytkowaniu.

Przyszłość jest 
bezzałogowa
 Dobrze przeprowadzona certy-
fikacja to jeszcze nie wszystko. 
Rozwój sektora dronów i jego 
społeczna akceptacja zależy 
nie tylko od bezpieczeństwa 
w przestrzeni powietrznej, ale 
i od integracji jej wszystkich 
uczestników. Z tym zaś bywa 
ciężko. Drony w większości pro-
wadzone są przez pilotów ama-
torów, słabo znających struk-
turę przestrzeni powietrznej, 
jak i zasady lotów. Instytucjom 
zarządzania ruchem lotniczym 
nie jest łatwo śledzić ich loty. 
Na szczęście pojawiają się już 
środki i koncepcje włączenia 
takich lotów do głównego nur-
tu zarządzania przestrzenią, co 
umożliwiłoby ich monitorowa-
nie. Rewolucję w tym zakresie 

wprowadził System Pansa UTM. 
Powstał on w oparciu o aplikację 
DroneRadar, pozwalającą w cza-
sie rzeczywistym na odnalezie-
nie się operatorowi „w terenie”.
 
Wizją wielu firm – producentów 
dronów – jest zwiększenie auto-
nomii bezzałogowych systemów 
latających. Jednym z liderów pod 
tym względem na polskim rynku 
jest FlyTech, producent latają-
cego skrzydełka Birdie. Kluczo-
wym elementem tej koncepcji 
jest osiągnięcie jak najwyższego 
poziomu autonomii lotu, a tym 
samym wyeliminowanie roli 
operatora oraz wszelkich czyn-
ników ryzyka z nim związanych. 
Do osiągnięcia tego celu koniecz-
ne jest zastosowanie rozwijanych 
przez producentów algorytmów 
sztucznej inteligencji. Pozwolą 
one w pełni zautomatyzować 
proces planowania lotu oraz 
przejąć odpowiedzialność za je-
go wykonanie bez ryzyka kolizji 
z ziemią lub innymi obiektami 
latającymi. W tym zakresie wspo-
mniana spółka FlyTech realizuje 
zarówno prace badawczo-roz-
wojowe, jak i bierze aktywny 
udział w tworzeniu przepisów 
wykonywania lotów dronami 
oraz systemu UTM (Unmanned 

Wielozadaniowy jeżdżąco-latający pojazd 
pionowego startu i lądowania marki Beccarii. 
Pierwsze latające auto, którego producentem 
jest polska firma B-Technology

Dominika Dudziak 
Inżynier, Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58),  
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Joanna Wieczorek 
Szef Praktyki Prawa Lotniczego Dentons, ekspert prawa lotniczego,  

autorka kampanii społecznej Drony Lataj Bezpiecznie realizowanej  
pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji

Traffic Management). Spółka Fly-
Tech posiada w swoich kadrach 
także pilotów linii lotniczych, dla 
których kluczowym elementem 
rozwoju branży bezzałogowej 
jest jej bezpieczna integracja 
z lotnictwem załogowym w jed-
nej zdigitalizowanej przestrze-
ni powietrznej.
Za prawidłową integracją uczest-
ników przestrzeni powietrznej 
idzie również akceptacja spo-
łeczna bezzałogowców. Spółka 
FlyTech jako pierwsza wśród 
producentów dronów zadeklaro-
wała chęć dołączenia do kampa-
nii społecznej Lotniska Chopina 
„Drony Lataj Bezpiecznie”, za-
chęcającej operatorów do ukoń-
czenia kursów dla operatorów 
i uzyskania świadectw kwalifi-
kacji (VLOS lub BVLOS, w za-
leżności od potrzeb). Aktualnie 
społeczność operatorów dronów 
ma wysoki poziom wiedzy i po-

trafi poruszać się bezkolizyjnie 
w przestrzeni powietrznej – co 
nie zawsze było standardem. 
Zapewne duży postęp w świado-
mości i wiedzy wśród pasjona-
tów BSP zawdzięczamy Pawłowi 
Szymańskiemu (Dyrektor ds. 
bezzałogowców – Urząd Lot-
nictwa Cywilnego) i Maciejowi 
Włodarczykowi (Kierownik ds. 
bezzałogowców – Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej). Włożyli 
oni wiele wysiłku w edukację tej 
branży, jak i stworzenie bardzo 
przyjaznej legislacji, pozwalają-
cej m.in. na loty BVLOS, czyli po-
za zasięgiem wzroku operatora. 
Dzięki pracy tych osób z PAŻP 
i ULC, a także dzięki pierwszej 
funkcjonalnej aplikacji Drone-
Radar dla operatorów, Polska 
jest ważnym przystankiem na 
europejskiej mapie dronowych 
liderów. z
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Drohiczyn – miasto 
uświęcone wiernością
Dzisiejszy Drohiczyn to niewielka miejscowość, jakich obecnie tysiące na mapie Polski. Wieże trzech 
kościołów i cerkwi pozwalają domniemywać, że za pozornie spokojnym obrazem tych terenów kryje się 
bogata, intrygująca, a czasami nawet tragiczna historia Podlasia.

n HISTORIA

Drohiczyn to 
prastare podlaskie 
miasteczko położone 
w dolinie Bugu. 
Tu każdy znajdzie 
coś dla zaspokojenia 
swoich duchowych, 
intelektualnych 
i emocjonalnych 
potrzeb – zarówno 
ci, interesujący się 
historią, wrażliwi 
na piękno przyrody 
poszukiwacze 
niewzwykłych 
krajobrazów, jak 
i ci tęskniący za 
ekologią, szukający 
ciszy i czystego 
powietrza.

Pandemia ograniczyła 
nam nagle możliwo-
ści zwiedzania świata. 
Czy to nie okazja, by 

poznać najpiękniejsze zakątki 
Polski? Znużeni przymusową 
kwarantanną, zmęczeni ograni-
czeniami, pragniemy urlopowe-
go relaksu. Dokąd więc pojechać? 
Na jaki kierunek na turystycznej 
mapie Polski nastawić swój GPS?
Atrakcyjnym miejscem może oka-
zać się leżący tylko 120 km na 
wschód od Warszawy Drohiczyn. 
To prastare podlaskie miasteczko 
ze swoją doliną Bugu i pięknymi 
okolicznymi krajobrazami. Jego 
nazwa pojawia się wielokrotnie 
w literaturze. Pisali o nim naj-
więksi polscy kronikarze: Win-
centy Kadłubek i Jan Długosz. 
Występuje w powieściach m.in. 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i Stefana Żeromskiego. Wspomi-
na też o nim wielki polski poeta 
i myśliciel Cyprian Kamil Norwid.
W Drohiczynie każdy znajdzie coś 
dla zaspokojenia swoich ducho-
wych, intelektualnych i emocjo-
nalnych potrzeb. Interesujący się 
historią mogą poznać miejsca uka-
zujące chrześcijańskie korzenie 
tych terenów, z ich wielowiekową 
i wielokulturową tradycją. Wrażli-
wi na piękno przyrody – niepowta-
rzalne nadbużańskie krajobrazy. 
Tęskniący za ekologią, szukający 
ciszy i czystego powietrza – spe-
cyficzny mikroklimat, tradycyjną 
zdrową żywność i niezapomniane 
spływy kajakowe.

Góra Zamkowa – 
narodziny grodu
Drohiczyn to jedno z najstar-
szych grodowych miast na Pod-
lasiu. Potwierdzają to wykopali-
ska archeologiczne, historyczne 
zapiski i zachowane dokumenty. 
Zanim pojawiło się na kartach 
historii, przeszło długą drogę 
rozwoju. 
Było to najpierw prastare siedli-
sko. Już od VI wieku istniały tu 
maleńkie osady wiejskie, rozwi-
jające się dzięki wodnej arterii 
– rzece Bug, dając w XI wieku 
początek późniejszemu miastu. 

Dokładną datę jego powstania 
historycy przypisują na rok 1038. 
Przebiegał tu bużańsko-prypecki 
szlak handlowy, prowadzący od 
Morza Czarnego aż po Bałtyk. 
Wtedy też na prawym wysokim 
brzegu Bugu powstał warowny 
gród. Do dzisiaj pozostało po nim 
grodzisko zwane Górą Zamkową. 
To symbol militarnej siły każdego 
z dawnych jego włodarzy, któ-
rymi na przemian byli książęta 
mazowieccy, litewscy i ruscy. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
kto był założycielem Drohiczyna. 

Niektórzy twierdzą, że to plemię 
Jadźwingów. Ich legendarny wódz 
Kumat miał być pochowany w zło-
tej trumnie u stóp Góry Zamkowej. 
Według innej, bardziej wiarygod-
nej hipotezy, miasto zawdzięcza 
swe powstanie wielkiemu księciu 
rusińskiemu – Jarosławowi Mą-
dremu.

Pierwsi władcy
Niezależnie od tego, kto wto-
czył kamień węgielny na Górę 
Zamkową, Drohiczyn był przez 
wieki przedmiotem politycznych 
rozgrywek, dynastycznych spo-
rów, sąsiedzkich konfliktów 
i państwowych ekspansji. Wie-
lokrotnie oblegały go hufce śre-
dniowiecznych władców, a na 
wałach drohiczyńskiej twierdzy 
zaczynały się wzloty i upadki 
świetności książąt i kniaziów.
Gdy miasto po raz pierwszy poja-
wia się na kartach historii, włada 
nim niejaki Wsiewołod Olegowicz. 
Następnym władcą był syn Bole-
sława Kędzierzawego, Leszek Ma-
zowiecki. Gdy umarł bezpotom-
nie, władzę nad grodem objął król 
Kazimierz Sprawiedliwy. Zajęty 
nawałem ogólnopaństwowych 
prac, nie poświęcał jednak dużo 
uwagi Drohiczynowi i Podlasiu.
 Panujący po nim Konrad Mazo-
wiecki nadaje Drohiczyn, wraz 
z częścią Podlasia, Braciom Do-
brzyńskim – polskiemu zakono-
wi rycerskiemu. Obowiązkiem 
tego zakonu była obrona wspo-
mnianych ziem przed napadami 
pogańskich Prusów, Litwinów 
i Jadźwingów. W 1241 roku wa-
rownia drohicka zostaje doszczęt-

nie zniszczona przez Tatarów. 
Wycięto w pień ludność podgro-
dzia. Polegli zakonnicy i spalono 
zbudowany przez nich Kościół. 

Unia ze Wschodem
Opleciony wstęgą Bugu Dro-
hiczyn, wcześniej niż Kraków, 
Gniezno i Warszawa, wyróżniony 
zostaje przez historię koronacyj-
nym przywilejem. W 1253 roku 
dokonuje się tu koronacja Danie-
la Romanowicza na króla Rusi. 
Prastary gród staje tym samym 
się świadkiem zawarcia pierw-
szej unii Kościoła Rzymskiego ze 
Wschodnim Chrześcijaństwem. 
Królestwo Rusi przetrwało zale-
dwie 10 lat, a sam Drohiczyn rzą-
dzony był kolejno przez władców 
litewskich; Giedymina Kiejstuta 
i Janusza Mazowieckiego. 
W historii miasta zapisało się 
również krótkie panowanie li-
tewskiego księcia Władysława 
Jagiełły. Zostając królem Pol-
ski, świadomy bliskiego starcia 
z Krzyżakami, pojednał się ze 
swoim bratem Witoldem, zwra-
cając mu podlaską ojcowiznę. 
Dzięki temu chorągiew drohicka 
dowodzona przez Witolda wzię-
ła udział w wielkiej zwycięskiej 
bitwie pod Grunwaldem.

Nowe prawa i przywileje
Władcy Litwy i Polski, między 
innymi Kazimierz Jagiellończyk 
i Zygmunt Stary, nadali miastu 
liczne przywileje. Wpłynęły one 
pozytywnie na rozwój Drohi-
czyna. Okazał się być jednym 
z najbardziej znaczących grodów 
Litwy, obok Wilna, Trok i No-

wogrodu. Otrzymał też litewską 
organizację miejską, stając się 
ważnym ośrodkiem handlu. 
Największym przywilejem wielo-
narodowego i wielokulturowego 
już wtedy miasta było nadane mu 
w 1498 roku prawo magdebur-
skie. Zniosło ono różnice praw 
i obyczajów wynikających z wy-
znawania porządku łacińskiego 
i greckiego. 
W roku 1516, aktem wydanym 
w Wilnie, Zygmunt Stary przy-
znał Drohiczynowi prawo pol-
skie. A w 1520 roku powołał do 
życia województwo podlaskie. 
Drohiczyn, z siedzibą Generała 
Ziemi Podlaskiej, stał się jego sto-
licą, pozostając w dalszym ciągu 
w granicach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. O przynależności 
Drohiczyna do Korony Polskiej 
zadecydowało głosowanie posłów 
na Sejmie Lubelskim w 1569 roku 
– co w dużej mierze przyczyniło się 
do powstania Unii Polski z Litwą. 

Miasto przecięte na pół
Pomyślne czasy dla miasta 
skończyły się z chwilą najazdu 
szwedzkiego w 1655 roku. Dro-
hiczyn został wtedy doszczętnie 
splądrowany. W ślad za Szweda-
mi zjawili się Tatarzy, następnie 
bandy Rakoczego, zamieniając 
miasto w popiół i gruzy. Do serii 
nieszczęść, jakie w XVII wieku 
nawiedziły Drohiczyn, należy do-
dać jeszcze panującą w1620 roku 
zarazę oraz ogromny pożar w 1631 
roku. W mieście, w którym miesz-
kało wcześniej kilka tysięcy ludno-
ści, przy życiu pozostało zaledwie 
680 mieszkańców. Mimo tych do-

Spływ kajakowy na Bugu
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świadczeń Drohiczyn nie stracił 
statusu miasta wojewódzkiego. 
Następne dekady stawały się jed-
nak coraz bardziej niepomyślne 
dla rozwoju miasta. Podlasie 
i Drohiczyn zaczęły coraz dotkli-
wiej odczuwać ingerencję Rosji 
w polskie stosunki wewnętrzne, 
co nieuchronnie przybliżało wy-
mazanie Polski z mapy Europy. 
Mieszkańcom Podlasia i Drohiczy-
na sprawy kraju nie były obojętne. 
Brali udział we wszystkich zry-
wach wolnościowych, a pospolite 
ruszenie z Ziemi Drohickiej pod-
czas Insurekcji Kościuszkowskiej 
w 1794 roku liczyło ok. 7 tyś. ludzi. 
W wyniku trzeciego rozbioru Pol-
ski w 1795 roku rozciągający się 
po obu stronach rzeki Bug Dro-
hiczyn zostaje przepołowiony. 
Mieszkańcy po prawej stronie 
rzeki znaleźli się pod zaborem 
pruskim, po lewej zaś pod zabo-
rem austriackim. Drohiczyn prze-
stał być miastem wojewódzkim. 
W wyniku pokoju w Tylży w 1807 
roku, lewobrzeżna jego część stała 
się częścią Księstwa Warszaw-
skiego, natomiast prawobrzeżna 
– główna część miasta – znalazła 
się pod zwierzchnictwem Rosji. 

Ku niepodległości
Dla miasta i jego ludności były to 
ciężkie lata. Kampania Napoleoń-
ska, z którą Polacy wiązali nadzie-
je na odzyskanie niepodległości, 
skończyła się klęską. Rozpoczeła 
się rusyfikacja Podlasia. Do Dro-
hiczyna przybywało coraz więcej 
ludności żydowskiej i wyznaw-
ców prawosławia. W 1839 roku 
car ostatecznie skasował Unię, 
a tych, którzy nie chcieli przejść 
na prawosławie, zsyłano na Sybir. 
Gwałtowne prześladowania na-
stąpiły po Powstaniu Listopado-
wym i Styczniowym. Drohiczyn 
stracił prawa miejskie i został 
zdegradowany do rzędu wsi, 

którą nazywano „Ruską Stroną”. 
Czas I Wojny Światowej to obraz 
totalnie zniszczonego miasta. Po 
ustąpieniu wojsk carskich Drohi-
czynem zawładnęli Niemcy, na-
kładając na miejscowych miesz-
kańców uciążliwe kontrybucje 
płodów rolnych. 
Radość z odzyskania Niepodle-
głości w 1918 roku na Podlasiu 
była ogromna. W Drohiczynie 
na nowo zaczęto organizować 
administracyjną władzę. Pierw-
szym burmistrzem został znany 
archeolog Zygmunt Szmit. Ro-
dzi się powszechne szkolnictwo, 
powstaje gimnazjum biskupie. 
Miasteczko żyje własnym życiem. 

II Wojna Światowa 
i zniszczenie miasta
Nowa wojna przynosi dla mia-
sta straszliwe skutki. Drohiczyn 
staje się ośrodkiem granicznym 
między Sowietami a Niemca-
mi. Sowieci tworzą w nim przy-
graniczną strefę militarną, co 
oznacza powolną śmierć dla 
miasteczka. 
Opanowane przez bolszewików 
miasto wygląda strasznie. Ro-
zebrano większość zabudowań. 
Zniknęły cenne zabytki architek-
tury drewnianej, w tym – dwie 
cerkwie i modrzewiowy dworek 

lazł się na terenie pozostawionego 
w Polsce skrawka dawnej Diecezji 
Pińskiej. Ze względu na sytuację 
polityczną nazwano go „Diece-
zją ze Stolicą w Drohiczynie”. Od 
1957 roku na tym skrawku Diece-
zji funkcjonuje również Wyższe 
Seminarium Duchowne. 

Drohiczyn ekumeniczny
Od 1991 roku życie miasta spla-
ta się nierozerwalnie z życiem 
Diecezji Drohiczyńskiej, ustano-
wionej przez św. Jana Pawła II. 
Wiekopomnym wydarzeniem 
dla niezłomnego miasta stała 
się wizyta Ojca Świętego, Jana 
Pawła II. Biskup Ordynariusz, 
ks. Antoni Dydycz, witając Pa-
pieża mówił: 
„(…) przybywasz na ziemię, 
której w ciągu kończącego się 
tysiąclecia wypadło być pomo-
stem i żyć pomiędzy Wschodem 
i Zachodem, pomiędzy różnymi 
narodami i kulturami. Chrze-
ścijaństwo przybywało tutaj 
z południa, wschodu i zachodu; 
w tradycji łacińskiej i bizantyj-
skiej. (…) Na tej ziemi zlewały 
się dźwięki dzwonów z katolic-
kich świątyń, prawosławnych 
cerkwi i protestanckich zborów, 
a melodie minaretów łączyły się 
z psalmodią synagog. I tak, zie-
mi tej od wieków wypadło być 
wspólnym domem – oikumene, 
wyprzedzając na wiele lat rożne 
inicjatywy organizacyjne na polu 
ekumenicznym”. 
Papież zaś tak mówił do zgroma-
dzonej w liczbie około dwustu 
pięćdziesięciu tysięcy rzeszy 
ludzi: „Witaj Ziemio Podlaska! 
Ziemio ubogacona pięknem 
przyrody, a przede wszystkim 
uświęcona wiernością tego ludu, 
który w czasie swojej historii 
był niejednokrotnie boleśnie 
doświadczany i musiał zmagać 
się z ogromnymi i różnorodnymi 
przeciwnościami. Zawsze jednak 
trwał wiernie przy Kościele, i tak 
jest po dzień dzisiejszy”.
Dzisiejszy Drohiczyn to również 
gratka dla turystów. W muzeum 
diecezjalnym jak w soczewce 
skupia się jego historia, wiara 
ludzi i trud codziennej ludzkiej 
pracy. Miasto to, przebogate 
swoją tradycją i atrakcyjną ofertą 
turystyczną dla całych rodzin, 
poleca zafascynowany jego uro-
kiem, spokojem i przepiękną 
okoliczną przyrodą Autor tego 
artykułu. z

szlachecki z XVII wieku. Opusz-
czone kościoły sowieccy żołnie-
rze rozkradają i dewastują. Tym 
sposobem zamiera życie religijne 
związane przez wieki z kościołem 
Wniebowzięcia NMP i klaszto-
rem Franciszkanów, kościołem 
Wszystkich Świętych i zgroma-
dzeniem sióstr Benedyktynek 
oraz świątynią Trójcy Przenaj-
świętszej i klasztorem Jezuitów. 
To nie koniec zniszczeń. Zrówna-
no z ziemią rynek miejski. Znik-
nęły okalające go sklepy, kramy. 
Zdewastowano i splądrowano 
miejscowy cmentarz. W miejsce 
istniejących szkół utworzono tzw. 
„diesiatiletkę” z wykładowym 
językiem rosyjskim. Zabronio-
no nauczania historii, geografii 
i religii. Zwalniano nauczycieli 
pochodzenia polskiego. 
Drohiczyn, podobnie jak cała 
białostocczyzna, został włączony 
do ZSRR jako zachodnia część 
Republiki Białoruskiej. Miesz-
kańców przymuszano do przyję-
cia białoruskiego obywatelstwa. 
Umarła bezpowrotnie kultura 
wielonarodowego miasta. 

Drohiczyńscy partyzanci 
i zemsta partii
Niespodziewany atak Niemców 
na ZSRR powoduje, iż w miejsce 

Widok na katedrę 
pw. Trójcy 
Przenajświętszej, 
seminarium 
i kurię biskupią

na dole od lewej: 
Nabożeństwo 
ekumeniczne 
w czasie wizyty 
Jana Pawła II 
w Drohiczynie. 
10 czerwca 1999 r.

Dolina Bugu 
i katedra

okupantów sowieckich przycho-
dzą niemieccy. Pierwsze bomby 
niszczą szkoły i bożnicę żydowską. 
Niemiecką okupację w miastecz-
ku najbardziej odczuwają Żydzi. 
Z utworzonego tu getta transpor-
tami wywozi się ich do gazowych 
komór w Treblince.
Okres powojenny to dla Drohi-
czyna wątpliwy czas wolności. 
Rozpoczyna się nowa sowiecka 
okupacja i czas represji wobec 
społeczeństwa. Dla niechcących 
się pogodzić z polityczną sytuacją 
to czas życia konspiracyjnego. 
Biorą w nim udział nie tylko do-
rośli, ale i młodzież szkolna. Dro-
hiczyn nazywano nawet „Rzecz-
pospolitą Partyzancką”.  
Bezradne wobec krnąbrnego 
społeczeństwa władze znalazły 
sposób, aby ukarać miasto. Otóż 
pomijane było ono w planach in-
westycyjnych. Blokowano wszel-
kie oddolne inicjatywy. W chwi-
lach szczerości przedstawiciele 
władzy mówili: „Tak długo nic 
w mieście się nie poprawi, jak 
długo ludzie będą słuchać bisku-
pa, a nie partii”. Rozwijały się 
sąsiednie Siemiatycze i Ciecha-
nowiec, a stary Drohiczyn chylił 
się ku upadkowi.
Powojenna zmiana granic pań-
stwa sprawiła, że Drohiczyn zna-

 ks. dr Andrzej Chibowski
Główny pomysłodawca i współautor 

albumu „Uświęcony wiernością Drohiczyn 
– jego historia i współczesność”

Zdjęcia udostępnił ks. Marcin 
Gołębiewski, rzecznik prasowy 

diecezji drohiczyńskiej.
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Niezłomny kardynał 
Stefan Wyszyński

n RELIGIA

Beatyfikacja kardyna-
ła miała się odbyć 
7 czerwca 2020 r., ale 
z powodu pandemii 

została odłożona, zapewne na 
rok. Dla ciągle żywej pamięci 
o Prymasie Tysiąclecia nie ma to 
żadnego znaczenia. Beatyfikacja 
stanowi tylko swoiste potwier-
dzenie zasług tego niezwykłe-
go człowieka, który dla Polski 
i Kościoła w XX w. był postacią 
najwyższej rangi.

Odnowienie ślubów
Urodził się 3 sierpnia 1901 r. 
w Zuzeli, wsi leżącej w powie-
cie ostrowskim na Mazowszu. 
Z domu wyniósł głęboką poboż-
ność, a zwłaszcza upodobanie 
do kultu maryjnego. „A w do-
mu nad moim łóżkiem wisiały 
dwa obrazy: Matki Bożej Często-
chowskiej i Matki Bożej Ostro-
bramskiej. I chociaż w onym 
czasie do modlitwy skłonny 
nie byłem, zawsze cierpiąc 
na kolana, zwłaszcza w czasie 
wieczornego różańca, jaki był 
zwyczajem naszego domu, to 
jednak po obudzeniu się długo 
przyglądałem się tej Czarnej 
Pani i tej Białej” – wspominał 
po latach kardynał.
Święcenia kapłańskie przyjął 
3 sierpnia 1924 (w dniu swoich 
23. urodzin) w kaplicy Matki 
Bożej we włocławskiej bazylice 
katedralnej. W latach 1925–1929 

Był jedną z najważniejszych postaci Kościoła katolickiego 
w Polsce w XX w. Jego niezłomna postawa wobec komunistów, 
chcących zniszczyć Kościół, zapewniła mu miejsce w historii 
i pamięci Polaków.

14 lutego 1950 r. prymas Stefan 
Wyszyński zawarł porozumienie 
z władzami PRL: w zamian za po-
tępienie wciąż walczących oddzia-
łów partyzanckich oraz uznanie 
nowej granicy zachodniej uzyskał 
zgodę na naukę religii w szkołach 
i działalność KUL. Ugoda trwała 
krótko. Już 25 września 1953 r. 
prymas został aresztowany. Do je-
sieni 1956 r. przebywał w różnych 
miejscach odosobnienia. Podczas 
pobytu prymasa w Komańczy po-
wstał tekst Jasnogórskich Ślubów 
Narodu Polskiego, pomyślanych 
jako odnowienie ślubów lwow-
skich Jana Kazimierza z czasów 
Potopu Szwedzkiego. Tekst ślu-
bów odczytał biskup Michał Kle-
pacz 26 sierpnia 1956 r., w obec-
ności blisko miliona pielgrzymów 
przybyłych na Jasną Górę.

Nie byłoby papieża Polaka
Po odzyskaniu wolności prymas, 
w latach 1957 – 1966, prowadził 
Wielką Nowennę, która miała 
przygotować naród na obchody 
Tysiąclecia Chrztu Polski. No-
wenna zakończyła się 3 maja 
1966 r. Aktem Oddania Narodu 
Matce Bożej za wolność Kościoła 
w Polsce i na świecie. Kardy-
nał Wyszyński był też jednym 
z inicjatorów słynnego orędzia 
biskupów polskich i biskupów 
niemieckich, co spotkało się 
z ostrą reakcją władz komuni-
stycznych.
Wobec napiętej sytuacji poli-
tyczno-społecznej w naszym 
kraju prymas Wyszyński po-
dejmował starania mające na 
celu łagodzenie konfliktów na 
linii rząd – opozycja. W latach 
1980 – 1981 pełnił rolę pośred-
nika w negocjacjach pomiędzy 
władzą a „Solidarnością”.
Prymas Polski Stefan kardynał 
Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. 
w Warszawie, w dzień uroczysto-
ści Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Miał 80 lat, z których 57 prze-
żył jako kapłan. Trumna z jego 
ciałem spoczęła w podziemiach 
katedry św. Jana w Warszawie, 
a pogrzeb stał się wielką mani-
festacją narodową.

był studentem Wydziału Prawa 
Kanonicznego oraz Wydziału 
Prawa i Nauk Ekonomiczno-
-Społecznych Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, który 
ukończył 22 czerwca 1929 dok-
toratem z prawa kanonicznego. 
Po ukończeniu studiów odbył 
podróże w celu obserwacji roz-
woju katolickiej myśli społecznej 
po niektórych krajach europej-
skich: Austrii, Włoszech, Fran-
cji, Belgii, Holandii i Niemczech. 
Katolicka nauka społeczna bę-
dzie potem głównym obiektem 
jego zainteresowań.
Po wybuchu II wojny świato-
wej ukrywał się przed Gestapo 
w różnych miejscowościach. 
W czerwcu 1942 r. udał się do 
Lasek, zostając kapelanem Za-
kładu dla Niewidomych, którym 
był do 1945 r. W 1943 r. objął 
kierownictwo duchowe grupy 
młodzieży żeńskiej nazywanej 
„Ósemką”.
Święcenia biskupie otrzymał 
12 maja 1946 r. Został biskupem 
diecezjalnym diecezji lubelskiej. 
W swoim herbie biskupim umie-
ścił słowa „Soli Deo” (samemu 
Bogu). Wolą prymasa polski Au-
gusta Hlonda, skierowaną do 
papieża Piusa XII, został jego 
następcą. Ingres w Gnieźnie od-
był się 2 lutego 1949 r. 12 stycz-
nia 1953 r. został nominowany 
kardynałem oraz członkiem ko-
legium kardynalskiego.

r  Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy 
na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).

r  Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym znaleźć coś dobrego.

r  Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

r  Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj 
i okazuj dobroć.

r  Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

r  Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto 
winien, ale co Ty jesteś winien innym.

r  Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, 
pomocą, sercem.

r  Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty 
korzystasz z pracy drugich.

r  Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim 
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących 
wokół siebie.

r  Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

się przed więzieniem i cierpie-
niem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twojego zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry i tego całego okresu 
dziejów Kościoła w Ojczyźnie na-
szej, który jest związany z Two-
im biskupim i prymasowskim 
posługiwaniem”. z

Janusz Kochański

Przez dziesięciolecia swojej po-
sługi prymas Wyszyński zdołał 
przeprowadzić polski Kościół 
przez niezwykle trudne dla jego 
funkcjonowania lata komuni-
zmu. Jan Paweł II podczas in-
auguracji swojego pontyfikatu, 
22 października 1978 r., powie-
dział: „Nie byłoby na stolicy tego 
Papieża – Polaka (...) gdyby nie 
było Twojej wiary nie cofającej 

Julianna Karp i Stanisław Wyszyński z dziećmi poniżej od lewej Stanisława, 
Janina, Stefan (przyszły prymas) i Anastazja, Zuzela 1906r.

Stefan Wyszyński
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Strach przed promieniowaniem
n NAUKA

W tym roku mi-
nęły już 34 lata 
od słynnej ka-
tastrofy w elek-

trowni jądrowej w Czarnobylu. 
Nie tak dawno w społeczeństwie 
zaczęły krążyć informacje o nad-
ciągającej kolejnej radioaktyw-
nej chmurze. Miał ją wywołać 
pożar skażonego lasu na terenie 
dzisiejszej Ukrainy. Rozdzwoniły 
się telefony, „rozgrzały” smart-
fony, przekazujące pocztą pan-
toflową przez wszelkie możli-
we nowoczesne komunikatory 
wiadomość o podwyższonym 
poziomie promieniowania. 
Nie wolno wychodzić z domu, 
a kwiatki z balkonu muszą być 
schowane, inaczej uschną – tym 
razem nie z powodu pandemii 
wirusa, lecz innego niewidzial-
nego wroga. Oficjalne dementi 
niewiele wnosiło…

Nie ufamy państwu
Sytuacja ta ukazała pewne cha-
rakterystyczne ludzkie postawy. 
Po pierwsze – istniejącą nie-
ufność polskiego społeczeń-
stwa do szeroko rozumianych 
służb państwowych. „Na pew-
no ONI chcą ukryć prawdę, tak 
jak w 1986 roku” – szeptano. 
Państwowa Agencja Atomisty-
ki, która na bieżąco monito-
ruje i prezentuje na stronach 
internetowych sytuację radio-
logiczną kraju, Ministerstwo 
Klimatu, naukowcy dysponu-
jący odpowiednim sprzętem 
pomiarowym… z pewnością 
fałszują oni rzeczywistość, 
ukrywają prawdziwe liczby! 
W czasach panowania nowo-
czesnych technologii można 
przecież łatwo podmienić in-
ternetowe dane z pomiarów. 
Pomińmy może pytanie, dla-
czego służby rządowe miałyby 
ukrywać poważne zagrożenie 
przed społeczeństwem. Kto 
zyskałby na zatajeniu prawdy 
w wolnym, niepodległym kraju, 
szczególnie gdyby zagrożenie 
nadeszło „z zewnątrz”? Logika 
jest tu mniej istotna; jesteśmy 
po prostu nieufnym narodem. 
Polacy w rankingu zaufania 
społecznego w 2018 r. zajmo-

traumę pochodzącą z lat przeży-
tych w obawie przed światowym 
konfliktem nuklearnym oraz na-
głaśniane przez przeciwników 
budowy elektrowni atomowych 
nieprawdziwe informacje na te-
mat ich szkodliwości. 
Zatem zadajmy sobie dziś pyta-
nie – czy należy się bać ?
Zauważmy, że promieniowanie 
jonizujące istnieje od począt-
ku Wszechświata, od początku 
istnienia życia na Ziemi – choć 
jesteśmy tego świadomi dopiero 
od niecałych 130 lat. Odkrycie 
w 1895 r. przez Wilhelma Roent-
gena promieniowania X, potem 
nazwanego promieniowaniem 
rentgenowskim, zrewolucjoni-
zowało medycynę. Kolejnym 
krokiem milowym było odkry-
cie promieniotwórczości natu-
ralnej w 1896 r. przez Henriego 
Becquerela przy współudziale 
Marii Skłodowskiej, naszej ro-
daczki, która otrzymała potem 
dwie nagrody Nobla. 
Przez kolejne lata promienio-
wanie jonizujące było szero-
ko stosowane w medycynie, 
przede wszystkim do obrazo-
wania struktur ciała człowieka. 
Pierwsi radiolodzy, narażeni 

na niekontrolowane dawki 
promieniowania, cierpieli na 
nowotwory skóry, niedokrwi-
stość, a często również białacz-
kę. Dziś o promieniowaniu wie-
my znacznie więcej. Umiemy 
się chronić. „Ujarzmiliśmy” 
atom. Zarówno w sposób po-
kojowy – w elektrowniach ato-
mowych – jak i w strasznych 
w skutkach działaniach bomb 
atomowych. 

Zalety promieniowania
Promieniowanie pomaga w dia-
gnostyce i leczeniu. Codziennie 
wykonuje się na świecie niemal 
10 mln zdjęć rentgenowskich 
i ponad 100 tys. diagnostycznych 
badań medycznych z wykorzy-
staniem radioizotopów. Nasz 
świat jest bezpieczniejszy dzięki 
wykorzystującej promieniowa-
nie kontroli jakości produktów 
przemysłowych. Substancje 
emitujące promieniowanie są 
w naszych organizmach, w po-
wietrzu którym oddychamy, 
w żywności, którą spożywamy. 
W czasie czytania tego artykułu, 
przez ciało Czytelnika przenik-
nie około 10 mln cząstek pro-
mieniowania kosmicznego. 

I żyjemy. Co więcej, okazuje 
się, że w miejscach, w których 
występuje naturalnie poziom 
promieniowania kilkadziesiąt 
razy wyższy niż w Polsce, ludzie 
chorują… rzadziej. Potwierdzają 
to badania m.in. z USA i Japonii. 
A przecież zmiana temperatury 
jedynie o 20 proc., tj. o 6°C, po-
woduje albo zamarznięcie, albo 
śmierć z przegrzania. 
Wielokrotnie powtarzane bada-
nia mieszkańców okolic elek-
trowni atomowych nie stwier-
dziły zwiększonej liczby przy-
padków chorób tak dorosłych, 
jak i dzieci. Elektrownie atomo-
we są praktycznie bezemisyjne. 
Inaczej rzecz się ma z tradycyj-
nymi elektrowniami węglowy-
mi, poważnie obciążającymi 
środowisko i powodującymi 
w Polsce, zdaniem ekspertów, 
kilka tysięcy przedwczesnych 
zgonów rocznie. Nieliczne zda-
rzenia, które zapewne wszyscy 
pamiętają, tj. awaria w Czarno-
bylu i uszkodzenie elektrowni 
atomowej w Fukushimie na 
skutek tsunami, potwierdza-
ją jedynie, iż „atom” jest jedną 
z najbezpieczniejszych gałęzi 
przemysłu. Jest o wiele mniej 
niebezpieczny, niż produkcja 
energii elektrycznej z wyko-
rzystaniem nie tylko węgla, ale 
również wody, gazu, biopaliw, 
biomasy. Po ponad trzydzie-
stu latach, które minęły od 
katastrofy w Czarnobylu, nie 
potwierdziły się wizje tysięcy 
ofiar, licznych nowotworów, nie 
zaobserwowano masowych de-
formacji organizmów ani mu-
tacji u ludzi i zwierząt. 
Powołane krajowe i między-
narodowe instytucje dbają 
o bezpieczeństwo stosowania 
promieniowania w życiu co-
dziennym, przygotowując od-
powiednie zalecenia i rekomen-
dacje. Spróbujmy im zaufać. 
Promieniowanie jest darem, 
które również warto objąć po-
leceniem „czyńcie sobie ziemię 
poddaną” (Rdz 1,28). z

Nasz świat jest bezpieczniejszy dzięki wykorzystującej promieniowanie kontroli jakości produktów 
przemysłowych. Substancje emitujące promieniowanie są w naszych organizmach, w powietrzu którym 
oddychamy, w żywności, którą spożywamy. W czasie czytania tego artykułu, przez ciało Czytelnika przeniknie 
około 10 mln cząstek promieniowania kosmicznego. I żyjemy.

Elektrownia jądrowa Temelín w Czechach

Wielokrotnie 
powtarzane badania 
mieszkańców 
okolic elektrowni 
atomowych 
nie stwierdziły 
zwiększonej liczby 
przypadków chorób 
tak dorosłych, jak 
i dzieci. Elektrownie 
atomowe 
są praktycznie 
bezemisyjne.

wali… szóstą pozycję od końca 
(na podstawie Edelman Trust 
Barometer). 
Po drugie, panika z roku 2020 
objawiła ludzki lęk przed nie-
wyczuwalnym zagrożeniem, 
tym, co niewidzialne. Zwłasz-
cza, że przecież człowiek nie 
wykształcił zmysłu wrażliwego 
na promieniowanie jonizują-
ce, a w lekcjach fizyki uczest-
niczyliśmy w większości dość 
dawno temu. Dodajmy do tego 

Sławomir Wronka
Pracownik Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych
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Przez ostatnie 50 lat 
zmieniło się w Polsce 
bardzo dużo, ale są też 
rzeczy trwałe. Wśród 

nich jest magnes stolicy – najważ-
niejszego miasta każdego pań-
stwa. Magnes wszędzie działa 
podobnie. Przyciąga tych, którzy 
w swych rodzinnych miejscowo-
ściach, wsiach i mniej znaczą-
cych miastach duszą się, męczą, 
nie widzą dla siebie żadnych moż-
liwości samorealizacji. Stolica to 
dla nich szansa, ale i zagrożenie. 

Dziewczyna do wzięcia
To stołeczne constans dostrzegł 
już w latach 70. filmowiec Da-
riusz Kontradiuk, tworząc obraz 
„Dziewczyny do wzięcia”. Kto nie 
oglądał, niech najpierw nadrobi 
lekcję, a dopiero po 45-miutowej 
uczcie filmowej wróci do lektury. 
Skoro już wiemy, „o co kaman” 
(to ważne wyrażenie pochodzące 
z języka angielskiego, które war-
to sobie przyswoić, zanim wypu-
ścimy się w miasto), przyjrzyjmy 
się stereotypowym kierunkom, 
które obiera większość dziew-
czyn po przyjeździe do Warsza-
wy, i obalmy parę mitów. 

Kierunek numer jeden – 
klub
Mówi innym i sobie, że chce się 
tylko zabawić, ale wciąż słyszy z ty-
łu głowy słowa rodziców: „znajdź 
dobrego/bogatego męża”, zatem 

Dziewczyny jadą do stolicy
Gdy 19-letnia 
dziewczyna z równo 
podciętą grzywką 
i balerinkami 
wciśniętymi 
na zmęczone stopy 
wysiada na stacji 
Warszawa Centralna, 
to zapewne ma już 
plan. Studia, pierwsza 
praca, chłopak, 
korpo, rodzina. 
To wszystko ma jej dać 
stolica. Ale od czego 
zacząć? Gdzie szukać 
szczęścia, gdy jest tak 
wiele możliwości – 
parafrazując słowa 
klasyka, o którym 
za chwilę.

n FELIETON

dziewczyn, świetnie ubranych, 
pięknych i – a jakże – oczytanych. 
Taki widok może przybić na wstę-
pie poszukiwaczkę szczęścia. A co 
robi człowiek współczesny, by 
pozbyć się złych emocji? Pije? Nie 
– zła odpowiedź. Człowiek współ-
czesny postanawia je wypocić. 

Emocje na orbitreku
I tu znów Warszawa dysponu-
je szeroką ofertą miejsc, gdzie 
nie tylko można zadbać o dobrą 
formę i figurę, ale też nawiązać 
ciekawe znajomości. Karnet do 
popularnej sieciówki? Czemu 
nie? Ale dlaczego nie wejść na 
wyższy poziom i nie spróbować 
sił w klubie przyklejonym do kil-

w pierwszy „piąteczek, piątunio” 
po przyjeździe do Warszawy zmę-
czone balerinki muszą ustąpić 
miejsca szpilkom. A te prowa-
dzą dziewczę prosto na dysko-
tekę. W modnym klubie, a tych 
w stolicy nie brakuje, dochodzi 
do pierwszych rozczarowań. Nie 
zawsze bowiem bardzo droga, 
kupiona specjalnie na takie wyj-
ścia torebka jest wciąż w modzie, 
a nawet jeśli jest, to być może aku-
rat towarzystwo z jakichś powo-
dów już tej marki nie akceptuje. 
Ekologia, homofobia, serduszko 
pod postem Trumpa – naprawdę 
niewiele trzeba, by zohydzić mar-
kę... Makijaż zbyt mocny zostanie 
uznany za wulgarny, zbyt delikatny 
za przaśny. Trwała ondulacja też 
może popsuć wieczór, nawet, jeśli 
fryzjerka Renia pracowała nad nią 
niemal tak długo, jak nad wesel-
nym fryzem kuzynki Zosi. Jednym 
słowem: zbytnie starania mogą 
paradoksalnie okazać się przyczy-
ną niespodziewanej porażki. Tym 
bardziej, że dziewczę z prowincji 
najłatwiej poznać właśnie po tym, 
że za bardzo się stara. A przecież 
żadna nie chce być na wstępie 
uznana za prowincjonalną. 

Jak żyć? 
Gdzieś przecież bawić się trzeba. 
A każda w miarę rozgarnięta pan-
na wie, że nie ma nic gorszego, 
niż zrobienie głośnej domówki na 
stancji, zanim jeszcze zacznie się 

kugwiazdkowego hotelu? Czego 
można się spodziewać po modnej 
warszawskiej siłowni? Na pierw-
szy rzut oka rzucają się kobiety 
idealne, które w „pocie czoła” 
starają się poprawić to, czego po-
prawić się już nie da. Jednak ich 
starania nigdy nie są tak duże, by 
doprowadziły do zmycia makija-
żu. Z nimi trudno konkurować. 
Dalej są grupki mężczyzn więcej 
rozmawiających ze sobą o diecie, 
odżywkach i sukcesach zawodo-
wych niż ćwiczących. Ożywione 
rozmowy jest w stanie przerwać 
im jedynie potrzeba przejrzenia 
się w lustrze, by podziwiać nie 
wiadomo kiedy osiągniętą rzeź-
bę. Zawsze znajdzie się też gro-
no otyłych ze słuchawkami na 
uszach, tych ćwiczących najbar-
dziej uczciwie i najczęściej równie 
nieprawidłowo. Ale czy o nich 
może chodzić młodej dziewczy-
nie? Pewnie nie. Przynajmniej 
nie w pierwszym roku pobytu 
w stolicy. W tym całym zdezo-
rientowaniu dziewczęcia zawsze 
może przyjść ratunek ze strony 
rycerza na białym koniu – trenera 
personalnego, który za jedyne 
80 zł/h od treningu umówi się na 
kilka randek. Pamiętaj jednak – 
nie będziesz jedyna.
Czy zatem kierunek – stolica to 
błąd? Nie, ale trzeba wiedzieć, 
jak i gdzie szukać szczęścia. z

Jerzy Mosoń

rok akademicki. O dobre i tanie 
lokum w stolicy ciężko. Bawmy 
się zatem, ale…
Najważniejsze, by wiedzieć, że 
impreza w akademiku, domów-
ka czy wizyta w klubie, nawet 
ta zakończona sukcesem – tj. 
poznaniem fajnego chłopaka – 
może okazać się brzemienna… 
w skutki. Pamiętajmy przy tym, 
że to, co stolica przyjmie za cool, 
inne oraz nowoczesne, w oczach 
rodziców może okazać się grze-
chem nie do wybaczenia, szcze-
gólnie, gdy dowiedzą się o nim 
sąsiedzi. Mazowiecką Street i pa-
rę innych popularnych arterii 
imprezowych miejsc lepiej zatem 
sobie na początku odpuścić. 

Poczytaj mi kotku
Kiedyś celem tzw. porządnych 
dziewcząt była biblioteka – to tam 
miał się znaleźć ten jedyny – in-
telektualista z perspektywami. 
I teraz bibliotek w Warszawie nie 
brakuje. Szczególnie imponujące 
wrażenie robi ta położona przy 
ul. Lipowej. Jako, że ma zacne 
sąsiedztwo, tj. Wydział Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
jest szansa, że podczas lektury 
trafi się na tego jedynego mece-
nasa, który już za trzy, cztery lata 
zostanie członkiem zagranicznej 
kancelarii. Ale uwaga! Najbar-
dziej prawdopodobne, że wizyta 
w bibliotece skończy się spotka-
niem całej masy atrakcyjnych 

Makijaż zbyt mocny 
zostanie uznany  
za wulgarny, 
zbyt delikatny 
za przaśny. Trwała 
ondulacja też 
może popsuć 
wieczór, nawet, 
jeśli fryzjerka Renia 
pracowała nad nią 
niemal tak długo, 
jak nad weselnym 
fryzem kuzynki 
Zosi.

Fot. Valik Chernetskyi / U
nsplash
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Powieść „Zły” Leopol-
da Tyrmanda ukazała 
się w grudniu 1955 r. 
nakładem Spółdzielni 

Wydawniczej „Czytelnik” i z miej-
sca zyskała gorących miłośni-
ków. Zachwycał styl, z jakim autor 
opisywał Warszawę, ale też pro-
blematyka, nieobecna w innych 
dziełach literackich tego czasu. 
Tyrmand ukazał mianowicie 
w swojej książce świat przestęp-
czy, półświatek, obszar niefor-
malnych interesów i zależności.

Warszawa powojenna
Akcja książki zaczyna się w apte-
ce na placu Trzech Krzyży, gdzie 
dojeżdżał – wtedy i dziś – auto-
bus linii 116. Grupa chuliganów 
zaczepiająca kobietę zostaje do-
tkliwie pobita przez nieznanego 
sprawcę na oczach grupy ludzi, 
z których każdy inaczej go opi-
suje. To kolejny przypadek po-
bicia chuliganów i przestępców 
w ostatnim czasie w Warszawie. 
Nikt nie widział sprawcy i nikt 
nie wie, jak wygląda. Jest tylko 
jeden element wspólny: wszyscy 
widzieli przerażające, świecące 
na biało oczy, których widoku 
nie da się zapomnieć.
Wątek kryminalny, znakomicie 
poprowadzony przez autora, wy-
daje się być jednak tylko okazją 
do opisania życia miasta w jego 
najróżniejszych wymiarach. Tyr-
mand oprowadza nas za rękę po 
Warszawie. Jesteśmy z nim w ba-
rach mlecznych, restauracjach, 
knajpach, melinach, a także na 
bazarach, targowiskach. Autor 
zamieścił w książce dedykację: 
„Mojemu rodzinnemu miastu – 
Warszawie”.
Akcja powieści rozgrywa się 
w kilku charakterystycznych 
dla Warszawy miejscach: okoli-
ce budowanego Pałacu Kultury 
i Dworca Centralnego, w Cen-
tralnym Domu Towarowym, na 
Torwarze, w hali na Koszykach, 
a także w ruinach Śródmieścia, 
Woli czy Muranowa. Uderza 

Dziewczyny jadą do stolicy Najbardziej warszawska 
książka świata

n LITERATURA

Nikt tak jak Tyrmand nie opisał powojennej Warszawy lat 50-tych. Nikt nie postawił jej 
takiego pomnika w literaturze.

wielka drobiazgowość w opisie 
poszczególnych miejsc i ulic. Dla 
miłośników Warszawy literatura 
ta tworzy wspaniałą okazję, by 
przenieść się w czasie do War-
szawy lat 50. Wszędzie widać 
jeszcze zniszczenia wojenne, 
zbombardowane kamienice, 
wszędzie pełno jest ceglanego 
pyłu, który po deszczu zmienia 
się w błoto. Tyrmand nie ideali-
zuje wyglądu Warszawy. Z du-
żym realizmem oddaje też chaos 
i bałagan w mieście, tandetne 
bary, brudne targowiska czy za-
tłoczone autobusy. Wszystko to 
jednak robi z tak wielką miłością 
do miasta, iż opisy takie tylko 
przydają miastu kolorytu.

Zawsze było ciasno
Po mieście porusza się galeria 
charakterystycznych postaci, na 
czele z tytułowym Złym. Główny 
bohater staje się uosobieniem 
sprawiedliwego mściciela, wal-

czącego bezinteresownie z chu-
liganami i drobnymi przestępca-
mi, aby zaprowadzić w mieście 
pokój. To postać wywiedziona 
niemal z polskich tradycji ro-
mantycznych, osadzona jednak 
w całkiem nowych realiach. Każ-
de pojawienie się Złego, każda 

bójka z jego udziałem elektryzuje 
czytelnika, zaciekawionego jego 
niezwykłą siłą, odwagą i determi-
nacją. Jest uosobieniem obrońcy, 
szeryfa i sędziego zarazem. Je-
dynym człowiekiem, który ma 
nieugięte zasady i walczy bez-
interesownie o sprawiedliwość.
Tropem Złego podąża sympa-
tyczny porucznik milicji Michał 
Dziarski. Oczywiście nie podzie-
la on idei Złego, by samodzielnie 
wprowadzać w mieście porzą-
dek, i za wszelką cenę chce go 
złapać. Inaczej na Złego patrzy 
słynny warszawski dziennikarz 
Edwin Kolanko. Marzy on o na-
pisaniu poczytnej historii, która 
przyniosłaby sławę jego gazecie, 
czyli „Ekspresowi Wieczorne-
mu”. Pojawienie się Złego spędza 
sen z oczu szefowi grupy prze-
stępczej, która szykuje wielki 

Główny bohater staje się 
uosobieniem sprawiedliwego 
mściciela, walczącego 
bezinteresownie z chuliganami 
i drobnymi przestępcami.  
To postać wywiedziona niemal 
z polskich tradycji romantycznych, 
osadzona jednak w całkiem 
nowych realiach.

sportowy przekręt. Wiąże się 
on z wprowadzeniem na rynek 
fałszywych biletów na wielki 
mecz piłkarski między Polską 
a Węgrami – drużyną złotych 
medalistów Letnich Igrzysk 
Olimpijskich z 1952 r. Filip Me-
rynos i jego prawa ręka, były 
znakomity bokser Robert Kru-
szyna chcą zrobić wszystko, aby 
przekręt się udał. W tle mamy 
jeszcze postać tajemniczego 
szefa podziemia w Warszawie, 
nazywanego Kudłatym, którego 
imię wymawiane jest nieśmiało, 
z lękiem i czcią.
Wszystko to jednak tylko tło dla 
nieustannych zachwytów autora 
nad Warszawą i jej specyfiką. 
Tyrmand wyraża ten zachwyt 
za pomocą niezwykle rozbudo-
wanych, barwnych apostrofów. 
„O, mody warszawskie!” zaczy-
na autor, podkreślając, iż cechą 
wyróżniającą modę stolicy Pol-
ski jest junackość. „Warszawska 
młodzież męska lubi w ubiorze 
swym akcentować natychmia-
stową gotowość do szybkiego 
działania”. Tyrmand składa też 
hołd gwarze warszawskiej, któ-
rej istotę upatruje w intonacji. 
Jak pisze w omawianej książce, 
„intonacja wyrażeń takich, jak 
<<po co ta mowa>> albo <<ni-
gdy w życiu>>, zawiera w sobie 
częstokroć ekspresję zastępu-
jącą najgorsze przekleństwa 
lub błagalną pokorę”. Jacy są 
zaś fryzjerzy warszawscy? „Jak 
drogocenne kapłaństwo dzier-
życie w pachnących vegetalem 
i wodą kwiatową dłoniach dar 
przywracania ludziom sympatii 
dla samych siebie!”. 
Wiele miejsca poświęca też Ty-
rmand niełatwemu życiu War-
szawiaków w komunikacji miej-
skiej, szczególnie w porze tłoku, 
„chwili, gdy najbliższy bliźni de-
moluje nam śledzionę, masakru-
je nerki, unicestwia czar dopiero 
co kupionego płaszcza, niweczy 
z trudem przyszyte guziki, (…) 
gniecie na miazgę wiezione dla 
dziecka ciastka”.
W 2020 r. przypada rocznica set-
nych urodzin pisarza i 35. rocz-
nica jego śmierci. Decyzją Sej-
mu bieżący rok został ogłoszony 
Rokiem Leopolda Tyrmanda. 
Niestety nie przełożyło się to na 
żadne konkretne działania, które 
popularyzowałyby dorobek te-
go autora. „Zły” wciąż czeka na 
swoją ekranizację, a materiał to 
znakomity. Kilka lat temu do jej 
ekranizacji próbował doprowa-
dzić Xavery Żuławski. Teraz za 
kamerą ma stanąć Mariusz Palej. 
Póki co pozostaje nam lektura tej 
opasłej książki – dla Warszawia-
ków to lektura obowiązkowa. z

Bartosz Wieczorek 
od góry:

Centralny Dom 
Towarowy 
w Warszawie, 
1967 r.

Skrzyżowanie 
ulicy Kruczej  
i Alej 
Jerozolimskich, 
lata 60.

Kolejki do 
autobusów, 
Warszawa, 
lata 60.
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Panie Mariuszu, jest Pan spor-
towcem spełnionym. Osiągnął 
Pan w siatkówce wszystko poza 
złotym medalem olimpijskim. 
Wiemy jednak, że nie wszystkie, 
nawet największe pragnienia 
są uzależnione jedynie od nas. 
Uprawianie sportu rozpoczął 
Pan od pływania. Co sprawiło, że 
zaczął Pan trenować siatkówkę?
Generalnie to był przypadek. By-
łem w trakcie przygotowań do 
szkolnych zawodów w pływaniu. 
Przyszedłem na trening siatków-
ki po mojego kolegę, z którym 
miałem wystąpić na zawodach 
pływackich, aby razem z nim iść 
potem na basen. Zacząłem przy-
glądać się treningowi i w pew-
nym momencie zapytałem tre-
nera, czy nie mógłbym się przy-
łączyć. I tak mi się spodobało, że 
zostało aż do dziś.

Być może była to kwestia szczę-
śliwego przypadku albo opatrz-
ność Boża tutaj zadziałała. Kto 
zauważył w młodym chłopcu 
niesamowity potencjał siatkar-
ski i kto miał wtedy największy 
wpływ na Pana rozwój?
Wszystkie osoby, które pojawi-
ły się na mojej drodze miały na 
mnie ogromny wpływ. Nie chciał-
bym jednak wyróżniać konkret-
nej osoby. Każda z nich odegrała 

Diament poparty pracą
n WYWIAD

istotną rolę w moim sportowym 
rozwoju. Każdy trener czy każdy 
kolega, z którym miałem przy-
jemność grać coś wniósł do mo-
jego sportowego życia. 

Kto był Pana sportowym idolem 
w tej dyscyplinie, zwłaszcza wte-
dy, kiedy już jako junior zdoby-
wał Pan tytuł Mistrza Świata? Czy 
ważną rolę odegrali tu „chłopcy 
Wagnera” – mistrzowie świata 
z Meksyku w 1974 roku i mistrzo-
wie olimpijscy z Montrealu – 
1976 rok? Czy może któryś z nich 
był dla uzdolnionego juniora 
siatkarskim wzorem?
Takiego jednego idola nigdy nie 
miałem. Podziwiałem jednak 
kilku wielkich siatkarzy za ich 
umiejętności, za wolę walki i in-
ne cechy, które nie tylko należą 
do sfery sportowej.
W życiu sportowym trudno wzo-
rować się na jednym zawodniku. 
Każdy z nas posiada jakieś wady 
i zalety, więc musiałbym z wielu 
sportowców wziąć to, co u nich 
najlepsze i wtedy stworzyć jedną 
idealną osobę – mego sportowe-
go idola. Na pewno ważna była 
kadra Wagnera, która zapocząt-
kowała wielkie sukcesy polskiej 
siatkówki. Trzeba jednak wyraź-
nie powiedzieć, że w tamtych 
czasach wygrywanie niektórych 
spotkań miało nawet wymiar 
polityczny. Kadra Wagnera 

Nie musi Pan podawać nazwiska, 
ale czy zna pan kogoś w polskiej 
siatkówce, kto miał bardzo duży 
talent, ale go roztrwonił?
W polskiej siatkówce było wie-
lu zdolnych zawodników, tak 
jak w każdej innej dyscyplinie 
sportu. Jednak talent nie zawsze 
idzie w parze z odpowiedzialno-
ścią sportową. I wtedy mówi się 
o zmarnowanym talencie.

Mistrzostwa Świata w 2014 
roku w Polsce. W katowickim 
spodku przegrywamy w finale 
z Brazylią pierwszego seta dosyć 
wyraźnie. Przyznam się, że jako 
kibic, przestałem trochę wie-
rzyć, że ten mecz będzie można 
wygrać. Co stało się w szatni i co 
zafunkcjonowało lepiej w Wa-
szej siatkarskiej mentalności 
na boisku, że drużyna uwierzyła 
w sukces i odniosła fenomenalne 
zwycięstwo?
W sukces na tych mistrzostwach 
wierzyliśmy od samego począt-
ku i wiedzieliśmy, że możemy 
wygrać każdy mecz. Nie zawsze 
wszystko układa się na boisku 
tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. 
Pamiętajmy, to były przecież 
mistrzostwa świata. Przyjechali 
sami najlepsi i każda drużyna 
chciała wygrać. Nikt niczego 
nie dał nam na boisku za dar-
mo, a więc o każdy punkt trzeba 
było toczyć heroiczny bój. Istotną 
sprawą było to, że w pewnym 
momencie tego meczu zaczę-
liśmy się bawić tą grą. Zaczęła 
ona nam dawać przyjemność. 
Nie myśleliśmy wtedy o wyniku 

i to wpłynęło na poziom naszej 
gry, niekonwencjonalne zagra-
nia, którymi zaskakiwaliśmy 
nawet Brazylijczyków.

Czy można podejść do ważnego 
meczu tak, żeby jeszcze dawał 
on przyjemność?
Tak. Wielu z tych chłopaków, któ-
rzy występowali na boisku nie 
miało okazji zagrać w meczu o ta-
ką stawkę. Dla mnie to też była nie-
codzienna sytuacja. Byliśmy też 
po wielu morderczych meczach 
w trakcie turnieju. Nasza gra w fi-
nale pokazała, że nie tylko walczy-
liśmy o wynik, ale angażowaliśmy 
się całym sercem w zdobywanie 
każdego punktu. To ostatecznie 
złożyło się na wygraną.

W finałowym meczu z Brazylią 
grał Pan fenomenalnie. Wielu 
nie potrafi zrozumieć – ja rów-
nież do tych należałem, że po 
tak długiej reprezentacyjnej 
przerwie, gra Pan tak doskonale, 
zostając ostatecznie najlepszym 
atakującym i punktującym oraz 
MVP turnieju.
I tu musimy wrócić do pytania 
związanego z istotą talentu spor-
towca. Ja pomogłem swojemu 
talentowi. Doszedłem do wysokie-
go poziomu siatkarskiego, dzięki 
swojemu talentowi, który rozwi-
jałem ciężką pracą, gdyż chcia-
łem grać w reprezentacji Polski. 
To, że mogłem tak dobrze zagrać 
w finale tych mistrzostw zawdzię-
czam również swoim kolegom. Na 
moją formę, na moją dyspozycję 
składało się wiele innych osób. Ja 

wniosła istotny wkład w nasze 
sukcesy siatkarskie i myślę, że 
każdy z nas pamięta, w jakich 
okolicznościach zdobywaliśmy 
te tytuły, i jaka była wtedy rze-
czywistość polityczna. 

Przez wiele lat uważany był Pan 
za jednego z najlepiej atakują-
cych na świecie. W głosowaniu 
kibiców został Pan wybrany 
najlepszym polskim siatkarzem 
ostatnich 20 lat. Czy sam talent 
wystarczy, ażeby zdobywać tak 
zaszczytne tytuły? Czy musi być 
jeszcze „to coś”, czego nie da się 
nawet wypracować na trenin-
gach – talent, iskra Boża?
Talent jest potrzebny, żeby w ogó-
le coś zacząć w życiu ciekawego 
robić, by sprawiało to przyjem-
ność i frajdę. Sam talent jednak 
nigdy nie wystarczy. Trzeba po-
łączyć go z ciężką pracą, ambicją 
i motywacją do tego, żeby osiągać 
wyznaczone cele. Nie schodzić 
z obranej drogi. W realizacji celu 
zawsze pojawiają się trudności, 
jednak zawsze należy trzymać 
się swojego planu. Bez namiastki 
talentu ciężko jest wykształcić 
umiejętności i więcej pracy na-
leży włożyć w ich osiągnięcie. 
Wiele jest składowych, które 
wpływają na klasę sportowca: 
odrobina talentu na pewno, ale 
i ciężka praca, ambicja, moty-
wacja i wyznaczenie ambitnych 
celów. Na początku jest zawsze 
ciężko, ale nie należy się zrażać 
i poddawać. Tylko takie podej-
ście i taka mentalność przynosi 
sportowy sukces

v Dokończenie ze str. 1
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Sam talent nigdy 
nie wystarczy. 
Trzeba połączyć 
go z ciężką pracą, 
ambicją i motywacją 
do tego, żeby 
osiągać wyznaczone 
cele. Nie schodzić 
z obranej drogi. 

dołożyłem tę kropkę nad „i”, którą 
wypracowali moi koledzy. Ktoś 
musiał przecież przyjąć piłkę, ktoś 
musiał ją rozegrać, postawić blok 
i poprowadzić grę. A ja dokłada-
łem do tego swoje umiejętności, 
w większości kończąc skutecznym 
atakiem, gdyż taka jest moja ro-
la i pozycja na boisku. Sam bym 
przecież meczu nie wygrał. Cała 
drużyna, jej wysiłek, pot i deter-
minacja przyczyniły się do zdo-
bycia Mistrzostwa Świata.

Grał Pan przeciwko wielu bardzo 
dobrym zawodnikom świata. 
Kogo uważa Pan za równie dobre-
go atakującego w okresie, kiedy 
Pan był czynnym zawodnikiem? 
Gdyby przyszło wymienić trójkę 
najlepszych siatkarzy, z którymi 
Pan w ogóle grał, to jacy byliby 
to zawodnicy?
Ciężko jest mi wymienić takie 
osoby. Przez cały okres mojej 
sportowej kariery było wielu zna-
komitych zawodników, jednak 
co kilka lat ich lista się zmienia. 

Dla mnie taką osobowością był 
Brazylijczyk Giba.
Na pewno, to jest klasa sama 
w sobie. Byli też znakomici za-
wodnicy z Serbii czy Rosji, prak-
tycznie z każdej reprezentacji. 
Lista byłaby długa. Wielu moich 
polskich kolegów też by się na 
niej znalazło. 

Jaką rolę w budowaniu drużyny 
na mistrzostwa świata w 2014 
roku odegrał Pana kolega z par-
kietu w Skrze Bełchatów i Wasz 
trener reprezentacyjny Stéphane 
Antiga? 
Odegrał bardzo wielką rolę, 
przede wszystkim doprowa-
dził Polskę do takiego wielkie-
go sukcesu.

Razem graliście w Skrze Bełcha-
tów. Jakim on był zawodnikiem, 
jakim kolegą?
Był człowiekiem, który miał zdol-
ności jednoczenia ludzi. Miał rów-
nież zdolności przywódcze, które 
niejednokrotnie pokazywał. Za 
takim człowiekiem nie wypadało 
nie iść. Byłem pod wrażeniem je-
go charakteru. Nawet jeśli powie-
dział dwa zdania, to było to bardzo 
ważne. Pamiętam go jako dobrego 

człowieka i uznanego sportowca. 
Miał cechy i mentalność przy-
wódcy. To, co reprezentował swo-
ją osobą naprawdę zasługuje na 
najwyższe słowa uznania.

Przed mistrzostwami trener 
Antiga podjął zdaniem wielu 
kibiców bardzo kontrowersyjną 
decyzję. Okazuje się, że zagra 
Pan na mistrzostwach, a nie 
pojedzie jeden z najlepszych 
zawodników. Okazało się, że 
trener miał dobrą intuicję.
Mieliśmy swoje ustalenia, odby-
liśmy wiele rozmów, uznając, że 
jeśli moja forma sportowa nie 
będzie wystarczająca to może 
ze mnie zrezygnować i budować 
dalej swój zespół. 

Wielu fachowców uważa, iż 
mamy obecnie znakomite po-
kolenie siatkarzy. W tej chwili 
polska reprezentacja to zespół 
bardzo zdolnych i wszechstron-
nych zawodników. Ponadto 
mamy jednego z najlepszych 
siatkarzy świata Wilfredo Le-
óna i charyzmatycznego tre-
nera Vitala Heynena. Czy to 
wystarczy do tego, by zdobyć 
mistrzostwo olimpijskie w To-
kio? Pytam o to nie bez kozery, 
gdyż ostatnie mistrzostwa Eu-
ropy pokazały, że murowany 
faworyt, jakim była nasza dru-
żyna, nie zawsze wygrywa. Czy 
występowanie w roli faworyta 
nie jest zbyt wielkim obciąże-
niem? Jakie elementy muszą się 
złożyć na to, by polska drużyna 
wróciła ze złotym medalem 
olimpijskim?
Odnośnie naszego występu na 
Mistrzostwach Europy to wielu 
ludzi uważało, że skoro mamy 
najlepszego siatkarza na świecie, 
więc medal mamy gwarantowa-
ny. To nie jest właściwe myślenie. 
My sportowcy to wiemy i czasem 
boleśnie się o tym przekonujemy. 
Nikt nie daje wygranej za darmo. 
Wszystko trzeba wywalczyć na 
boisku. Nawet najlepszy zawod-
nik na świecie nie gwarantuje 
złotego medalu. Inne drużyny też 
walczą i pracują na swoje sukce-
sy. Można być też najlepszą dru-
żyną na świecie i po prostu da-
nego dnia przegrać ważny mecz. 
Spokojnie więc podchodźmy do 
oceniania naszych szans. Bardzo 
dużo zależy od przygotowania 
zespołu. 

Panie Mariuszu, jest Pan nietuzin-
kowym mężczyzną i sportowcem. 
Wielką rolę w życiu Pana odgrywa 
żona i dwóch synów. Może kilka 
słów o swojej rodzinie.
Mam wspaniałą żonę Paulinę. 
Bardzo mi pomaga w Fundacji 

Mariusza Wlazłego, którą założy-
liśmy. Jest ze mną na dobre i na 
złe. Mam dwóch wspaniałych 
synów. Czteroletni Tymoteusz, 
nie ma jeszcze sprecyzowanych 
zainteresowań. Wszystko jeszcze 
przed nim. Natomiast 11-letni Ar-
kadiusz idzie w ślady ojca. Bardzo 
interesuje się siatkówką. Jeździ na 
mecze. Ma również swoje drugie 
hobby – to Formuła 1.

Życzę Panie Mariuszu, aby je-
den z Pańskich synów dopełnił 
w jakimś sensie niezrealizowany 
przez Pana cel, jakim by było 
zdobycie złotego medalu olim-
pijskiego. Co prawda Formuły 1 
nie ma jeszcze na igrzyskach 
olimpijskich, ale świat tak mknie 
do przodu, że może i ta dyscyplina 
sportu znajdzie się w programie 
igrzysk. Wiem, że jest Pan osobą 
wierzącą. 
Tak, to prawda, jestem osobą 
wierzącą, katolikiem. Wiara dla 
mnie jest wielką wartością. Wie-
le swoich spraw w swoim życiu 
odnoszę do Boga.

Ważna w życiu Pana jest tak-
że praca społeczna z dziećmi 
w ramach utworzonej Fundacji 
Mariusza Wlazłego. 
Założona przez nas fundacja ma 
na celu upowszechnianie siat-
kówki w poszczególnych mia-
stach w Polsce. Na te spotkania 
przychodzi bardzo dużo młodych 
chłopców. Innym wymiarem 
działalności jest pomoc zawod-
nikom, którzy grając w siatkówkę 
odnosili ciężkie kontuzje.

Panie Mariuszu, Trefl Gdańsk 
to nowe wyzwanie. Czy Pan się 
tego nie boi?
Lubię w swoim życiu nowe wy-
zwania. 

W imieniu redakcji „Po godzi-
nach”, dziękuję za rozmowę, 
a jako ksiądz i kibic siatkówki, 
życzę Panu Bożego błogosła-
wieństwa, pomyślności w życiu 
rodzinnym, zdrowia, a sportowo 
wbijania gwoździ w parkiet 
przeciwnika już w nowym ze-
spole Trefla Gdańsk. z

Ksiądz dr Andrzej Chibowski, 
były duszpasterz środowisk twórczych i sportu  
w Diecezji Warszawsko-Praskiej.
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Sztuczna Inteligencja – 
czy jest się czego obawiać?

Inteligencja wkracza 
też do obsługi 
urządzeń domowych, 
np. autonomicznych 
odkurzaczy, 
kosiarek (dobierają 
optymalną trasę 
przy wykonywaniu 
zadania) czy pralek 
(dobierają optymalne 
parametry prania 
na podstawie danych 
z czujników).

fot. fFanck / U
nsplash

To, co sztuczne (synte-
tyczne, nienaturalne), 
niekoniecznie dobrze 
nam się kojarzy. Iry-

tuje nas „sztuczne zachowanie”. 
„Sztuczny kamień” uznamy za 
podróbkę. Ubolewamy nad tym, 
że tworzywa sztuczne po krótkim 
wykorzystaniu zaśmiecają prze-
strzeń… i tak dalej. Jest jednak 
wyjątek: „Sztuczna Inteligencja”. 
Ona od zawsze budzi nasze pod-
ekscytowanie i podziw. Pewnie 
dlatego, że tak bardzo cenimy 
inteligencję, a więc sprawność 
pracy ludzkiego mózgu. Jesteśmy 
otwarci i gotowi na jej podwyż-
szanie i udoskonalanie – nawet, 
jeśli miałyby nam w tym pomóc 
komputery. 

Inteligentne komputery 
Idea „Sztucznej Inteligencji” 
(SI) ma ponad 60-letnią historię. 
W porównaniu do czasu poby-
tu człowieka na Ziemi – bardzo 
krótką. Jednak przez ostatnie 
10 lat przeżywa intensywny 
rozwój. Nie byłby on możliwy 
bez postępu wiedzy na temat 
działania ludzkiego mózgu oraz 
olbrzymiego wzrostu mocy ob-
liczeniowej komputerów. Mo-
wa tu o tych wielkich, zwanych 
superkomputerami, ale także 
tych, które mieszczą się w dłoni 
– smartfonach.
Każdy komputer jest użyteczny 
dzięki działającym w nim pro-
gramom. Klasyczne programy 
komputerowe powstają przez 
dokładne przełożenie reguł 
(potrzeb) świata rzeczywiste-
go na język „zrozumiały” dla 
komputera. Proces ten obsłu-
gują analitycy i programiści, 
którzy najpierw muszą dokład-
nie określić, co ma wykonywać 
dany program na każdym etapie. 
Programy działające na zasadzie 
SI tworzy się inaczej.
Do takiego programu wpro-
wadza się zasady danego pro-

blemu – nie wszystkie możli-
we, a tylko te, które w danym 
momencie znamy. Podaje się 
przykłady prawidłowych roz-
wiązań. Potem umożliwia się 
programowi „uczenie się” na 
podstawie tych niepełnych reguł 
i przykładów. Tak w przybliżeniu 
powstaje inteligentny (sztucznie) 
program. Podobnie przebiega 
proces zdobywania wiedzy u lu-
dzi. Przedstawione ogólne lub 
nie do końca zrozumiałe zasady, 
wsparte przykładami, przero-
bione w ćwiczeniach, stają się 
ugruntowaną wiedzą. 

Sztuczna Inteligencja jest 
wszędzie
Sztuczną Inteligencję spotykamy 
w wielu bardzo różnych dziedzi-
nach. W smartfonie, gdy „ulep-
sza zdjęcia”, czy kiedy rozpozna-
je naszą mowę zamieniając ją na 
tekst. Inteligencja wkracza też 
do obsługi urządzeń domowych, 
np. autonomicznych odkurza-
czy, kosiarek (dobierają opty-
malną trasę przy wykonywaniu 
zadania) czy pralek (dobierają 
optymalne parametry prania na 
podstawie danych z czujników). 
Wspiera prowadzenie samocho-
dów (różne rodzaje asystentów 
drogowych), czy wręcz kieruje 
autonomicznymi pojazdami. 
Pomaga w doborze składników 
przy poszukiwaniu nowych 
leków do zwalczania chorób 
– choćby teraz przy epidemii 
COVID-19. Pozwala „tworzyć” 
zachwycające dzieła sztuki mi-
strzów, którzy ich nigdy nie na-
malowali lub nie skomponowali.
Wykorzystywana w technikach 
telewizyjnych, potrafi wytwo-
rzyć obraz „jak żywego” prezen-
tera, przedstawiającego wiado-
mości bez nieprzewidywalnych 
potknięć na wizji. Sztuczna 
Inteligencja steruje dronami, 
ochraniającymi i wspierającymi 
na polu walki eskadry samolo-

„Myślące” urządzenia niepostrzeżenie 
wkraczają szturmem do naszej 
codzienności. „Myślą”, podejmują 
decyzje. Rodzi się więc pytanie o jakość 
i bezstronność tych wyborów.

liczba przykładów już wykorzy-
stywanych lub wdrażanych roz-
wiązań SI.
Sztuczna Inteligencja, dzięki wy-
korzystaniu olbrzymiej pamięci, 
może analizować miliardy zapi-
sanych przykładów, przekracza-
jąc w tym zakresie możliwości 
ludzkiej pamięci. Dodatkowo 
SI potrafi z wielką szybkością 
przetwarzać informacje. Czy 
więc posiadając taki potencjał 
w działaniach dotąd przypisa-
nych tylko ludziom, jest dla nas 
zagrożeniem? 
Jak każdy program komputero-
wy, SI może zawierać ewidentne 
błędy, przypadkowe lub wyni-
kające z niewiedzy przy pro-
gramowaniu/uczeniu. Każda 
technologia niesie za sobą po-
tencjalną awaryjność. Sztuczna 
Inteligencja – także. Widowisko-
wym przykładem z ostatnich dni 
może być wypadek, w którym 
autonomiczny pojazd uderzył 
w biały dach przewróconej na 
bok i znajdującej się na środku 
drogi ciężarówki, w ogóle jej 
„nie zauważając”. Na szczęście 
obyło się bez poważnych obra-
żeń u pasażerów tego pojazdu. 

Sposobem na unikanie tego ty-
pu problemów jest zwiększe-
nie zasobów komputera (czasu 
i kompetencji). Gorzej jednak, 
gdy nowa technologia wpadnie 
w niepowołane ręce. 

Techniczna ideologizacja 
i bunt robotów 
Technologie SI są bardzo atrak-
cyjne dla przywódców politycz-
nych. Dla idei budowy lepszego 
ładu społecznego gotowi są oni 
podporządkować Sztucznej Inte-
ligencji metody rządzenia pań-
stwem. To może prowadzić do 
technicznej ideologizacji społe-
czeństwa. W dzisiejszej rzeczy-
wistości model ten jest już nie-
stety możliwy do zrealizowania 
narzędziami SI. Na tej drodze są 
obecnie np. Chiny.
Bywa też, że zdobycze tech-
nologiczne, w tym Sztuczna 
Inteligencja, są wykorzysty-
wane do osiągania korzyści 
kosztem innych ludzi. Służy 
temu na przykład zbieranie 
różnych informacji z portali 
społecznościowych, czy śle-
dzenie zachowań ludzi przed 
komputerem i przetwarzanie 

tów z „prawdziwymi” pilotami. 
Wspiera zarządzanie przedsię-
biorstwami. Istnieją też plany, 
aby wręcz całe zarządzanie or-
ganizacjami, np. bankami, po-
wierzyć Sztucznej Inteligencji. 
Dzięki temu można by uniknąć 
kryzysu interesów czy skutków 
niekompetencji osób zarządza-
jących. 
Systemy SI od kilku lat wygrywa-
ją z mistrzami w szachy czy inne 
gry logiczne. To tylko niewielka 
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n POCIĄG DO KAWY

Żyjemy w czasach, kie-
dy przybywa wyma-
gających miłośników 
kawy. Coraz częściej 

świadomie zaopatrujemy się w jej 
wysokogatunkowe odmiany, po-
chodzące z określonych rejonów 
świata, otrzymywane metodą 
mokrą, suchą, czy fermento-
wane. Mimo to jedną z najpo-
pularniejszych kaw mrożonych 
jest frappe. Jeśli zamówicie taki 
napój, nie oburzajcie się, że po-
wstał on z kawy rozpuszczalnej. 
Jest to jak najbardziej poprawne 
i zgodne z tradycją. Ale zacznijmy 
od początku.
Do przygotowania kawy frappe 
potrzebna jest kawa rozpusz-
czalna. Skąd się ona wzięła? 
Pierwsze próby jej produkcji 
podejmowane były już pod ko-
niec XIX w. – ale bez większego 
powodzenia. Dopiero w latach 
30-tych XX w. doszło do powsta-
nia czarodziejskiego proszku. 
Wówczas Brazylia, największy 
światowy producent kawy, bo-
rykała się z problemem ogrom-
nej nadprodukcji towaru. Pro-
blem był tak poważny, że kawą 
palono w kotłach lokomotyw 

parowych, a jej nadwyżki były 
topione w morzu – byle tylko nie 
doprowadzić do załamania cen 
towaru na rynkach światowych. 
Nie istniały wówczas techno-
logiczne warunki, aby można 
było przechowywać kawę dłu-
goterminowo. Wówczas zlecono 
opracowanie nowej technologii 
produkcji kawy rozpuszczalnej 
firmie Nestle, która już wtedy 
specjalizowała się w produkcji 
sproszkowanej żywności, np. 
mleka. To doprowadziło do po-
wstania produktu Nescafe. Na 
rynek amerykański Nescafe we-
szła w 1939 r. 
Prawdziwą gwiazdą kawa roz-
puszczalna stała się dzięki dru-
giej wojnie światowej (nieste-
ty…). Armia amerykańska na 
potrzeby wojska wykupiła wte-
dy całą krajową produkcję ka-
wy rozpuszczalnej. Wchodziła 
ona w skład codziennej racji 
żywnościowej amerykańskich 
żołnierzy. Głównymi dostaw-
cami tej kawy dla armii byli G. 
Washington, Nescafe i Maxwell 
House. Nescafe w najśmielszych 
nawet marzeniach nie liczyła na 
taką promocję swojego nowego 

hitu. Armia amerykańska 
niosła do najdalszych kra-
jów wyzwolenie i kawę 
Nestle. Świat oszalał na 
punkcie kawy rozpusz-
czalnej. W tym czasie nie 
była ona zwykłym towarem, 
ale zjawiskiem kulturowym, 
synonimem postępu, nowego 
stylu życia. Tak jak w naszej wo-
jennej rzeczywistości wszystko 
można było dostać od żołnierzy 
Armii Czerwonej za bimber, tak 
żołnierze amerykańscy mogli 
mieć wszystko w zamian za kawę 
rozpuszczalną. Jeśli uważacie, że 
to przesada, to weźcie pod uwa-
gę, że Pablo Picasso za puszkę 
rozpuszczalnej kawy podarował 
amerykańskiemu oficerowi wła-
sną rzeźbę…
Szwajcarska firma Nestle, ame-
rykańska armia – dlaczego frap-
pe uważana jest więc za narodo-
wą kawę Greków? Otóż uważa 
się, że powstała ona w Grecji, 
a dokładnie w 1957 r. w Saloni-
kach, w czasie targów spożyw-
czych. Grecki pracownik firmy 
Nestle ( jakże by inaczej!) pre-
zentował tam zimne czekolado-
we napoje dla dzieci. Ponieważ 

Frappe z kawy rozpuszczalnej?
Wreszcie mamy lato. Kawę uwielbiamy niezależnie od pory 
roku, ale kiedy jest upał chętnie pijemy zimne napoje.  
Również zimną kawę. 

Ewentualne 
obawy co do 
rozwoju i skutków 
wykorzystania 
Sztucznej Inteligencji 
należy na razie 
upatrywać w niemocy, 
chciwości lub po prostu 
dyletanctwie naszej 
tradycyjnej, ludzkiej 
inteligencji.

Żołnierze 
amerykańscy mogli 
mieć wszystko 
w zamian za kawę 
rozpuszczalną. Jeśli 
uważacie, że to 
przesada, to weźcie 
pod uwagę, że Pablo 
Picasso za puszkę 
rozpuszczalnej 
kawy podarował 
amerykańskiemu 
oficerowi własną 
rzeźbę…

nie było gorącej wody, przed-
siębiorczy Grek w przerwie 

„na kawę” wykorzystał to, 
co miał dostępne: kawę 
rozpuszczalną, zimną 
wodę i lód. Według jed-
nej wersji wymieszał te 
składniki w shakerze. 
Według innej przelewał 

napój z jednej szklanki 
do drugiej, aż uzyskał cha-

rakterystyczną delikatną 
piankę. 

Oczywiście istnieje wiele innych 
pomysłów na podawanie kawy 
na zimno. Modne obecnie zimne 
kawy to cold brew oraz nitro. 
Pierwszą uzyskuje się przez zala-
nie dosyć grubo zmielonej kawy 
zimną wodą i macerowaniem 
jej przez 8-12 godzin w chłodni, 
a następnie filtrowanie. Nitro zaś 
to kawa cold brew dodatkowo 
napowietrzana azotem w spe-
cjalnej maszynie, przypominają-
cej instalację do nalewania piwa. 
Uważacie, że tak przygotowane 
kawy są fanaberią i na pewno 
nie przyjmą się w Polsce? Mo-
żecie nie mieć racji. W Australii, 
uznawanej za ojczyznę nitro, 
obie te kawy możemy kupić w… 
McDonald’s. Myślicie, że taki 
koncern inwestowałby w napoje 
bez przyszłości? z

Michał Włudarczykfo
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ich narzędziami SI na wielką 
skalę. Dzięki Sztucznej Inteli-
gencji można zmanipulować 
wyborców, skłonić klientów 
do zakupów niepotrzebnych 
rzeczy lub po prostu wpływać 
na zachowania grup ludzi bądź 
nawet społeczeństw. Niestety 
z technologii tej coraz częściej 
korzystają również hakerzy. Pro-
blem z przestrzeganiem VII i VIII 
przykazania był i będzie zawsze, 
niezależnie od epoki i współist-
niejących technologii.
Roboty same w sobie mogą też 
stać się konkurencją dla ludzi. 
Autonomiczne, czyli samodziel-
ne urządzenia, które potrafią 
wykonywać różne, niekiedy 
proste czynności, zabierają 
pracę reprezentantom wielu 
profesji. Dotyczy to także grup 
wolnych zawodów, np. dzien-
nikarzy. Ostatnio portal Micro-
softu, będący tzw. integratorem 
treści, zwolnił część redaktorów, 
zastępując ich pracę Sztuczną 

Inteligencją. W przyszłości ma 
zwolnić następnych. 
Przy tym roboty stają się coraz 
bardziej doskonałe. Myśli się 
nad wprowadzeniem ich w świat 
ludzkich emocji. Według niektó-
rych badaczy sprawi to, że będą 
one bardziej inteligentne, zdolne 
do rozwiązywania zaskakująco 
trudnych zadań, a zarazem lep-
szego wchodzenia w interakcje 
z ludźmi. Idea ta wydaje się jed-
nak wątpliwa. Nawet wśród ludzi 
sprawa z emocjami jest skompli-
kowana; ze „sztucznymi” może 
być nie lepiej…
Najgorszy scenariusz, to przeję-
cie przez Sztuczną Inteligencję, 
samoświadomą własnego bytu, 
kontroli nad ludźmi, z którymi 
powinna ona zgodnie współ-
działać. Oczywiście dla „dobra” 
ludzkości… Na razie nie ma ta-
kiego zagrożenia – ale scena-
riusz buntu komputerów, znany 
z wielu filmów, wciąż zapładnia 
masową wyobraźnię.

Kodeks moralny dla SI
Wielu z nas pamięta aferę z fir-
mą Cambridge Analytica (lata 
2013-2018), „przechwytującą” na 
masową skalę dane użytkowni-
ków Facebooka, aby je przetwo-
rzyć, wykorzystując przy tym 
narzędzia SI. To jeden z wielu 
niechlubnych przykładów nie-
moralnego wykorzystywania 
zdobyczy Sztucznej Inteligencji. 
Skandal ten zaowocował apelem 
Brytyjskiej Izby Lordów z 2018 
roku, wzywającym do umo-
ralnienia postaw wszystkich 
tworzących i korzystających ze 
Sztucznej Inteligencji. Znajdzie-
my w nim następujące słowa:
„Sztuczną Inteligencję należy 
rozwijać dla wspólnego dobra 
i korzyści ludzkości.
Sztuczna Inteligencja powinna 
działać na zasadach zrozumia-
łych i uczciwych dla wszystkich.
Sztucznej Inteligencji nie należy 
wykorzystywać do ograniczania 
praw do danych lub prywatności 

osób, rodzin lub społeczności.
Wszyscy obywatele powinni 
mieć prawo do edukacji, aby 
umożliwić im rozwój mental-
ny, emocjonalny i ekonomiczny 
obok Sztucznej Inteligencji.
Krzywdzenie, niszczenie lub 
oszukiwanie ludzi nigdy nie 
powinno opierać się na Sztucz-
nej Inteligencji”.
Reasumując, ewentualne obawy 
co do rozwoju i skutków wyko-
rzystania Sztucznej Inteligencji 
należy na razie upatrywać w nie-
mocy, chciwości lub po prostu 
dyletanctwie naszej tradycyjnej, 
ludzkiej inteligencji. Jaki wpływ 
na jednostki i całe społeczeństwa 
będzie miało masowe stosowa-
nie urządzeń wyposażonych w SI 
oraz ich powiązania w bardziej 
złożone systemy? Czas pokaże. 
Wiele obecnie tworzonych sce-
nariuszy na ten temat to wciąż 
jeszcze literatura science fiction. 
Tylko jak długo? z

Marek Komarnicki
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Za murami łódzkiej filmówki
n FILM

Jaka jest prawidłowa defini-
cja marzenia? Czy w mo-
mencie, w którym się ono 
ziści, wciąż jeszcze jest ma-

rzeniem? 
Kiedy byłem jeszcze studen-
tem ekonomii, nie do końca 
przekonanym o wartości swo-
jego przyszłego zawodu, zna-
lazłem się na wykładzie pana 
Jana Englerta na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Usłyszałem 
wówczas, jak mówi, że nigdy 
nie miał marzeń – zawsze miał 
cele. Później wspominał o mą-
drym wybieraniu mistrzów na 
drodze do stawania się lepszym 
w swoim fachu. Nie wiedzia-
łem wtedy, że te słowa będą 
brzmiały w mojej głowie przez 
następne pięć lat, a ja porzucę 
marzenia o świetlistej przy-
szłości pełnej szkła i papierów, 
żeby zostać artystą. 

Słynny budynek H
Wtedy byłem przekonany, że 
chcę, żeby ten człowiek czegoś 
mnie jeszcze nauczył. Niestety 
tak się nie wydarzyło i raczej już 
nie wydarzy, ale nie wszystkie 
marzenia muszą się przecież 
spełniać – a przynajmniej, jak 
mówi Dostojewski, nie w takiej 
formie, w jakiej byśmy się tego 
spodziewali. Po dłuższej refleksji 
trudno się z tym nie zgodzić. 
W każdym razie po roku od 
wyżej wspomnianego wykładu 
stanąłem dumnie w niezmie-
nionym od wieków budynku H 
instytucji o nazwie PWSFTviT, 
a mówiąc potocznie – łódzkiej 
filmówki. Nie bez powodu uży-
wam tu tak silnych określeń – te 
podłogi bez wątpienia pamię-
tają jeszcze studenckie czasy 
prof. Janusza Gajosa, p. Edyty 
Olszówki, p. Cezarego Pazury, 
czy prof. Wojciecha Malajkata, 
obecnie rektora Akademii Te-
atralnej w Warszawie. 

Cena studiowania w tym miejscu jest ogromna i zawsze oddajesz z siebie więcej, niż otrzymasz z powrotem 
w sensie materialnym. Same egzaminy wstępne trwają ponad trzy tygodnie. Każdego dnia jest się ocenianym – 
każdego dnia można wypaść z rywalizacji.

Opowiadam o tym z lekkim prze-
kąsem, ale prawda jest taka, że 
kocham zapach tego budynku. 
Przed pierwszą sesją rzucałem 
stołkiem, przy którym siedział 
sam Ludwik Benoit (notabene 
trochę uszkodziłem stuletni 
mebel, więc musiałem szybko 
jechać w przerwie do Castoramy, 
żeby go ratować). 

Tydzień jest za krótki
Z miejsca zakochałem się w tej 
szkole; czy z wzajemnością – tego 
już nie wiem. Na pewno, jak to 
w każdym związku, mieliśmy swo-
je doły i loty. Jednak czego by nie 
powiedzieć, z dumą powtarzam, 
że studiuję w miejscu, w którym 
uczyli się wizjonerzy, wybitni ide-
aliści i intelektualiści. Tu można 
spełnić swoje marzenia, a mówiąc 
precyzyjniej – dostrzec w nich 
swoje w cele, a następnie sięgać 
jeszcze dalej.
 Jeżeli spotykam młodszych ko-
legów, którzy mnie pytają, czy 
warto zdawać, zawsze im mó-
wię, że absolutnie nie. To nie jest 
ekwiwalentna wymiana. Cena 
studiowania w tym miejscu jest 

Stres i strach 
przed byciem 
niedocenionym 
to dopiero 
przedsmak tego, 
co się będzie 
działo przez 
następne cztery 
lata studiów, 
a potem w pracy 
zawodowej.

– Tak, ja nie mam nic, ty 
nie masz nic, on nie ma 
nic – zaśmiał się głośno.
 – To razem właśnie 
mamy tyle, w sam 
raz tyle, żeby założyć 
wielką fabrykę…

W. Reymont

skiej, to trzeba po prostu przeżyć. 
Opowiem jeszcze jedną anegdo-
tę. Poznałem w tej szkole dwie 
osoby, które podobnie jak ja 
chciały stworzyć coś własnego 
– firmę, która wprowadzi nową 
wartość na rynek filmowy. Gdy 
zastanawialiśmy się, jak ją na-
zwać, stwierdziliśmy, że nazwa 
musi odnosić się do naszego my-
ślenia, ale też punktu, z którego 
startujemy. Wyobraźcie sobie, 
że przez cztery lata w ukryciu 
uczycie się pewnego fechtunku, 
ale nie wiecie, czy to będzie ko-
muś potrzebne. Dlatego musicie 
– choć z pewnymi umiejętno-
ściami – zacząć budować siebie 
od początku. Chcieliśmy więc 
dać sobie i wszystkim z nami 
pracującym białą kartę – Carte 
Blanche, jako symbol rozpoczę-
cia od nowa. Tak właśnie nazywa 
się założona przez nas Agencja 
Artystyczna. z

na by wreszcie odpocząć, ale to 
oczywista abstrakcja.

Droga do własnego serca
A co, jeślibym spotkał siebie 
sprzed laty i młoda wersja mnie 
zadałaby to samo pytanie – czy 
warto iść tą drogą? Odpowie-
działbym wówczas: absolutnie 
tak, ale pamiętaj – nie czeka cię 
łatwe życie. Niemniej pomimo 
wymaganego poświęcenia, które 
chyba jasno przedstawiłem, szko-
ła filmowa to miejsce, w którym 
można spotkać ludzi podobnie 
widzących świat i chcących go 
opisać na swój sposób. Lata spę-
dzone na studiowaniu pod jed-
nym dachem upływają jako wę-
drówka w głębiny własnego ser-
ca. W jednej z najwybitniejszych 
moim zdaniem książek pewien lis 
powiedział: „Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu”. Dlatego 
wydaje mi się, że nie wystarczy 
przeczytać o życiu w szkole aktor-

Pałac Oskara Kona –
Rektorat PWSFTviT

Fot. HuBar

ogromna i zawsze oddajesz z sie-
bie więcej, niż otrzymasz z po-
wrotem w sensie materialnym. 
Same egzaminy wstępne trwają 
ponad trzy tygodnie. Każdego 
dnia jest się ocenianym – każdego 
dnia można wypaść z rywalizacji. 
Stres i strach przed byciem niedo-
cenionym to dopiero przedsmak 
tego, co się będzie działo przez 
następne cztery lata studiów, 
a potem w pracy zawodowej. Za-
wsze jesteśmy oceniani – więc, 
jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy 
ten zawód jest dla niego, od razu 
mówię, że oczywiście że nie jest. 
To rzemiosło mogą uprawiać ge-
niusze, fanatycy, albo masochiści 
uzależnieni od depresji. 
Studiowanie przypomina trochę 
czas kwarantanny, dlatego, że 
rzadko kontaktujesz się z kimś 
spoza środowiska. Przez trzy 
lata przychodzisz na zajęcia, 
często siedem dni w tygodniu, 
który jest na tyle złośliwy, że 
ogranicza Cię limitem czasowym 
dwudziestoczterogodzinnej do-
by i tylko tych nieszczęsnych 
siedmiu dni… Bardzo nieładnie, 
bo ósmego dnia tygodnia moż-

Jan Różacki 
Współzałożyciel agencji artystycznej Carte Blanchee
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Z Dariuszem Cupiałem, twórcą Inicjatywy 
Tato.Net rozmawia Bartosz Wieczorek

Dzieci chcą mieć 
ojca obecnego

Spójrzmy na zagadnienie z in-
nej strony. Czy wiemy, jakiego 
ojca chcą dziś dzieci? Czego od 
niego oczekują? Jaki mają jego 
wizerunek?
Mocno podkreślę: dzieci chcą 
mieć ojca obecnego. To jest 
główna potrzeba dziecka. 
A z tym jest problem. Kilka lat 
temu z badań Rzecznika Praw 
Dziecka w szkołach wynikało, 
że co czwarty uczeń jest euro-
sierotą. Teraz zapewne wygląda 
to inaczej, ale zjawisko istnie-
je, a polega na nieobecności 
ojca, który wyjechał za granicę 
zarabiać. Wróćmy do potrzeb 
dzieci. Jako Inicjatywa Tato.Net 
rozpoczęliśmy już dekadę temu 
pomiar potrzeb dzieci odnośnie 
ojca. Ogłosiliśmy konkurs: „Kim 
jest i co dla ciebie znaczy twój 
tata?”. Realizowaliśmy to razem 
z komisją senacką. Dzieci pisały 
list do taty. Z tysięcy listów wy-
łania się obraz głodu za ojcem, 
który poświęcałby dzieciom 
czas, jeździł z nimi na rowerach, 
zabierał do pracy, był dla nich. 
Jedna dziewczyna napisała, że 
woli chleb z masłem, ale jedzo-
ny z tatą, niż najlepszy obiad 
w drogiej restauracji bez niego.

Tato.Net działa od 16 lat. Jakiej 
pomocy udziela ojcom? Na jakie 
wsparcie mogą oni liczyć? Jaka 
czeka ich praca?
Najcięższą pracą, jaką wykonuje 
mężczyzna, jest praca nad so-
bą. I jest tak, że możemy sobie 
pomagać. Jeżeli spojrzymy na 
fenomen Tato.Net, to jest feno-

men wspólnoty, wzajemnego 
wsparcia. Nigdy wcześniej męż-
czyźni nie integrowali się po to, 
by być lepszymi ojcami. Nasze 
spotkania gromadzą tylko męż-
czyzn. Chodzi o wymiar prak-
tyczny – pytanie, jak unikalną 
rolę ojca wypełnić w praktyce. 
Wystarczy, że znajdzie się 10 oj-
ców na danym terenie i może 
powstać Ojcowski Klub, który 
Tato.Net będzie wspierać wiedzą 
i doświadczeniem.

Jak radzą sobie państwo w czasie 
pandemii?
Dopiero w ostatnim czasie – po 
trzech miesiącach akcji #Tato-
WDomu – powracamy do orga-
nizowania warsztatów.. W związ-
ku z pandemią budżet Fundacji 
został mocno zachwiany przez 
spadek wpływów z darowizn 
oraz brak strategicznego gran-
tu, o który Inicjatywa zabiega-
ła w Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Środki miały zabezpieczyć 
trzyletnią misję budowania 
Ojcowskich Klubów w każdym 
powiecie. Aby przetrwać, Inicja-
tywa potrzebuje przynajmniej 
300 regularnych darczyńców. 
Aby pomóc wielu ojcom, a tym 
samym wielu rodzinom, wy-
starczy wejść na stronę akcji: 
www.dziecipotrzebujatato.net 
– akcja ruszyła w Dzień Matki. 
W tej chwili udało się zebrać 
jedną trzecią środków, potrzeba 
jednak znacznie więcej.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
hojnych darczyńców.

żyją dziś w innym świecie niż 
ich ojcowie i trudno byłoby za-
kładać, że to ojcowie będą prze-
wodnikami dla swoich synów 
w świecie cyfrowym. Uważam, 
że to nie jest tragedia, ale okazja 
do tego, aby mężczyźni integro-
wali się i wzajemnie inspirowali. 
Służą temu Ojcowskie Kluby, 
Forum Tato.Net czy WarszTaty. 

W ogóle Cię nie znam, bo zostawiłeś mnie, 
mojego brata Mikołaja i mamę, gdy byłem małym 
chłopcem. Pamiętam tylko krótkie chwile, jak 
trzymałeś mnie na kolanach. Chcę żebyś wiedział, 
jak bardzo mi Ciebie brakuje. Niedługo kończy 
się następny rok szkolny, a Ty nie widziałeś 
jeszcze żadnego mojego świadectwa, jeszcze 
nigdy nie pochwaliłeś. Myślę, że jesteś dla nas 
bardzo surowy i chyba nas nienawidzisz.
Dlaczego nigdy nie chciałeś się z nami spotkać lub 
choćby napisać listu? Nie było Ciebie w ważnych 
chwilach naszego życia, gdy zaczynaliśmy 

naukę w szkole, gdy była moja I Komunia Św. 
Zazdroszczę kolegom, którzy mają ojców i razem 
z nimi grają w piłkę, jeżdżą na ryby albo chodzą 
na zawody żużlowe.
Mam nadzieje, że gdy dorosnę to zrozumiem 
Twoją decyzję i będę umiał Tobie przebaczyć.
Gdy będę miał już swoje dzieci, to będę o nie 
dbał, opiekował się nimi, bawił się i bardzo je 
kochał. Mimo tego, bardzo tęsknię za Tobą Tato 
i wciąż czekam na Ciebie.

Sebo, Gniezno

Dlaczego nie chcesz mnie pokochać?

Zacznijmy od kwestii podstawo-
wej. Kim jest dzisiaj ojciec? Jak 
moglibyśmy go zdefiniować?
Jest to trudne pytanie. Mężczyź-
ni udzielają na nie różnych od-
powiedzi. Poruszamy się pośród 
dwóch skrajności. Z jednej stro-
ny mężczyzna uznawany jest 
wciąż za głowę rodziny, z dru-
giej zaś tylko za dawcę nasienia. 
Niektórzy o swoim ojcostwie 
faktycznie dowiadują się z ba-
dań genetycznych… Powiem tak: 
nie sztuka zostać ojcem, sztuka 
nim być. To bycie ojcem łączy 
się z kluczową rolą mężczyzny. 
W ojcostwie znajduje on swoje 
spełnienie. Ojciec to prawdziwy 
mężczyzna. Ojcostwo ma różne 
wymiary, nie tylko fizyczne, ale 
również duchowe czy moralne. 
Ojcem w tym sensie może być 
np. nauczyciel czy ksiądz.

Czy ważne jest, aby mężczyzna 
świadomie podjął decyzję o by-
ciu ojcem? Czy ten moment jest 
jakoś ważny?
Tak, to są niejako drugie na-
rodziny mężczyzny. Nie ma tu 
jednak chronologicznej jedno-
znaczności. Kiedyś prowadziłem 
zajęcia na temat odpowiedzial-
nego ojcostwa dla osób będących 
nosicielami wirusa HIV i wtedy 
jedna z uczestniczek zadała mi 
pytanie o to, kiedy w mężczyź-
nie rodzi się ojciec. Ja szukałem 
w myślach odpowiedzi, a ona 
opowiedziała swoją historię. Jej 
ojciec był znanym sportowcem, 
gonił za sukcesami i nie bardzo 

interesował się tym, że ma cór-
kę. A ona biegała po ulicy z klu-
czem od mieszkania na szyi i to 
ulica ją „wychowywała”. Została 
zarażona wirusem. Ojciec nie 
reagował na to. Została matką. 
Ojciec i na to nie zareagował. 
Aż jego wnuk poszedł do szkoły 
i zaczął grać w piłkę… Między 
dziadkiem a chłopcem nawią-
zała się więź. I dopiero wtedy 
– podsumowała swą opowieść 
ta kobieta – w tym starszym już 
mężczyźnie narodził się ojciec. 
Słuchając tej historii, było mi 
przykro, że tyle lat ten człowiek 
zmarnował… 

Gdzie dziś mężczyźni mogą 
czerpać inspiracje do odpowie-
dzialnego ojcostwa? Z kultury, 
z religii, od innych mężczyzn? 
Z jakich źródeł?
Kontekst współczesnej kultury 
jest bardzo ważny. Nie inspiruje 
ona mężczyzny do spełniania 
swojej roli, wręcz przeciwnie, 
często osłabia jego powołanie. 
Mężczyzna chce mieć poczucie 
sprawczości jako ojciec, a kiedy 
mu tego brakuje, szuka jej na 
innych polach. Dlatego ważne 
jest poszukiwanie inspiracji 
w gronie innych mężczyzn. Za-
wsze się tak działo, że to męż-
czyźni przygotowywali swoich 
synów do roli męża i ojca i byli 
dla nich wzorem. Ten łańcuch 
został przerwany nie tylko przez 
wojnę i komunizm, ale również 
przez rewolucję przemysłową 
czy technologiczną. Mężczyźni 

Dzieci pisały list 
do taty. Z tysięcy 
listów wyłania się 
obraz głodu za ojcem, 
który poświęcałby 
dzieciom czas, jeździł 
z nimi na rowerach, 
zabierał do pracy, 
był dla nich.
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Słynny pisarz Honoriusz 
Balzac chciał w swej „Ko-
medii ludzkiej” dać prze-
nikliwy opis natury ludz-

kiej. Rysownik Charles M. Schulz 
nie miał wprawdzie takich am-
bitnych planów. Stworzył jednak 
własny mikrokosmos postaci, 
który również wiele mówi nam 
o człowieku – chociaż w komik-
sowej formie. Z czasem rysunki 
Schulza, na skutek woli wydawcy, 
nazwano zbiorczo „Fistaszkami”.
W „Fistaszkach” mamy całą pa-
noramę postaci dziecięcych. 
To typowi mieszkańcy amery-
kańskiej prowincji – choć w se-
rii występują również postaci 
z różnych krajów i kontynentów. 
Schulz potrafił bowiem w sposób 
uniwersalny oddać w prostych 
rysunkach najbardziej istotne 
wymiary dzieciństwa, które two-
rzą przecież podwaliny dorosłego 
życia każdego człowieka. Przyj-
rzał się więc naszym początkom, 
dzieciństwu, jako fundamental-
nemu etapowi życia. W lekkiej, 
niezobowiązującej formie – ale 
za to z jaką przenikliwością i pre-
cyzją!

Pies pisze książkę
Z obrazków Schultza bije delikat-
na melancholia. Skontrastowana 
ze światem dziecięcym, tworzy 
ciekawy zabieg artystyczny. 
Dzieci u Schulza są nad wyraz 
dojrzałe i przenikliwe. Z łatwo-
ścią dostrzegają powtarzalność 
i nudę ludzkiego życia. Zdają so-

n KSIĄŻKI

Dziecko 
w każdym z nas

nież zdominowała wyobraźnię 
Amerykanów. Charlie Brown 
to jednak przeciwieństwo Su-
permana. Jest nieśmiały, nieza-
radny, zakompleksiony, nic mu 
w życiu nie wychodzi. Posiada 
jednak wyjątkową cechę – jest 
całkowicie wolny i niezależny, 
nikogo nie musi słuchać, nicze-
go nie musi robić. Nie da się go 
zaprząc w żadną ideologię czy 
system, gdyż każdy rozsadziłby 
od środka. To chyba jedna z cech 
Charliego, za którą pokochały 
go miliony.
Umberto Eco uznał „Fistaszki” za 
epicką epopeję, którą rządzi zasa-
da powtarzalności i fragmentu. Te 
same motywy i cykle zdarzeń po-
jawiają się w różnych wariantach 
wywołując efekt przewidywal-
ności, uczestniczenia w dobrze 
znanym świecie, w którym nic nas 
nie może zaskoczyć. „Fistaszki” 
to w istocie dom, który zbudował 
dla siebie autor, aby schronić się 
przed światem. Dom, do które-
go każdy może wejść i odnaleźć 
w nim dla siebie miejsce. 
Nieprzemijająca wartość „Fi-
staszków” jest faktem. Rzeszę 
wiernych wielbicieli tej serii 
znajdziemy na całym świecie. 
Pozostaje teraz tylko zarażać mi-
łością do nich kolejne pokolenia. 
W Polsce od wielu lat „Fistaszki” 
ukazują się staraniem zasłużone-
go Wydawnictwa „Nasza Księ-
garnia”. z

Michał Jabłoński

„Fistaszki” to w gruncie rzeczy terapia naszego rozbudowanego 
ego, lek na poczucie własnej wyjątkowości czy wielkości. 
Bohaterowie Schulza przebijają balon naszej próżności i pychy, 
pozwalając śmiać się z samych siebie i przywar, którymi wszyscy 
jesteśmy równo obdzieleni. 

to, iż wyobraźnia każdego czy-
telnika może odbierać je na 
różnych płaszczyznach, które 
z czasem ulegają przemianie. 
Jeśli zapoznamy się z przygodami 
Charliego i Snoopy’ego w wieku 
dziecięcym, to nasza percepcja 
komiksu będzie wielokrotnie się 
zmieniała wraz z wiekiem. Dzieło 
Schulza podejmuje bowiem dia-
log z każdym zainteresowanym, 
niezależnie od wieku, wykształ-
cenia czy pochodzenia.

Fenomen kulturowy
„Fistaszki” podbiły bez reszty 
USA, gdzie mają status kultowy. 
Podbiły też świat: przetłumaczo-
no je na dwadzieścia jeden języ-
ków, ukazały się w 75 krajach, po-
jawiły się w ponad 2000 gazet na 
całym świecie. Na całość dzieła 
Schulza składa się ponad 18 000 
pasków komiksowych.
 Pierwsze rysunki Schulz wymy-
ślił niecałe 10 lat po powstaniu 
postaci Supermana, która rów-

Nad postaciami wykreowanymi 
przez Schulza unosi się subtelny 
humor. Charlie Brown nie potrafi 
nigdy puścić latawca czy choćby 
raz wygrać w baseball, a Linus 
ciągle trzyma mały kocyk, któ-
ry daje mu poczucie pewności 
siebie. Zaś Snoopy, pies Charlie-
go, pisze na maszynie książkę, 
choć ma problem z wymyśleniem 
pierwszego genialnego zdania. 
Rzeczą uderzającą jest całkowi-
ty brak dorosłych w komiksie. 
Dzięki temu świat dziecięcych 
bohaterów jawi się jako zupeł-
nie autonomiczny, niezależny od 
zewnętrznych rozkazów czy za-
leżności. To nie znaczy, że Char-
lie i spółka nie chodzą do szkoły 
czy żyją w jakiejś bezczasowej 
rzeczywistości. Ewidentnie są 
to postacie mające jakieś realne 
pierwowzory, ale celowo pokaza-
ne są jako jednostki wolne, zależ-
ne tylko od siebie, działające tylko 
na podstawie własnych pobudek.
Fenomenem „Fistaszków” jest 

bie sprawę ze swojej niepewnej 
przyszłości i filozofują na temat 
sensu życia. 
Generalnie od bohaterów „Fi-
staszków” bije pogodzenie się 
z tym, co nieuchronne. Także 
z porażkami, które muszą na-
dejść. Ich zadatek możemy do-
strzec już w perypetiach dziecka, 
które z pokorą znosi niepowodze-
nia. Czytelnik nie boleje jednak 
nad losem bohaterów, ale rozpro-
mienia się, widząc w nich odbicie 
swoich życiowych doświadczeń. 
Pociesza się, że niepowodzenia 
są stałym elementem ludzkiego 
doświadczenia – co ma silny wy-
miar terapeutyczny. „Fistaszki” to 
w gruncie rzeczy terapia naszego 
rozbudowanego ego, lek na po-
czucie własnej wyjątkowości czy 
wielkości. Bohaterowie Schulza 
przebijają balon naszej próżno-
ści i pychy, pozwalając śmiać się 
z samych siebie i przywar, któ-
rymi wszyscy jesteśmy równo 
obdzieleni. 
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tak, Proszę Pani. czytałam 
o tej skrzyPaczce…

Gdy miała osiem lat, jej 
nauczycielka Powiedziała: 

„tyle już umiesz, że nie moGę 
cię niczeGo więcej nauczyć”.

to zuPełnie inaczej 
niż z nami, Prawda?

Przykro mi, ale twoja 
kolacja oPóźni się dziś 

o jedenaście 
sekund.

PRAWA ZWIERZĄT! 
PRAWA ZWIERZĄT!

ktoś Powiedział, 
że luBisz mnie tylko 

dlateGo, że cię karmię.

czy to 
Prawda?

PoProszę o słynne  
Postaci historyczne za 

czterysta dolarów!

chyBa 
wyBiorę inną 

kateGorię…

Luty

CZEKANIE W DESZCZU NA SZKOLNY AUTOBUS POKAZUJE NASZE 
POŚWIĘCENIE DLA EDUKACJI, DZIĘKI KTÓREJ DOSTANIEMY SIĘ NA 

STUDIA, A POTEM OTRZYMAMY POSADĘ W DUŻEJ KANCELARII 
PRAWNICZEJ Z SAN FRANCISCO. 

PROSZĘ, MOŻECIE  
GO WALNĄĆ MOIM 

ŚNIADANIEM!

MAM NOWĄ 
MAKSYMĘ. 

„ŻYCIE JEST 
NICZYM POLE 
GOLFOWE”.

PRZECIĘTE 
PUŁAPKĄ 

Z PIASKIEM.

TAK, PROSZĘ PANI. TROCHĘ  
BOLI MNIE GŁOWA… CHYBA  

MAM DRŻĄCZKOCIARKI…

TAK. SZCZEPIŁAM SIĘ 
PRZECIWKO GRYPIE JAKIŚ 

MIESIĄC TEMU.

NIE, PROSZĘ PANI. ZWYKŁA 
SZCZEPIONKA PRZECIWKO  
GRYPIE NIE CHRONI PRZED 

DRŻĄCZKOCIARKAMI…

Strona 18
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Społeczna agencja najmu

W dniu 27 maja 
2020 roku na 
stronach Rządo-
wego Centrum 

Legislacji został opublikowa-
ny projekt ustawy o zmianach 
w dziedzinie budownictwa. Cho-
dzi m. in. o akty prawne doty-
czące popierania budownictwa 
mieszkaniowego. Nowością ma 
być wprowadzenie do polskiego 
porządku prawnego tzw. społecz-
nych agencji najmu (SAN) – po-
średnika not-for-profit w najmie 
dostępnych cenowo mieszkań. 
Podmiot ten ma kierować swoją 
ofertę do osób o niskich i umiar-
kowanych dochodach. SAN ma 
wynajmować mieszkania od wła-
ścicieli (gwarantując regularne 
opłacanie czynszu), a następnie 
podnajmować je odbiorcom, bę-
dąc stroną obu umów. 

Stabilny najem
Społeczna agencja najmu to na-
rzędzie służące zmniejszeniu do-
strzeganego od dawna proble-

Społeczne agencje najmu świadczą zintegrowane usługi w sektorze mieszkalnictwa. 
Jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia deficytu mieszkań dostępnych kieszeni 
przeciętnego obywatela. 

i zagraniczne (np. Belgii, Francji) 
potwierdzają, że uregulowanie 
SAN może pozytywnie oddzia-
ływać na rynek mieszkaniowy 
i sytuację mieszkaniową osób 
o niskich lub umiarkowanych 
dochodach. Ponadto wyniki ba-
dania opinii publicznej potwier-
dzają, że Polacy są zaintereso-
wani takimi usługami (zarówno 
jako wynajmujący, jak i najemcy). 
Jak wynika z badania opinii 
publicznej (przeprowadzone-
go w kwietniu 2020 roku przez 
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. 
na zlecenie Fundacji Habitat 
for Humanity Poland), model 
społecznych agencji najmu cie-
szy się zainteresowaniem Polek 
i Polaków. Prawie połowa bada-
nych (46%), mając mieszkanie 
na wynajem, chciałaby skorzy-
stać z usług podmiotu lub orga-
nizacji pozarządowej, oferującej 
osobom o średnich lub niskich 
dochodach wsparcie w zakre-
sie mieszkalnictwa. Wsparcie to 
miałoby polegać na pośrednic-

Sport zaczął uprawiać od 
1925 r. życia, czyli w wie-
ku 15 lat. Początkowo 
próbował swych sił jako 

piłkarz (grał w ataku), a później 
biegacz w Robotniczym Klubie 
Sportowym „Sarmata” w Warsza-
wie. W 1929 r. przeszedł z „Sarma-
ty” do KS „Warszawianka” i z tym 
klubem był związany do 1939 r. 
W 1931 r. został wybrany laure-
atem „Przeglądu Sportowego” 
na najlepszego sportowca roku. 
Jego największym osiągnięciem 
sportowym było zdobycie złotego 
medalu na igrzyskach olimpij-

skich w Los Angeles w 1932 r. 
w biegu na 10 000 metrów.
Po wybuchu wojny ochotniczo 
zgłosił się do wojska i został wcie-
lony do kompanii karabinów ma-
szynowych II batalionu 360 Puł-
ku Piechoty. Walczył w obronie 
stolicy, był dwukrotnie ranny. 
28 września 1939 został odzna-
czony Krzyżem Walecznych.
W czasie okupacji pracował w ba-
rze „Pod kogutem” przy ul. Jasnej. 
Włączył się w działalność kon-
spiracyjną w organizacji „Wilki”, 
gdzie działał pod pseudonimem 
„Prawdzic”. Wpadł zdradzony 

26 marca 1940 r. Gestapo czeka-
ło w bramie jego rodzinnego do-
mu przy ul. Noakowskiego 16. 
Uwięziono go wpierw w więzieniu 
mokotowskim, następnie przy 
al. Szucha 25. W czasie przesłu-
chań był torturowany w celu wy-
muszenia zeznań. Mimo nieludz-
kich tortur nie wydał nikogo.
Koledzy byli pewni jego posta-
wy. – Kusy siedzi, jest katowany. 
Jesteśmy w napięciu. On o naszej 
konspiracyjnej grupie tenisowej 
wie wszystko. Wtedy Tłoczyński 
– szef naszej komórki – patrzy 
na nas i mówi: co jesteście tacy 

spięci chłopcy? Kusy nikogo nie 
wyda. Mogą go katować, a on 
nie puści pary – wspominał Boh-
dan Tomaszewski.
– Po sześciu tygodniach zostałam 
wezwana na gestapo na przesłu-
chanie. Ręce i nogi miał skute kaj-
danami. Był prawie siwy. Zębów 
nie miał w ogóle. Moja matka 
miała wtedy 70 lat, a on wyglądał 
dużo starzej niż moja matka, a był 
33-letnim mężczyzną – opowia-
dała w reportażu Polskiego Radia 
siostrzenica „Kusego”.
21 czerwca 1940 roku rankiem cię-
żarówki z transportem więźniów 

wyruszyły z Pawiaka. Aresztowani 
sądzili, że są transportowani do 
obozu koncentracyjnego. Niem-
cy pozwolili im zabrać rzeczy 
osobiste, rozdali im też paczki 
żywnościowe. Niemcy przywieźli 
wtedy do Palmir 378 osób. Była to 
największa egzekucja dokonana 
w podwarszawskim lesie, spośród 
21 z lat 1939–1941. 
– Po egzekucji wydawało się, 
że czasami ziemia się ruszała – 
wspominał po wojnie miejscowy 
gajowy Adam Herbański, który 
z narażeniem życia obserwował 
z ukrycia dramat Polaków. (gz)

Janusz Kusociński – 
sportowiec i bohater
Był najpopularniejszym sportowcem Polski międzywojennej, 
królował na warszawskich salonach. Wybuch wojny przekreślił jego 
dotychczasowe życie. 21 czerwca 1940 r. został rozstrzelany przez 
Niemców w pobliżu Palmir, w Puszczy Kampinoskiej, w ramach 
akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji.

mu deficytu dostępnych cenowo 
mieszkań (bez konieczności budo-
wania nowych mieszkań, a przy 
wykorzystaniu istniejących zaso-
bów). Ze względu na elastyczność 
tego modelu, SAN może odpo-
wiadać na potrzeby różnych grup 
odbiorców. Jest to rozwiązanie 
celowe w szczególności dla osób 
z tzw. „luki czynszowej”. Chodzi 
tu o obywateli, którzy osiągają 
zbyt wysokie dochody, aby ubie-
gać się o mieszkanie komunal-
ne, ale zbyt niskie, aby kupić czy 
wynająć mieszkania po cenach 
rynkowych. 
Rozwiązanie to, testowane obec-
nie w Polsce, jest od lat obecne 
w Europie. W uzasadnieniu pol-
skiego projektu ustawy odwołano 
się m.in. do doświadczeń Funda-
cji Habitat for Humanity Poland 
(Habitat Poland), która od kilku 
lat prowadzi Społeczną Agen-
cję Najmu (SAN) w Warszawie 
i popularyzuje to innowacyjne 
rozwiązanie w całym kraju i re-
gionie Europy Centralnej. Do-

twie pomiędzy wynajmującym 
a najemcą, dając wynajmującym 
gwarancję stałego najmu i zwrotu 
nieruchomości w dobrym stanie, 
a najemcom pomagając m.in. 
w zakresie negocjowania niż-
szego czynszu czy regulowania 
opłat. Natomiast w przypadku 
szukania mieszkania do wynaję-
cia, ponad połowa (53%) respon-
dentów byłaby zainteresowana 
ofertą takiego podmiotu.
Społeczne agencje najmu świad-
czą więc zintegrowane usłu-
gi w sektorze mieszkalnictwa, 
przyczyniając się tym samym do 
zmniejszenia deficytu mieszkań 
dostępnych kieszeni przeciętne-
go obywatela. Uchwalenie i wej-
ście w życie ustawy będzie szansą 
na powstanie społecznych agen-
cji najmu w wielu gminach w Pol-
sce, co może znacząco poprawić 
sytuację mieszkaniową licznych 
gospodarstw domowych. z

Katarzyna Jolanta Górska

tychczas z oferty prowadzonej 
przez Habitat Poland skorzystało 
kilkadziesiąt gospodarstw domo-
wych, a fundacja wynajmuje na 
potrzeby SAN ponad 30 mieszkań 
w stolicy i ościennych gminach. 
 – SAN stanowi ważny element 
polityki mieszkaniowej – pod-
kreśla Agnieszka Głusińska, kie-
rowniczka Społecznej Agencji 
Najmu w Habitat for Humanity 
Poland. – Jak się okazuje, jest 
to także skuteczne narzędzie 
w kontekście zapobiegania 
długofalowym skutkom epi-
demii COVID-19. Zapewniamy 
wsparcie osobom wynajmują-
cym mieszkania, jesteśmy z ni-
mi w stałym kontakcie. Wiemy, 
że w wyniku pandemii jedna 
trzecia tych rodzin znalazła się 
w trudnej sytuacji. Brak wspar-
cia oznaczałby dla nich ryzyko 
eksmisji – dodaje Głusińska. 

Zainteresowanie Polaków
Dotychczasowe doświadczenia 
polskie (w tym Habitat Poland) 

Kusociński biegnie na 1. miejscu wraz z czołówką polskich biegaczy Józefem Nojim, 
Wacławem Soldanem i Kazimierzem Hermanem – zawody w Warszawie 1939 r.
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n LISTY

List do Ciebie próbowałem 
napisać wielokrotnie. 
Pierwsza próba odbyła się lata 
temu, kiedy w najśmielszych 
snach nie myślałem 
o zakładaniu rodziny. 
Kolejną poczyniłem zaraz 
po tym, jak dowiedziałem 
się, że przyjdziesz na świat. 
Kilka słów spisałem, gdy 
się urodziłeś, ale wtedy 
byłem przerażony, niczym 
przed startem największego 
roller coastera świata. Dziś 
zebrałem kilka myśli i notuję 
je, bo kiedy będziesz mógł 
to samodzielnie przeczytać, 
moja pamięć może być 
już zawodna.

Zacznę od fundamentaliów 
męskiego życia. Otóż 
syneczku najdroższy, 
przeziębienie nie jest chorobą 
śmiertelną i choć sam 
wykorzystuje je do rozczulania 
się nad sobą to uwierz mi, 
świat został zaplanowany 
tak, byśmy z tego parszywego 
stanu permanentnego 
zaglucenia jednak wychodzili 
obronną ręką. Jęki i stęki 
nijak Ci nie pomogą. Swoje 
będziesz musiał wycierpieć, 
ale przeżyjesz!

Legenda głosi, że 
„prawdziwy” mężczyzna 
powinien wybudować dom, 
zasadzić drzewo i spłodzić 
syna. Po ponad trzech 
dekadach na tym padole 
zapewniam Cię, że Twoje 
życie stanie się bezmiernie 
lepsze, jeśli autorom takich 
złotych myśli zasadzisz 
soczystego kopa. Wspaniale 
jest mieszkać w bloku, 
gdzie klatka sprząta się 
sama, trawnik jest zawsze 
równo przystrzyżony, a Ty 
nie musisz sobie wmawiać, 
że 18 stopni Celsjusza to 
całkiem ciepło, gdyż nie chce 
Ci się naprawić pieca. Znam 
również człowieka, który jest 
szczęśliwym  

Synu,

ojcem pięciu córek, 
a jeśli chodzi o drzewa 
to kup kaktusa, a czas 
zaoszczędzony na jego 
podlewaniu poświęć 
na pasje. Nie musisz 
podzielać moich. Jeśli 
choć trochę charakteru 
odziedziczysz po mnie, 
to nawet lepiej byłoby, 
gdybyś nie tykał motocykli, 
bo jako Twój ojciec osiwieję 
w jeden dzień.

Kiedy będą wmawiali Ci, 
że chłopcom nie wypada 
płakać – olej! Ponad płeć, 
jesteś przede wszystkim 
człowiekiem i masz prawo 
do całego spektrum emocji. 
Od szczerego uśmiechu  
po łzy wzruszenia. 

Męskość to nie prężenie 
muskułów przed lustrem, 
impulsywność i ciągłe 
manifestowanie wyższości 
nad innymi. Męskość 
to proces zachodzący 
przez całe życie, nie kilka 
spektakularnych popisów. 
Męskość to walka ze sobą 
na różnych polach: 
ze strachem, egoizmem, 
pokusami, lenistwem. 
Męstwo to wytrwałość, 
konsekwentność 
i odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność 
za siebie, swoje czyny. 
Odpowiedzialność za bliskich.

Męstwo mój kochany 
syneczku to również nie 
dzielenie codziennych 

czynności na „męskie” 
i „nie-męskie”. Uwierz mi, 
że całkiem fajnie jest samemu 
posprzątać mieszkanie, 
wyjąć błyszczące naczynia 
ze zmywarki, uprasować 
ulubiony t-shirt i zrobić 
kolację, nie tylko dla siebie.

Na każdym etapie swojego 
życia stawiaj na relacje – 
coś, czego ja przez wiele 
lat nie doceniałem. Byłem 
zachłyśnięty pogonią za 
zabawkami i chwilowymi 
uciechami. Dopiero gdy 
poznałem Twoją mamę 
zrozumiałem, że prawda,  
którą posługiwałem się  
przez całe dotychczasowe 
życie była licha, jak pożyczka 
w parabanku. Rzeczy, 

niezależnie od ceny i blasku, 
uszczęśliwiają tylko na chwilę. 
Długotrwałe szczęście to 
ludzie, którzy pomimo tego, 
że znają Cię na wylot, nadal 
uwielbiają spędzać z Tobą 
czas i są gotowi nieść pomoc 
bez zadawania zbędnych 
pytań. Oczywiście w Twoim 
życiu pojawią się chwilowe 
i przypadkowe znajomości, 
ale i one mają znaczenie, 
bo żeby wiedzieć czego chcesz, 
musisz poznać to czego 
nie chcesz. Nie zrażaj się 
do ludzi. Wszyscy popełniają 
błędy i największą sztuką 
jest wybaczać.

Pamiętaj, że pieniądze 
szczęścia nie dają, ale 
całkiem dobrze zadbać 

List 
do Syna
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o ich stały dopływ. Życie 
na kredycie nie należy 
do najprzyjemniejszych, 
a lepszą pogodę będziesz miał 
na wakacjach w Tajlandii, 
niż w Radomiu.

Choć w momencie pisania 
tego listu wydaje się to bardzo 
odległe to wiedz, że nie będę 
trzymał Cię pod skrzydłami 
w nieskończoność. Kiedy 
będziesz gotowy, pomogę 
Ci stać się samodzielnym 
i obiecuję, że w Twoim pokoju 
nie zrobię gameroomu lub 
wystawki moich motocykli. 
Zawsze będzie tu miejsce 
dla Ciebie, bo jesteś dla mnie 
najważniejszym człowiekiem 
na świecie.

Urodziłeś się w czasach, 
w których każdy musi mieć 
rację. Jednak, jeśli chodzi 
o relacje z kobietami  
to Twój wybór jest 
ograniczony. Możesz żyć 
spokojnie, albo mieć rację. 
Ucz się na błędach ojca. 
„Wyglądasz nawet nieźle” 
zapewniło mi klasztorowy 
tydzień milczenia, a przez 
małe „mhm” zgodziłem się 
na 30 lat spłacania kredytu 

hipotecznego. Słuchaj, 
bo każdy chce być słuchany!

Niezdelegalizowani coachowie 
będą próbowali wmówić Ci, 
że możesz wszystko. Będą 
krzyczeć, że only sky is the limit. 
To nieprawda. Niezależnie 
od wspaniałych talentów 
i pomysłów, w życiu będziesz 
miał też wiele obowiązków, 
a jednego zasobu na świecie 
nie da się rozciągnąć – czasu. 
Może wydawać Ci się to 
niesprawiedliwe, ale tak 
właśnie jest. Możesz zrobić 
wiele, ale nie wszystko. 
Nie uzależniaj się od tego, 
co robisz. Bądź wolnym 
człowiekiem. Nie rób rzeczy,  
za które będziesz 
musiał zapłacić cenę, 
której nie akceptujesz, 
bo zawsze masz wybór. 
Nie musisz wszystkiego!

W sprawie edukacji nie patrz 
na innych, a ja obiecuję Ci, 
że swoich niespełnionych 
ambicji nie będę przenosił 
na wymagania wobec Ciebie. 
Jeśli będziesz chciał zostać 
spawaczem – idź tam, gdzie 
Cię tego nauczą. Jeśli zechcesz 
zostać tancerzem – tańcz. Cały 

świat nie musi mieć „mgr” 
przed imieniem, a nie ma 
nic gorszego od marnowania 
czasu „dla papieru”.
Nie dyskryminuj innych. 
Bez względu na to jakiej 
muzyki słuchają, jaki mają 
kolor skóry, skąd pochodzą, 
w co wierzą i jakie mają 
przekonania. Wykreśl 
ze słownika słowo „obcy”. 
Na świecie nie ma ludzi 
obcych, są tylko tacy, których 
jeszcze nie poznałeś.

Choć w żadnej szkole 
nie uczono mnie, jak być 
dobrym ojcem. Choć nie 
wiem, co dobry ojciec 
„powinien” robić, czego raczej 
unikać, jakie „powinien” mieć 
cechy, a jakich nie, to obiecuję 
Ci, że będę się starał być 
ojcem, jakiego potrzebujesz 
w danym momencie 
swojego życia.

Synu, dziękuję Ci za to, 
że jesteś!

Tatulo Smok

To wyjątkowe drzewo re-
prezentuje nie tylko in-
ne sosny licznie rosnące 

w Mazowieckim Parku Krajobra-
zowym, ale również jest wizytów-
ką Warszawy, ponieważ każda 
osoba wjeżdżająca od południa 
do stolicy przejeżdża właśnie pod 
„falenicką sosną”. Głos na drze-
wo roku, które zdobi warszawski 
Wawer można oddać na stronie 
http://www.drzeworoku.pl/
To jubileuszowa, 10. edycja 
konkursu organizowanego od 
2011 roku. Zgłoszono do niej 
niemal 80 drzew z całej Polski. 
W pierwszym etapie jury wy-
brało 16 finalistów: dęby, lipy, 
buki, jodłę, kasztanowca, mi-
łorząb japoński, sosny, a nawet 
całą klonową aleję. W tej wyse-
lekcjonowanej grupie znalazła 
się słynna falenicka sosna, ży-
wa brama wjazdowa do stolicy, 
rosnąca przy linii kolejowej po 
wschodniej stronie torów. Jest to 

około 50-letnia sosna pospolita 
licząca siedem i pół metra wyso-
kości i 212 centymetrów obwo-
du. Została zgłoszona do konkur-
su przez Radę Osiedla Falenica. 
Konkurencja jest mocna. Wśród 
nominowanych drzew znala-
zły się m.in.: 300-letnia i wyso-
ka na 40 metrów sosna Gruba 
Kaśka w Kraskowie na Warmii 
czy liczący 400 lat i mający po-
nad osiem metrów obwodu dąb 
w Krzętowie koło Łodzi. Organi-
zatorzy podkreślają jednak, że 
nie szukają drzew najstarszych, 
najwyższych, najgrubszych, naj-
piękniejszych, ale tych najbar-
dziej kochanych, które pobudza-
ją wyobraźnię i jednoczą ludzi. 
A cel podstawowy to promocja 
przyrody oraz walorów przyrod-
niczych, turystycznych i kulturo-
wych regionu. Zwycięzca będzie 
reprezentował Polskę w kon-
kursie na Europejskie Drzewo 
Roku. z

n WARSZAWA

Drzewo roku z Falenicy?
„Falenicka sosna” jako jedyne warszawskie drzewo bierze udział w konkursie na drzewo roku 2020.

Mariusz Rakowski
tata Konstantego

Maier Dragan Petrica / Unsplash
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Kiedy oglądałem mecze 
„naszych” z Chinami 
i Rosją, przypomnia-
ły mi się Mistrzostwa 

Świata w Piłce Nożnej w 1974 
roku. Wtedy to Orły Górskiego, 
przez fachowców skazane na po-
rażkę, wygrały z faworyzowaną 
Argentyną. Wtedy też legendarny 
włoski bramkarz Dino Zoff mu-
siał wyjmować piłkę z siatki po 
strzałach Andrzeja Szarmacha 
i Kazimierza Deyny. W rezultacie 
Włochy – jedna z najlepszych 
drużyn na świecie – pożegnały 
się z turniejem. Potem, w meczu 
o trzecie miejsce, zaliczyliśmy 
jeszcze zwycięstwo nad magicz-
ną Brazylią…
Śledząc mecz Polaków z Chińczy-
kami przeżyłem wspaniałą noc 
– aczkolwiek bardzo nerwową. 
Miało się wrażenie, że gospoda-
rzom pomagają ściany (nie mó-
wiąc już o sędziach). Jako kibic 
nie mogłem pogodzić się z fak-

n SPORT

Rosja i Chiny na kolanach
Co oznacza powyższy tytuł? Czyżby atak 
nuklearny jednego z państw posiadających 
broń atomową, które łamie wszelkie 
ustalone pokojowe konwencje? Nie. 
Raczej sensacyjne wprost zwycięstwa 
Reprezentacji Polskich Koszykarzy na 
ostatnich Mistrzostwach Świata. Polscy 
sportowcy wystąpili wtedy pod wodzą 
charyzmatycznego trenera Mike’a Taylora. 
Pokonali zarazem gospodarzy imprezy – 
reprezentację Chin – jak i dumną Rosję. 

tem, że nawet w sporcie, gdzie 
powinna panować zasada fair 
play, na tak prestiżowym turnieju 
mogło zdarzyć się tyle „niezrozu-
miałych błędów sędziów”. Nic 
więcej nie powiem – poza tym, że 
mecz okupiłem palpitacją serca 
i brakiem snu do rana. Jednak 
było warto. 

„Grajmy dalej, 
nie poddawajmy się, 
nie rezygnujmy!”
Czyżby więc nadchodziła na-
stępna era „Orłów, ale tym ra-
zem Mike’a Taylora”? Oddajmy 
głos komentatorom i bohaterom 
niebywałego sukcesu polskiej 
koszykówki. 
 – Wygrane z Chinami i Rosją na 
ubiegłorocznych mistrzostwach 
zapewne nie byłyby tak przyjem-
ne i ekscytujące bez towarzyszą-
cej im dramaturgii – wspomina 
Jakub Wojczyński, dziennikarz 
Przeglądu Sportowego. – Fajnie 

jest oglądać pewne i wysokie zwy-
cięstwa Polaków, ale za 20-40 lat 
chętniej będziemy przypominać 
sobie te spotkania pełne wzlo-
tów i upadków. Mecz z Chinami 
w pełnej miejscowych kibiców 
hali w Pekinie był wyjątkowy, 
bo patrząc z boku cały czas mia-
ło się wrażenie, że to nie mo-
że zakończyć się sukcesem i że 
na finiszu gospodarzom uda się 
jakoś przepchnąć zwycięstwo. 
A jednak było inaczej i do dzisiaj 
mam przed oczami Mateusza 
Ponitkę, który już po całym wi-
dowisku dosłownie doczłapał 
się do strefy dla mediów, gdzie 
ledwo stojąc wydusił z siebie trzy 
zdania” – dodaje dziennikarz. 
Zaś trener Mike Taylor tak sko-
mentował wygraną z Chińczy-
kami: 
– To było zespołowe zwycięstwo. 
Nie było ono łatwe. Wzrost chiń-
skich zawodników i długie ręce 
były problemem. Mówiliśmy 
sobie cały czas podczas meczu 
– „Grajmy dalej, nie poddawaj-
my się, nie rezygnujmy”. Ten 

sukces to zasługa zawodników, 
którzy wykonali swoje zadania 
na boisku. Jestem z nich bar-
dzo dumny. W wielu zagraniach 
dawało się zauważyć dojrzałość 
i rozwój naszego zespołu.
Z kolei jeden z głównych boha-
terów tego meczu – skrzydłowy 
naszej reprezentacji Mateusz Po-
nitka – tak wspomina spotkanie 
z Chinami: 
– Po meczu czułem mega wzru-
szenie i satysfakcję, że udało się 
nam przepchnąć ten mecz. Był 
on bardzo ciężki dla nas i to po-
kazało, jak bardzo zespół zapra-
cował na to zwycięstwo. Pokaza-
liśmy mega charakter, a ja byłem 
bardzo wzruszony i dumny z na-
szego zespołu. Nie zapomnę ciszy 
na hali po naszym zwycięstwie. 
Najbardziej pamiętam ten mo-
ment w meczu, w którym prze-
jąłem piłkę, zostałem sfaulowany 
i musieliśmy czekać kilka minut, 
aż naprawią siatkę w koszu. Nie 
zapomnę tych dwóch rzutów wol-
nych, które były bardzo ważne 
– dodaje zawodnik. 

z Mateusz Ponitka

Trener Mike Taylor w otoczeniu 
polskich zawodników x
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Trudno przytoczyć 
wypowiedzi 
wszystkich 
zawodników oraz 
osób tworzących cały 
sztab szkoleniowy.
Każdy z nich włożył 
swoją wiedzę, 
doświadczenie i pracę 
w ostateczny sukces 
drużyny. Kibice zaś 
mieli znowu swoje 
złote wspaniałe 
chwile, kiedy mogli 
śledzić i podziwiać 
„Orłów Mike’a”.

W boksie polskich zawodników 
w czasie pojedynku z Chinami 
panowało podobne zdenerwo-
wanie, jak w setkach tysięcy 
polskich domów.
 – Zapamiętam to spotkanie 
na zawsze. Niesamowita ilość 
adrenaliny, emocji i zwrotów 
wydarzeń. Hala pełna kibiców 
i niepewność, czy uda nam się 
pokonać gospodarza w ich wła-
snej hali – mówił po meczu je-
den z polskich obrońców, Karol 
Gruszecki. – Praktycznie ca-
ły mecz oglądałem na stojąco 
i przeżywałem każdą akcję. Mecz 
wygrany w niesamowitych oko-
licznościach i cała drużyna wraz 
z całym sztabem (i prezesem) 
zwariowała ze szczęścia – dodał 
Gruszecki. 

Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia…
Trener Taylor miał wielkie wspar-
cie w osobie Arkadiusza Miło-
szewskiego. Był on jego asysten-
tem. Chociaż zdobył on spore 
doświadczenie koszykarskie – na 
parkietach, a potem jako szkole-
niowiec – to mistrzostwa w Chi-
nach będzie pamiętał do końca. 
– Mistrzostwa świata w koszy-
kówce w Chinach były wielkim 
wydarzeniem. Długo już jestem 
w koszykówce. Wcześniej jako 
zawodnik, a obecnie jako tre-
ner, ale poszczególne akcje 
z meczów naszych chłopaków 
z Chinami i Rosją pamiętam 
doskonale, gdyż to właśnie te 
mecze otworzyły nam drogę do 
wyjścia z grupy i znalezienia się 
w ósemce największych drużyn 
na świecie – wyznał Miłoszew-
ski. – Wiedzieliśmy, że zwycię-
stwo z Chinami otwiera nam dro-
gę do walki o ćwierćfinał. Mecz 
– hala pełna kibiców. Wszystko 
zorganizowane do perfekcji, 
a emocje, które towarzyszyły 
temu meczowi, zapamiętam 
na zawsze. Z pewnością pozo-
stanie mi w pamięci przechwyt 
Mateusza, próba wsadu, faul, 
kilkuminutowa przerwa w grze, 
naprawianie obręczy siatki ko-
sza. Oglądalność naszego meczu 
z gospodarzami imprezy – Chiń-
czykami, to liczba 400 milionów 
ludzi. Po meczu trener Mike 
powiedział: już teraz wszyscy 
wiedzą w Chinach, kto to jest 
Łukasz Koszarek, Mateusz Po-
nitka, Aaron Cel, A. J. Slaughter, 
Adam Waczyński czy inni gracze 
– dodał dumny asystent Taylora. 
Marek Popiołek, dyrektor ka-
dry polskich koszykarzy, chwa-
lił perfekcyjną organizację mi-
strzostw. Chińczycy nawet po 
porażce z naszymi zawodnikami 
w dalszym ciągu dbali o najdrob-

ną drużynę w meczu z Chińczy-
kami mieli nadzieję, że pokona-
my również Rosję. Pełen nadziei 
był też Jakub Wojczyński: 
– Spotkanie z Rosją w Foshan 
miało trochę inną atmosferę. 
Trybuny nie były wypełnione 
w całości, podział kibiców obu 
stron mniej więcej równy. I rów-
nież w przeciwieństwie do starcia 
z Chinami cały czas miałem prze-
czucie, że nasi przełamią długo 
prowadzących rywali – wspomi-
na dziennikarz. – Znak, że musi 
być dobrze, dostałem w przerwie, 
gdy zadzwoniła do mnie… pani 
z chińskiego banku informując, 
że moja „połknięta” kilka godzin 
wcześniej przez bankomat kar-
ta płatnicza została odzyskana 
i będzie do odbioru następne-
go dnia rano. Obrazkiem tego 
meczu był z pewnością zakrwa-
wiony Ponitka, który wrócił na 
parkiet z naprędce zeszytą wargą. 
Ale w pamięć zapadło też kilka 
znakomitych minut Łukasza Ko-
szarka, bo jemu po tylu latach 
gry w czekającej na jakiś sukces 
kadrze taka chwila międzynaro-
dowej chwały się należała – do-
daje Wojczyński. 

Spocony trener i warga 
zszywana na żywca
Zacytujmy znów Arkadiusza Mi-
łoszewskiego.
– Wiedzieliśmy, że mają pro-
blemy – mówi o meczu z Ro-
sją. – Zajmowałem się skau-
tingiem zawodników. Pomagał 

mi oczywiście Marek Popiołek, 
z którym mieszkałem w jednym 
pokoju. Po skautingu wiedzie-
liśmy, że Rosjanie mają swoje 
słabe punkty, że możemy wy-
korzystać tę sytuację. Rzeczy-
wiście udało się to nam zrobić 
perfekcyjnie – ocenia. – Ten 
mecz oscylował w okolicach re-
misu, z lekką przewagą Rosjan. 
Pamiętam to „depnięcie chło-
paków” w ostatnich minutach. 
Naprawdę duża radość. Nie do-
chodziła ona do mnie w szatni, 
dopiero w hotelu, gdy emocje 
już opadły, uświadomiłem so-
bie, co się stało – wspomina 
Miłoszewski
Dla Łukasza Koszarka, rozgry-
wającego naszej drużyny, był to 
jeden z najlepszych turniejów 
w życiu. Mecze z Chinami i Rosją 
komentował następująco: 
– Pamiętam wielką radość, wpa-
daliśmy sobie w ramiona. Cieszy-
liśmy się – my zawodnicy, trene-
rzy oraz cały sztab szkoleniowy. 
Nie zapomnimy pomeczowych 
przemów spoconego trenera. Mi-
ke Taylor był z nas bardzo dumny 
– twierdził Koszarek.
Na koniec oddajmy jeszcze raz 
głos jednemu z największych 
twardzieli polskiej drużyny – 
Mateuszowi Ponitce, który o pre-
stiżowym i ważnym dla całej 
sportowej Polski meczu z Rosją 
powiedział: 
– Po meczu czułem ogromny 
ból, bo miałem całą spuchniętą 
twarz. Poczułem ogromną ulgę 

i radość, że weszliśmy do ósemki 
najlepszych drużyn świata. Pa-
miętam jeszcze, jak masażysta 
trzymał mnie tak jak dziecko 
przy brzuchu i doktor mnie zszy-
wał na żywca. Ja zaś patrzyłem 
na tablicę wyników i uciekający 
czas, bo chciałem jak najszybciej 
wrócić na boisko – wspominał 
bohater słynnego meczu. 

Nowa era?
Trudno w krótkim tekście przy-
toczyć wypowiedzi wszystkich 
zawodników oraz osób two-
rzących cały sztab szkolenio-
wy. Każdy z nich włożył swoją 
wiedzę, doświadczenie i pracę 
w ostateczny sukces drużyny. 
Kibice zaś mieli znowu swoje 
złote wspaniałe chwile, kiedy 
mogli śledzić i podziwiać „Or-
łów Mike’a”. 
Wszyscy chcemy dziś wierzyć, 
że rozpoczyna się nowa era 
polskiej koszykówki. Liczymy 
na to zwłaszcza, że w elimina-
cjach do zbliżających się Mi-
strzostw Europy mamy już na 
swoim rozkładzie aktualnego 
Mistrza Świata – Hiszpanię… 
W imieniu redakcji gazety „Po 
Godzinach” całej drużynie, jej 
trenerowi oraz sztabowi szko-
leniowemu, wyrazy szacunku, 
podziwu i życzenia dalszych 
sukcesów składa wierny kibic 
i autor artykułu. z

Franciszek Michalski
Zdjęcia udostępnił  Marek Popiołek

niejsze szczegóły organizacji po-
bytu poszczególnych drużyn. 
Podkreślił również, iż nasza 
załoga miała wielkie wsparcie 
od polskich kibiców, którzy byli 
dodatkowym zawodnikiem na 
parkiecie. Miejscowa Polonia 
była licznie obecna w różnych 
miejscach pobytu naszej repre-
zentacji w Chinach.
Jak mówi znane przysłowie – 
„W miarę jedzenia, apetyt wzra-
sta”. Mecz z Rosją miał dla pol-
skiej reprezentacji charakter 
prestiżowy. Czuło się to przed 
spotkaniem. Kibice w polskich 
domach, widząc zdeterminowa-

z Polscy zawodnicy i sztab szkoleniowy
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n WARSZAWA

Nad Wisłą, 
na Urzeczu

 Historyczny obszar 
Urzecza rozciąga 
się wąskim pasem 
po obu stronach 

rzeki, na jej dawnych tarasach 
zalewowych. Biegnie od Siekierek 
i Saskiej Kępy na południe, przez 
tereny dzielnic Wilanów i Wawer 
i po krańce powiatów piaseczyń-
skiego i otwockiego. Kończy się 
zaś w okolicach dawnych ujść rzek 
Pilicy i Wilgi. W skład Urzecza 
wchodzą m.in. Czerniaków, Wi-
lanów, Gocław, Zerzeń, Falenica, 
Góra Kalwaria, Czersk, Karczew 
i Sobienie oraz wiele mniejszych 
osiedli i wsi. 
Najstarszą znaną obecnie wzmian-
ką o Urzeczu jest zapis z 1737 roku. 
Jego nazwa pochodzi od określe-
nia terenów leżących „u rzyki”. 
Gwarowo wymawiana była jako 
Łurzyce (nie mówiło się „U” tylko 
„Łu”, nie mówiło się „rzeka” tylko 
„rzyka”). Dzieje Urzecza sięgają zaś 
XVII wieku, kiedy to liczne kępy 
i brzegi Wisły zaczęli zasiedlać 
Olędrzy. Była to ludność napły-
wowa, przede wszystkim z Kujaw 
i Pomorza, ale również pochodzą-
ca z Niemiec i Holandii, od której 
wzięło się jej określenie. 
Olędrzy przynieśli ze sobą tech-
nologie umożliwiające zagospo-
darowanie nadwiślańskich nie-
użytków. Dotyczyły one prze-
prowadzania melioracji. Służyła 
temu budowa systemów jazów 
i rowów, nasadzenia wierzb oraz 
szerokie wykorzystanie wikli-
ny. Dzięki ujarzmieniu częstych 
powodzi, Olędrzy zmienili nisz-
czący dotąd żywioł w swojego 
rodzaju atut. Nanoszone tym 
sposobem mady zapewniały ob-
fitość plonów, co przekładało się 

Nadchodzą miesiące letnie. W tym 
czasie wielu mieszkańców miasta uda się 
w poszukiwaniu wytchnienia na spacery 
i przejażdżki rowerowe nad Wisłę. Nie 
każdy jednak wie, że znaczna część tego 
obszaru stanowi fragment mikroregionu 
etnograficznego zwanego Urzeczem. 

ślańskich strojach i smacznych 
kulinariach. Ubiór męski łatwo 
skojarzyć z dobrze znanym stro-
jem wilanowskim. Pierwotnie 
noszono jednokolorowe, grana-
towe lub czarne sukmany, owi-
nięte czerwonym pasem. Potem 
urozmaicono je karmazynowy-
mi kołnierzami i mankietami. 
Do nich noszono juchtowe, skó-
rzane buty i kapelusz w kształcie 
niskiego półcylindra. Stroje ko-
biet wyróżniały przede wszyst-
kim długa, marszczona w pasie 
spódnica, wełniany fartuch-za-
paska, koszula przyramkowa, 
gorset sukienny lub tybetowy 
w kolorze ciemnozielonym lub 
czerwonym, kilka sznurów czer-
wonych korali oraz czepek lub 

Urzecza dokonał kilka lat temu 
dr Łukasz M. Stanaszek z Pań-
stwowego Muzeum Archeolo-
gicznego. Dzięki jego badaniom 
(w tym projektowi badawczemu 
DNA ludności), w ostatnim czasie 
historia regionu przeżywa swój 
renesans. 
Dziś na Urzeczu organizowane są 
m.in. Zielone Świątki, a w trak-
cie nich słynna procesja rzeczna 
w Wawrze. Mamy też Święto Wi-
sły i Biesiadę Łurzycką w Górze 
Kalwarii. Ciekawym wydarze-
niem jest Flis Festiwal w konstan-
cińskich Gassach, gdzie można 
zobaczyć dawne stroje, posłuchać 
tradycyjnych pieśni i spróbować 
oryginalnych potraw. 
Nad Wisłą nie ma dziś już prze-
wozów rzecznych, flisackich 
bindug i karczm. Jednak posia-
dając o nich wiedzę, łatwo jest 
poczuć ich klimat. O tożsamości 
Urzecza można się dowiedzieć 
więcej z książki monograficz-
nej pt. „Nadwiślańskie Urzecze. 
Podwarszawski mikroregion et-
nograficzny” (Ł. M. Stanaszek; 
2014). Warto też być na bieżąco 
z materiałami publikowanymi 
w sieci (www.urzecze.pl) i w me-
diach społecznościowych. z

na znaczne korzyści ekonomicz-
ne okolicznych mieszkańców. 
Z czasem gospodarkę tę prze-
jęła pozostała ludność regio-
nu. Wśród niej znajdowali się 
przede wszystkim flisacy, zwani 
też orylami, którzy zajmowali się 
spławem towarów. Posiadali oni 
odrębną gwarę, stroje i strukturę 
organizacyjną. Stopniowo wy-
mieszały się one ze zwyczajami 
Olędrów, których kolejne fale 
napłynęły na te tereny jeszcze 
w XVIII i XIX wieku.

Spuścizna kulturowa 
Urzecza
Nadwiślańska społeczność skła-
dała się z grup różnego pocho-
dzenia. Łączyły je korzyści czer-
pane z Wisły i związana z nimi 
ponadprzeciętna zamożność. 
Okoliczności te, oraz specyficzne 
położenie geograficzne w ogra-
niczonej skarpami dolinie rzeki, 
spowodowały odizolowanie spo-
łeczności od położonych wyżej 
lesistych okolic. Poskutkowało 
to wytworzeniem się odrębnej 
kultury z własną mową, sztuką 
zdobniczą, pieśniami i tańcami. 
Szczególnie warto w tym miejscu 
wspomnieć o pięknych nadwi-

M
ateriały w

łasne

chustka z motywami kwiato-
wymi.
Jeśli chodzi o miejscowe spe-
cjały kulinarne, w dużej mie-
rze oparte były one na ziem-
niakach, burakach, kapuście, 
rybach, wieprzowinie i owo-
cach z rozlicznych sadów. Do 
najważniejszych zaliczyć należy 
sytochę, pyzy-przecieraki zwane 
„klepokami” oraz zupy – barszcz 
chrzanowo-buraczany, śliwianka 
czy siuforek. Mimo egzotycz-
nych nieco nazw, smakują one 
bardzo dobrze, a ich przepisy 
warto odnaleźć w Internecie. 
W XX wieku, w wyniku wielu za-
wirowań i przemian społecznych, 
charakter regionu uległ zatarciu. 
Odkrycia i popularyzacji dziejów 

z Gospodarstwo urzeckie 
pod Wilanowem w czasie jednego 
z wielu wylewów rzeki. 1934 rok

c Zasięg obszaru 
Urzecza

z Filsacy 
na Wiśle.  
1934 rok

Adam Ciećwierz 
poczta-adam@o2.pl

z Urzecka rodzina 
w obecnie wawerskim 

Borkowie, 1917 rok
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Zainspirował mnie indyjski pisarz Osho, który 
w tekście o radości pochylił się nad tematem 
bycia sobą. Pisze on, że sobą być najtrudniej... 
a to przecież takie zwyczajne. Nie możesz stać się 
bardziej sobą, ponieważ już sobą jesteś. Tylko – 
czy masz do siebie dostęp? Czy siebie znasz?

n PSYCHOLOGIA

Jak być  
w kontakcie  
ze sobą?

Możesz dużo wie-
dzieć o świecie, 
o polityce, o ma-
szynach, o histo-

rii i przyrodzie, i nie znać samego 
siebie. Umiesz ponazywać cały 
świat, a o sobie nie wiesz prawie 
nic. Możesz świetnie znać swoje 
parametry życiowe – ciśnienie, 
tętno. Możesz nawet znać ostat-
nie wyniki badań i nadal nie 
być w kontakcie ze sobą. Bo ty 
to coś więcej niż cyfry (wiek, wa-
ga, wzrost, rozmiar), osiągnięcia 
(wykształcenie, tytuły, statuetki, 
medale), status (materialny, spo-
łeczny). Jesteś, bo masz zmysły, 
ciało, psychikę, duszę. Czy zwra-
casz na to uwagę?

Ciało jako znak
Jak możesz być w kontakcie z in-
nymi i ze światem, gdy nie jesteś 
w kontakcie ze sobą? Jeśli nie 
wiesz, co czujesz, czego pragniesz, 
jakie znaczenia nadajesz swojemu 
doświadczeniu, to opuszczasz sie-
bie, każdego dnia oddalasz się od 
samego siebie i zaczynasz szukać 
antidotum. To inni – ludzie albo 
rzeczy – mają Ciebie określać. 
Zaczynasz zagłuszać siebie se-
rialami, pogawędkami o niczym, 
używkami: byle się działo. Czasem 
boisz się spotkać ze sobą, zatrosz-
czyć się o siebie i uznać to, kim 
jesteś. Natomiast wymagasz tego 
od innych – szukasz troski i miło-
ści w innych ludziach i złościsz się, 
gdy się tobą nie opiekują; czujesz 
się odrzucony i zraniony.
Daj sobie... siebie! Przypomnij 
sobie, jak reagują Twoje zmy-
sły. Zwróć uwagę na swój smak, 
węch, dotyk, słuch, wzrok. Zo-

bacz, ilu rzeczy doświadczasz 
i jak szybko je przetwarzasz pod-
czas zwyczajnych czynności. Kie-
dy idziesz na spacer – powąchaj 
świat, usłysz ptaki albo szum 
wiatru, zwróć uwagę na kolory, 
poczuj smak w ustach. Zastanów 
się, jak porusza się Twoje ciało, 
jak styka się z ziemią; wyrównaj 
oddech, przez chwilę zatrzymaj 
się na tym doświadczeniu siebie. 
Na co dzień może nie zwracasz 
uwagi na to, jak żyjesz, i chodzi 
mi o to życie codzienne, poza 
karierą czy statusem. 
A przecież to jest Twoja co-
dzienność. To jesteś TY. Ba-
zowo. Podstawowo. Doceń to, 
co masz. Szanuj samego siebie 
i troszcz się o siebie. Nie ocze-
kuj od innych, że Cię przygarną 
i dadzą szczęście. Sam siebie 
doceń i przytul. Zwyczajnie, 
po ludzku i z czułością bądź dla 
siebie priorytetem!
Może teraz pytasz sam siebie – po 
co właściwie mam być w kontak-
cie ze sobą? To czasem boli, a prze-
cież ucieczki przynoszą ulgę… 
Chwilowo i pozornie pewnie dają 
jakiś „oddech”. Ale sprawdź sam, 
czy pod koniec dnia nie czujesz 
się samotny, wyczerpany, opusz-
czony, czy na pewno czujesz, że 
żyjesz tak, jak chcesz. A może 
gonitwa myśli i niepokój wybu-
dzają Cię nocą? Może martwią 
Cię bóle w klatce piersiowej, czy 
bóle głowy? To Twoje ciało daje ci 
znać, że nie żyjesz w pełni.
Choroby psychosomatyczne to 
sygnał, by zająć się sobą, za-
cząć być ze sobą i bardziej dla 
siebie, niż dla świata. Czasami 
to właśnie cierpienie fizyczne, 

z tymi, czy innymi wirusami tego 
świata. Zadanie, które stoi przed 
nami, to dbanie o siebie, o swoje 
zdrowie fizyczne i psychiczne, 
bo zagrożenia były, są i będą.
Kiedy pod koniec dnia siadasz 
sobie wygodnie w fotelu, masz 
tylko siebie – możesz zagłuszyć 
swój świat czytaniem, pisaniem, 
oglądaniem, graniem lub… prze-
łączyć się na siebie. Posłuchać, 
co Ci w duszy gra, czego pra-
gniesz, co możesz i jak.
Może myślisz teraz, że jest innym 
łatwiej, bo nie mają takich pro-
blemów jak Ty, bo nie mają tylu 
obowiązków co Ty, bo może ma-
ją więcej pieniędzy albo mniej 
„stresów”. Możesz nadal snuć 
wymówki i pogrążać się w apatii 
i poczuciu niesprawiedliwości. 

którego nie może wytłumaczyć 
medycyna, staje się powodem 
do zatrzymania. Zaczynasz szu-
kać siebie, bo to jedyna droga, 
by sobie pomóc. Relacja z sa-
mym sobą zmniejsza konflikty 
wewnętrzne, pozwala doświad-
czać świata w pełni, uwalnia od 
napięć i uzmysławia to, co jest 
naprawdę ważne. 
Im bardziej siebie znasz, im wię-
cej o sobie wiesz, tym łatwiej. 
Podejmujesz decyzje, wybierasz, 
rezygnujesz... Nawet jeśli ta wie-
dza dotyczy spraw trudnych, 
z którymi nie możesz sobie po-
radzić, nie możesz ich zmienić 
i cierpisz, to nie musisz już ucie-
kać i zaprzeczać. Twoja energia 
życiowa jest w Tobie i dla Ciebie, 
a nie przeciwko Tobie i światu.

Subtelna sztuka 
codzienności
Wprawdzie, jak rzekł Osho, już 
jesteś sobą. Jednak to, czy siebie 
docenisz takim, jakim jesteś, 
zależy w dużej mierze od Ciebie. 
Naprawdę nikt nie zabierze Ci 
szacunku, jeśli go nie oddasz, 
nikt nie odbierze Ci godności, 
jeśli będziesz przy sobie. To są 
filary wpisane w nasze człowie-
czeństwo. Nie podcinaj sobie 
skrzydeł! Kochaj siebie, szanuj 
siebie, doceniaj siebie! Nie cze-
kaj, aż inni to zrobią za Ciebie. 
Zacznij od siebie. Już czas, szcze-
gólnie teraz, gdy na naszych 
oczach zmienia się świat, na-
ukowcy prześcigają się w snuciu 
prognoz na temat zakończenia 
pandemii, pojawiają się różne 
terminy: za dwa lata, za pięć, nie 
wiadomo kiedy i jak uporamy się 

Ale możesz też inaczej, choćby 
na próbę. Możesz docenić to, co 
już masz. Zaakceptować siebie 
i swój świat z niedoskonałością, 
może smutkiem czy bezradno-
ścią, ale też z możliwościami. 
Możesz zatrzymać się przy sobie, 
zaciekawić się sobą, zapytać się 
o to kim jesteś? jaki jesteś?
Zastanów się, jak doświadczasz 
siebie. My, ludzie, mamy ten nie-
zwykły i unikatowy na naszej 
planecie dar – refleksji nad sa-
mym sobą. Możesz zatrzymać 
się przy sobie i zobaczyć, jak 
doświadczasz samego siebie. 
Jest to jedna z najbardziej fascy-
nujących przygód w życiu, która 
właściwie, jeśli tylko chcesz – nie 
ma końca. Możesz poznawać 
siebie bardziej i bardziej, na-
prawdę zafascynować się sobą 
z miłością, akceptacją i pokorą. 
To subtelna sztuka codzienno-
ści. Ile zagadek na tej drodze do 
rozwiązania! Ile zaskoczeń, ile 
wzruszeń i radości. Nawet, jeśli 
są takie zakręty, w których jest 
cierpienie i ból, to jest to część 
ciebie, ważna i znacząca, a za-
przeczanie temu, co jest zawsze, 
wiąże się z ogromnym kosztem: 
emocjonalnym i fizycznym.
Delektuj się tym, kim jesteś, 
jak najwspanialszą wakacyjną 
podróżą w nieznane. Nie po-
zwól nikomu i niczemu odebrać 
swojego świata i od czasu do 
czasu zabierz samego siebie na 
randkę! z

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog i psychoterapeuta

www.psychopracownia.pl
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Doceń to, co masz. 
Szanuj samego 
siebie i troszcz 
się o siebie. Nie 
oczekuj od innych, 
że Cię przygarną 
i dadzą szczęście. 
Sam siebie doceń 
i przytul.
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n NOWE TECHNOLOGIE

Rewolucja w telekibicowaniu

Rozgrywki piłki koszy-
kowej, piłki ręcznej, 
piłki siatkowej, futbo-
lu amerykańskiego, 

a nade wszystko piłki nożnej, 
gromadzą przed telewizorami 
miliony widzów. Sport w dzisiej-
szych czasach to coraz większy 
element rynku masowej, global-
nej rozrywki. Coraz odważniej też 
federacje sportowe dopuszczają 
technologie wizyjne i informa-
tyczne w celu podniesienia jako-
ści sprawiedliwego sędziowania 
i prawidłowego oceniania wyda-
rzeń podczas rozgrywek. 
Pierwszą dyscypliną sporto-
wą, która odważnie postawiła 
na wideoweryfikację sytuacji 
spornych, była piłka siatkowa. 
W tej dyscyplinie standardem 
od prawie dekady jest tzw. „chal-
lenge”, czyli wykonywana na 
żądanie stron meczu wideowe-
ryfikacja sytuacji spornych czy 
wątpliwych. Podobny kierunek 
objęły władze Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej (FIFA), 
dopuszczając możliwość obej-
rzenia przez sędziego wideopo-
wtórki w sytuacjach szczególnie 
istotnych dla wyniku meczu lub 
budzących wątpliwości. To tzw. 
system VAR – Video Assistant Re-
feree. Pomimo tych zmian w za-
kresie wsparcia sędziowania no-
woczesnymi technologiami, widz 
nadal jest skazany na klasyczne 
transmisje z meczów oglądane 
na ekranie telewizora… 

Rozszerzona rzeczywistość
Nadawcy treści (w tej chwili nadal 
są to głównie stacje telewizyjne) 
coraz intensywniej poszukują 
całkowicie nowych form i spo-
sobów prezentowania widowisk 
sportowych. Wszyscy oni zgodnie 
podkreślają, iż „epoka płaskiego 
telewizora na ścianie w salonie” 
przechodzi już do lamusa. Je-
go miejsce coraz szybciej będą 
zajmowały nowe formuły nada-
wania treści oraz nowe urządze-
nia do ich odbioru, np. gogle VR 
(wirtualne rzeczywistość), czy 
rzutniki holograficzne. 

Sport to jedna z najbardziej dynamicznych i widowiskowych w swej naturze dziedzin życia – i jedna z najbardziej 
atrakcyjnych dla mediów. Intensywnie poszukują one nowoczesnych technologii, które pozwolą uatrakcyjnić 
przekaz i być konkurencyjnym. Nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają więc na areny sportowe.

Wszyscy zgodnie 
podkreślają, iż 
„epoka płaskiego 
telewizora na 
ścianie w salonie” 
przechodzi już do 
lamusa. Jego miejsce 
coraz szybciej będą 
zajmowały nowe 
formuły nadawania 
treści oraz nowe 
urządzenia do ich 
odbioru, np. gogle 
VR (wirtualne 
rzeczywistość), 
czy rzutniki 
holograficzne.

wiele wnosiło, jeśli chodzi o ilość 
informacji na temat przebiegu 
samej akcji, to spotkało się z bar-
dzo entuzjastycznym przyjęciem 
ze strony widzów. Zadziałał tu 
efekt nowości. Wcześniej wpraw-
dzie pozytywnej zmianie ulegała 
jakość obrazu na ekranie (tele-
wizja kolorowa, HD, teraz 4K), 
ale sposób dostarczania rela-
cji z meczów nie ulegał prawie 
żadnym zmianom. W zgodnej 
opinii specjalistów związanych 
z relacjonowaniem wydarzeń 
sportowych, takie podejście 
już wyczerpało swój potencjał 
i gorączkowo poszukiwane są 
nowe, pozwalające wykorzystać 
dostępne dziś lub w niedalekiej 
przyszłości technologie.

Rynek rozgrywek 
sportowych
Profesjonalny sport od dawna 
przestał być wyłącznie zorga-
nizowaną formą prowadzenia 
aktywności fizycznej. Dziś jest 
to raczej przemysł rozrywkowy 
(sponsorzy, reklamodawcy, fede-
racje sportowe, prawa transmi-

sji, gadżety itd.), którego wartość 
jest coraz większa i ściśle sko-
relowana z rozwojem techno-
logicznym. Rysujące się trendy 
potwierdzają wszelkie raporty 
publikowane przez uznane fir-
my konsultingowe, np. Deloitte. 
W ostatnim raporcie „Deloit-
te’s Sports Industry Trends for 
2019” wskazuje się wyraźnie na 
skokowy wzrost wartości rynku 
rozgrywek sportowych, głównie 
dzięki wkraczaniu do tej branży 
rozwiązań AR/VR, czy szeroko 
rozumianego e-sportu. W 2018 
roku po raz pierwszy przycho-
dy z e-sportu na całym świecie 
przekroczyły miliard dolarów. 
Z kolei z raportów „Continue to 
Play” oraz „Digital media trends 
survey” wynika, że milenialsi, 
czyli pokolenie ludzi urodzonych 
w latach 80. i 90. XX wieku, nazy-
wane „pokoleniem cyfrowym”, 
to nie tylko główni odbiorcy tej 
formy rozrywki, ale także grupa 
najbardziej chętna, aby za nią 
płacić. Ponadto, młodzi odbior-
cy transmisji sportowych coraz 
rzadziej deklarują chęć korzy-
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Szymon Radtke 
przedsiębiorca

Głośnym echem odbiła się 
w świecie pierwsza przepro-
wadzona operacja masowego 
wykorzystania technologii AR 
(rozszerzonej rzeczywistości) 
na bazie wydarzenia sportowego 
o ogromnej oglądalności, jakim 
był finał futbolu amerykańskie-
go w 2018 roku. Był to jednak 
tylko przedsmak tego, co czeka 
nas w niedalekiej przyszłości. 
Wspomnianą imprezę sportową 
zrealizowano bowiem tak jak 
dotychczas, jako typową „płaską” 
transmisję telewizyjną. Jednak 
nowością były tam np. wirtual-
ne reklamy widoczne na płycie 
boiska podczas przerw w grze, 
czy też kilkusekundowe reklamy 
w postaci wirtualnych banerów. 
Pojawiły się też wtedy pierwsze 
rozwiązania uatrakcyjniające 
powtórki najciekawszych akcji 
z meczów futbolowych. Miano-
wicie nowością była możliwość 
obejrzenia akcji, a w zasadzie 
zatrzymanego kadru z akcji, 
w widoku 360 stopni, czyli jakby 
naokoło, pod dowolnym kątem. 
Pomimo, iż takie spojrzenie nie-
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ki podczas wykonywania rzutu 
wolnego. Na ekranie telewizora 
prezentującego obraz w 2D piłka 
zawsze porusza się po linii prostej 
w kierunku bramki. Nie widać 
efektu jej podkręcenia czy innych 
atrakcyjnych dla widza, a wyni-
kających z kunsztu zawodników, 
technik jej uderzenia. Częściowo 
rekompensują to dopiero powtór-
ki, ale nie można tego przeżyć „na 
żywo”. System zaprojektowany 
przez SVT pozwoli złamać dotych-
czasowy kanon. Dzięki rozwiąza-
niu SVT można niejako przenieść 
widza na boisko, aby stał się wirtu-
alnym obserwatorem tego, co się 
tam faktycznie dzieje, z zachowa-
niem wszelkich proporcji i odle-
głości pomiędzy poszczególnymi 
aktorami widowiska sportowego. 
Daje to też nieograniczone moż-
liwości realizatorom transmisji 
z meczów oraz wszelkim innym 
osobom przeprowadzającym ana-
lizy pomeczowe.

Pandemia dopinguje
System SVT skierowany będzie 
do podmiotów realizujących 
transmisje z meczów na zasadzie 
udzielania licencji na korzystanie 
z rozwiązania, jak i świadczenie 
w oparciu o system usług. W ko-
lejnych planach jest wykorzysta-
nie możliwości systemu do two-
rzenia gier na wszelkie platformy 
(komputery, konsole, urządzenia 
mobilne, gogle VR itp.). 

Proszę sobie dla przykładu wy-
obrazić, że po meczu naszej 
reprezentacji dostaniemy na 
konsolę czy smartfon grę, ba-
zującą na rzeczywistych akcjach 
meczowych i będziemy mogli 
np. rozegrać „po swojemu” da-
ny fragment czy cały mecz albo 
wykonać rzut wolny czy karny 
– ten sam jaki przed chwilą wy-
konywał nasz zawodnik. Możli-
wości wykorzystania systemu 
SVT nie muszą się kończyć na 
piłce nożnej. Rozważane jest 
wykorzystanie tych rozwiązań 
dla innych dyscyplin sportów 
zespołowych, a także całkowicie 
poza światem sportu. Obecna 
pandemia jeszcze bardziej zdo-
pingowała do działania w tym 
kierunku, gdyż niewykluczone, 
że tylko dzięki nowoczesnym 
technologiom możliwe będzie 
przeżywanie widowiska spor-
towego, kiedy ograniczeniom 
podlegać będą zasady groma-
dzenia się na stadionach.
Realizacja systemu już trwa. 
Szczegóły rozwiązań techno-
logicznych są oczywiście ob-
jęte tajemnicą. Tymczasem 
zachęcamy do „kibicowania” 
pomyślnemu rozwojowi tego 
projektu, gdyż ma on szansę 
stać się wizytówką Polski na 
całym świecie. W opinii niektó-
rych system SVT ma potencjał, 
by stać się nawet pierwszym 
polskim „jednorożcem”. z

stania z klasycznego telewizora, 
a to miejsce zajmują urządzenia 
mobilne. Doskonale pokazuje 
to raport Center for the Digital 
Future wykonany na populacji 
USA. Młoda generacja odbior-
ców przekazu sportowego jest 
nie tylko za niego skłonna płacić 
jako usługę dodatkowo płatną, 
ale też w 65 proc. chcą korzystać 
z tych usług na urządzeniach 
mobilnych. Prognozuje się, że 
do 2023 r. przychody z transmi-
sji dodatkowo płatnej OTT (Over 
The Top) osiągną 123 miliardy 
USD, a udział w tym segmencie 
wydarzeń sportowych stale i zna-
cząco rośnie. 

Rewolucja w oglądaniu
Dlatego warto podkreślić, iż ma-
my też w Polsce bardzo inno-
wacyjny projekt, wpisujący się 
w nowe światowe trendy. Jego 
twórcami jest grupa inżynie-
rów i menedżerów z firmy Sport 
Vision Technology (SVT) wraz 
z naukowcami z Wydziału Fizyki 
Politechniki Warszawskiej oraz 
Narodowego Centrum Badań Ją-
drowych. W trakcie ponad półto-
rarocznych prac zaprojektowali 
oni wspólnie system, który ma 
dokonać całkowitego przełomu 
w zakresie przeżywania meczów 
piłki nożnej. 
System SVT sprawia, że w czasie 
oglądania meczu możemy prze-
nosić się wirtualnie w dowolne 
miejsce trójwymiarowej prze-
strzeni boiska i obserwować roz-
grywki z dowolnej perspektywy, 
np. w wybranym miejscu boiska. 
Możliwe staje się też obserwowa-
nie meczu oczami zawodnika, 
sędziego, a nawet z perspektywy 
poruszającej się piłki. Który z ki-
biców nie chciałby oglądać me-
czu tak, jak widzi go jego ulubio-
ny piłkarz podczas gry? Miejsce 
(perspektywę) obserwacji będzie 
można w dowolnym momencie 
zmienić. Dzięki unikalnemu 
systemowi optycznemu i wyko-
rzystaniu deep-learningowych 
technik widzenia maszynowe-
go ten system zrewolucjonizuje 
tworzenie i odbiór medialnych 
relacji z meczów. Realizatorzy 
transmisji meczowej będą mogli 
zaproponować nieograniczoną 
wręcz liczbę ujęć widoków z po-
la gry. Jeśli zaś widz zdecyduje 
się samodzielnie „poruszać się” 
po boisku, będzie mógł przeżyć 
mecz w indywidualny sposób, 
jakby cały czas przebywał wśród 
zawodników. 
Dzięki utrwaleniu przebiegu me-
czu w technologii opracowanej 
przez SVT, powstanie dodatkowo 
materiał, który pozwoli przepro-

System SVT 
sprawia, że 
w czasie oglądania 
meczu możemy 
przenosić się 
wirtualnie 
w dowolne miejsce 
trójwymiarowej 
przestrzeni boiska 
i obserwować 
rozgrywki 
z dowolnej 
perspektywy, 
np. w wybranym 
miejscu boiska. 
Możliwe staje się 
też obserwowanie 
meczu oczami 
zawodnika, 
sędziego, a nawet 
z perspektywy 
poruszającej 
się piłki. Który 
z kibiców nie 
chciałby oglądać 
meczu tak, jak 
widzi go jego 
ulubiony piłkarz 
podczas gry?

wadzać wszelkie analizy i staty-
styki pomeczowe w na niespo-
tykanym do tej pory poziomie 
szczegółowości. Dotyczy to za-
równo analiz prowadzonych „na 
gorąco” w studiu telewizyjnym, 
w trakcie dyskusji z ekspertami, 
jak też analiz prowadzonych przez 
kadrę trenerską, przy tworzeniu 
materiałów szkoleniowych dla 
piłkarzy. Dodatkowo na obraz 
trójwymiarowego meczu będzie 
można nakładać elementy wir-
tualnej rzeczywistości w posta-
ci informacji o parametrach gry 
(np. śledzenie zawodnika, odle-
głości pomiędzy zawodnikami, 
odległość od bramki, prędkość 
poruszania się zawodników, prze-
mieszczanie się danej formacji np. 
linii obrony, prędkość piłki itp.).
 Kolejną nowością podnoszącą 
atrakcyjność przekazu meczu 
w ramach rozwiązania SVT bę-
dzie implementacja weryfikacji 
sytuacji przewidzianych regula-
cjami FIFA w zakresie VAR, aby 
każdy widz mógł otrzymać do-
kładne zobrazowanie badanego 
wydarzenia na boisku. Dzisiaj 
widz nie ma wglądu w to, co widzi 
sędzia podczas wideoweryfikacji.
Do tej pory widz obserwował ca-
łe widowisko sportowe z pewnej 
narzuconej mu przez realizatora 
odległości i nie miał możliwości 
zauważenia wielu ciekawych czy 
spektakularnych sytuacji z boiska, 
np. rzeczywistej trajektorii pił-
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 Mazowiecki Park Kra-
jobrazowy utworzo-
no w latach 1986-88 
na styku ówcze-

snych województw siedleckiego 
i warszawskiego. Obecnie park ma 
powierzchnię 15710 ha, a łącznie 
z otuliną 23702 ha. W granicach 
Warszawy znajduje się 16% po-
wierzchni parku, czyli 2575 ha 
i dodatkowo ok. 1500 ha otuliny. 
Dla porównania, cała dzielnica 
Ursus ma powierzchnię 935 ha, 
Rembertów 1930, a Wesoła 
2262 ha.
Mazowiecki PK jest jednoznacz-
nie największym obszarem le-
śnym na terenie stolicy, rozcią-
gającym się w linii NS na dłu-
gości 12 km od ul. Korkowej do 
granicy Aleksandrowa i Emowa 
oraz na długości 6 km od ul. Pa-
triotów do DK 17 pod Zagórzem. 
Jest odcinkiem leśnego koryta-
rza ekologicznego na prawym 
brzegu Wisły i częścią Zielonego 
Pierścienia Warszawy. Ma pod-
stawowe znaczenie dla wypo-
czynku ludności i kształtowania 
korzystnego mikroklimatu – to 
część Warszawy o najmniejszym 
natężeniu hałasu i najniższych 
stężeniach szkodliwych pyłów. 
Pod względem przyrodniczo-
-krajobrazowym jest porówny-
walny z Kampinoskim Parkiem 
Narodowym. Stanowi najwięk-
sze skupisko wydm i torfowisk 
wysokich oraz przejściowych 
w stolicy. Na terenie Mazowiec-
kiego PK żyją gatunki roślin 
i zwierząt nie spotykane w żad-

sko 100 km oznakowanych szla-
ków pieszych i podobnej długo-
ści ścieżki rowerowe (niestety 
różnej jakości – czasem o na-
wierzchni nieprzydatnej dla 
rodzin z małymi dziećmi). Są 
też szlaki do jazdy konnej i zi-
mowe trasy narciarskie. Pod-
czas śnieżnych zim mazowieckie 
wydmy są dobrym miejscem do 
rozpoczęcia nauki jazdy na nar-
tach albo przypomnienia sobie 
tej sztuki. W Lesie Wawerskim 
funkcjonują 2 terenowe ścież-
ki zdrowia i utwardzona trasa 
biegowa o długości 5 km, a na 
obrzeżach parku i w jego otulinie 
rozmieszczono kilka siłowni te-
renowych.
Co warto zobaczyć
Godne polecenia szlaki piesze to:
v fragment Warszawskiej Ob-
wodnicy Pieszej (znaki czerwo-
ne, ok. 25 km) od Rembertowa 
do Wiązownej: typowy leśno-
-bagienno-wydmowy krajobraz 
mazowiecki, 

v Stara Miłosna – PKP Anin 
(znaki zielone, 10 km); po dro-
dze zabytkowy kościół, wydmy, 
torfowiska i śródleśne stawy, 
pomniki przyrody,
v Marysin Wawerski – Sulejówek 
(znaki zielone, 10,5 km) przez 
Las Sobieskiego, wydmy pod 
Zieloną i hipodrom,
v Międzylesie PKP – Józefów PKP 
(znaki żółte, 21,5km); po drodze 
Las Wilanowski ze starodrzewem 
sosnowym, wydmy i zabagnie-
nia, pomniki i stare dworki.
Pełna lista szlaków jest dostępna 
na stronie internetowej mazo-
wieckiego oddziału PTTK. W par-
ku regularnie odbywają się biegi 
na orientację, biegi „górskie”, 
rajdy rowerowe i zawody kolar-
stwa przełajowego, a na terenie 
hipodromu Stara Miłosna zawody 
jeździeckie rangi krajowej i mię-
dzynarodowej. 
Zagospodarowanie turystyczne 
parku jest względnie dobre, ale 
rozmieszczenie obiektów nie-
równomierne. Oznakowanie tras 
i obiektów jest znacznie lepsze 
na terenie dzielnicy Wawer niż 
Wesoła. Wynika to między inny-
mi z faktu, że mające siedzibę 
w Wawrze Lasy Miejskie (wcze-
śniej WZL i MPRO) opiekują się 
tym terenem od momentu po-
wstania parku, czyli od 32 lat. 
Tymczasem Wesoła została przy-
łączona do systemu zarządzania 

nym innym miejscu w Warsza-
wie ani w Kampinoskim PN, 
figurujące na liście gatunków 
chronionych oraz na Czerwo-
nej Liście gatunków ginących. 
Na terenie parku każdy turysta 
znajdzie coś dla siebie. 
Amatora historii ucieszą bunkry 
różnych typów z I oraz II woj-
ny światowej, kapliczki, krzyże 
przydrożne i stare wille. Nie bra-
kuje tu też pomników historii, 
takich jak groby z powstania 
listopadowego i styczniowego. 
Interesującym zabytkiem jest 
Kamień POW, znany też jako 
Głaz Piłsudskiego. Ustawiono go 
na wydmie obok osiedla Wesoła-
-Zielona, na pamiątkę wielkich 
manewrów Polskiej Organizacji 
Wojskowej z 1917 roku. 
Z kolei amator obcowania z przy-
rodą odkryje tu cieniste lasy liścia-
ste okolic Anina i Wawra z liczny-
mi dębami w wieku 150-200 lat 
i rezerwatem im. Jana III Sobie-
skiego (najstarszym rezerwatem 
w Warszawie). Godne uwagi są też 
ciepłe żywiczne bory sosnowe pod 
Aleksandrowem, Radością, Starą 
Miłosną i Zbójną Górą oraz dzikie 
i trudne do przejścia bagna z rzad-
kimi gatunkami roślin i zwierząt, 
jak np. Biały Ług, Macierowe Ba-
gno i Torfy koło Aleksandrowa. 
Teren obecnego parku od zawsze 
miał niektóre cechy krajobrazu 
pierwotnego. Niewiele zmienił 
się od czasów, gdy Maria Rodzie-
wiczówna pisała „Lato leśnych 
ludzi”, spędzając wakacje 1919 . 
w dworku w Zagórzu (500 m od 
aktualnej granicy Warszawy). 
Osoby zainteresowane spor-
tem i turystyką kwalifikowaną 
mają na terenie warszawskiej 
części parku do dyspozycji bli-

Mazowiecki  
Park Krajobrazowy
Teren obecnego parku od zawsze miał niektóre cechy krajobrazu 
pierwotnego. Niewiele zmienił się od czasów, gdy Maria 
Rodziewiczówna pisała „Lato leśnych ludzi”, spędzając wakacje 1919 r. 
w dworku w Zagórzu (500 m od aktualnej granicy Warszawy).
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zielenią w Warszawie stosunko-
wo niedawno, bo 18 lat temu. 
Pojemność turystyczna par-
ku rzadko bywa przekroczona 
(zdarza się to głównie podczas 
jesiennego grzybobrania). Jed-
nak utrzymanie walorów este-
tycznych i przyrodniczych zależy 
od nas wszystkich. Jednakże nie-
którzy wycieczkowicze o tym za-
pominają i pozostawiają w lesie 
pryzmy śmieci, albo dewastują 
obiekty turystyczne. 
Poza presją turystyczną, zagro-
żeniem dla parku jest postępu-
jąca zabudowa mieszkaniowa 
i drogi szybkiego ruchu. Będą-
ca na ukończeniu Południowa 
Obwodnica Warszawy (odcinek 
Miedzeszyn – Majdan) podzieliła 
trwale północną część na 2 frag-
menty. To problem zarówno dla 
mieszkających obok ludzi i tury-
stów, jak też dla dzikich zwierząt, 
dla których stanowi to poważ-
ną barierę migracyjną. Osoby 
mało zorientowane w sprawach 
ochrony środowiska domagają 
się poprowadzenia przez park 
również Wschodniej Obwodni-
cy Warszawy (to fragment trasy 
S17). Takie działanie spowodo-
wałoby dalszą degradację tego 
ważnego miejsca wypoczynku 
mieszkańców Warszawy, a jedno-
cześnie pierwszorzędowej ostoi 
fauny i flory oraz zagrożonych 
siedlisk przyrodniczych. z
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