
W tym numerze:

Witkacy na wojnie 
z używkami
Czasy, w których żyjemy są 
okresem zaniku obecności w życiu 
społecznym i jednostkowym 
religii, sztuki i filozofii.

str. 12

Ewa Demarczyk – 
artystka galaktyczna
Ewa Demarczyk zapisała się 
wielkimi osiągnięciami, które 
jej twórczość czynią oryginalną 
i wyjątkową. 
  str. 19

100. rocznica Bitwy 
Warszawskiej w Diecezji 
warszawsko-praskiej
Wygrana Bitwa Warszawska 
uratowała Polskę i Europę przez 
inwazją bolszewicką. 
  str. 22

Był sobie mężczyzna
Ojciec przestał być obecny w domu, 
a role kobiet i mężczyzn uległy 
polaryzacji.
 str. 10

Przepracowany 
jak Polak
W Europie Zachodniej i Skandynawii  
dostrzegalna jest tendencja do obniżania  
wymiaru czasu pracy.  str. 24

Ekspedycja polskich 
harcerzy
Od samego początku miał to być wyczyn podjęty 
dla chwały i rozsławienia Polski. I to udało się 
doskonale. str. 8
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Warto być przyzwoitym
Zanim porozmawiamy o Pana 
drodze aktorskiej, chciałbym 
zapytać o lata dziecięce i dom 
rodzinny. Gdzie i w jakiej rodzi-
nie Pan się wychowywał i jak 
ten czas wpłynął na Pańskie 
usposobienie, zainteresowania?

Urodziłem się w rodzinie woj-
skowej w Kielcach w 1930 r. Sam 
się dziwię, że jeszcze żyję na tym 
świecie. Jestem szczęściarzem i za 
to dziękuję Panu Bogu. Mój ojciec 
Teofil, już jako 17-letni Legionista 
bił się w wojnie polsko-sowieckiej 

1920 r. Lata beztroskiego dzie-
ciństwa, pełne miłości i zabaw, 
przeżywaliśmy razem z siostrą 
Basią i rodzicami na Mahome-
tańskiej 3, w pobliżu koszar, gdzie 
tata służył. Moi rodzice prowadzili 
otwarty dom. Byliśmy taką „Go-

łasowską sielanką”. Nazywaliśmy 
siebie „czwórką hultajską”, zawsze 
weseli i żartujący. Kiedy jednak 
było trzeba, to panowała w domu 
wojskowa dyscyplina.

Dokończenie na str. 16 v

Z aktorem Wiesławem Gołasem rozmawia ks. Andrzej Chibowski
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n OD REDAKCJI

n EDUKACJA

Nauka w służbie edukacji

Zmiany w polskiej 
szkole są 
potrzebne, nie 
chodzi jednak 
o kolejną zmianę 
podstawy 
programowej, 
ale rewolucję 
w myśleniu 
o podstawach 
uczenia w ogóle. 
Bez wiedzy o tym, 
jak uczy się 
mózg człowieka 
ciężko jest uczyć 
czegokolwiek. 

relacje, inne podejście 
do dziecka. A wyniki są 
zadziwiające. Okazuje 
się, że wciąż jeszcze za 
mało znamy zasady funk-
cjonowanie ludzkiego mó-
zgu związane z uczeniem się, 
ale różne odkrycia pokazują, że 
system pedagogiczny wymaga 
szybkiej reformy, gdyż w wielu 
miejscach jest sprzeczny z bio-
logicznymi uwarunkowaniami 
rozwoju dziecka.
Nauka obala dziś na przykład 
pogląd, iż proces uczenia się ma 
charakter linearny, czyli dzieci 
najpierw uczą się dźwięków, po-
tem zaczynają rozumieć słowa, 
a dopiero potem grupy słów. We-
dle badaczy procesy te zachodzą 
jednocześnie i niemowlęta od 
początku uczą się zasad grama-
tyki – chodzi oczywiście o to, że 
mózg niemowlęcia ma zdolność 
wydobywania w zawrotnym tem-
pie złożonych i ukrytych reguł 
języka przez samo słuchanie mo-
wy. Jeżeli pedagogika i szkoła nie 
zaczną korzystać ze zdobyczy 

Rozpoczął się wyjątko-
wy rok szkolny, ruszy-
ła edukacja w czasie 
pandemii. Większość 

rodziców chciała powrotu dzie-
ci do szkół. Także sami nauczy-
ciele widzieli wielką trudność 
w nauczaniu zdalnym, które nie 
zastąpi nigdy osobowego kon-
taktu i relacji, jak wytwarza się 
między nauczycielem i uczniem. 
Właściwe warunki bezpieczeń-
stwa, zachowanie odstępu i czę-
ste mycie rąk są sprawą bardzo 
ważną, ale te warunki powinny 
być już wcześniej przestrzegane. 
Dużo ważniejsze jest pytanie, 
do jakiej szkoły pod względem 
edukacyjnym wracają ucznio-
wie? Czy będą tam podmioto-
wo traktowani? Czy ich wiedza 
będzie rosła? Czy wszyscy będą 
mieli szansę na równy rozwój? 
Czy szkoła jest w ogóle zdolna 
do takiej przemiany?
W najnowszym numerze pisze-
my o stanie polskiej edukacji 
niższego szczebla, o ciągłej po-
trzebie reformowania eduka-
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cji i o tym, dlaczego tak trudno 
i wolno szkoła się zmienia. Czy 
nadal jest miejscem, gdzie uczeń 
jest wtłaczany w bezduszny sys-
tem, który przekazuje go sobie 
z klasy do klasy jak przedmiot, 
który musi spełnić określone 
parametry, czy jest nadzieja na 
podmiotowe traktowanie każ-
dego jako indywiduum?
Najnowsze badania z zakresu neu-
ronauki pokazują, iż dziecko od 
niemowlęcego wieku nakiero-
wane jest na naukę i poznawa-
nie świata, samo z siebie chce 
wszystkiego dotknąć i poczuć, 
ma niezwykle plastyczny umysł, 
który chłonie otaczającą go rze-
czywistość. Wystarczy tylko nie 
przeszkadzać mu w tym natural-
nym dążeniu do rozwoju i mądrze 
wspierać. Każdy jest bowiem inny, 
przyszedł z innego domu, miał in-
nych rodziców, ma więc inny start. 
Jak jednak pokazuje ekspery-
ment pedagogiczny, o którym 
piszemy w recenzji książki C. 
Alvarez „Prawa naturalne dziec-
ka” możliwa jest inna szkoła, inne 

Mądrze uczyć o klimacie
Problemy związane ze zmianami klimatycznymi i ich negatywnymi 
skutkami na życie codzienne są praktycznie na ustach wszystkich. 
To jedno z największych obecnie wyzwań cywilizacyjnych.  
Dobrze się stało, że polska szkoła czyni krok we właściwą stronę, 
otwierając się na edukację klimatyczną.

nauki jak najszybciej, to grozi 
nam dalszy uwiąd edukacyjny, 
bez widoków na przyszłość.
Są jednak jasne jaskółki prze-
mian, które ukazują, że zmiana 
jest możliwa. Z inicjatywy Cen-
trum Nauki Kopernik i Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego rozpoczyna się projekt, 
w ramach którego powstaną 
SOWY, czyli Strefy Odkrywa-
nia, Wyobraźni i Aktywności. 
To wyraz innowacyjnego podej-
ścia do zdobywania wiedzy, bez 
sztucznych barier, wyzwalający 
kreatywność, otwierający umy-
sły i budzący prawdziwą pasję 
do nauki. Oby więcej takich ini-
cjatyw. z

Bartosz Wieczorek

 W szkołach podsta-
wowych i ponad-
podstawowych 
od 1 września 

na godzinach wychowawczych 
uczniowie będą zapoznawać się 

niami cywilizacyjnymi na godzi-
nach wychowawczych. Osobną 
sprawą jest, ilu nauczycieli przy-
gotowanych jest merytorycznie 
w tej kwestii. Ważne jest też, za 
pomocą jakich środków będą 
przekazywać informacje. Nudna 
pogadanka nie zaciekawi niko-
go, ale nowocześnie przygoto-
wana lekcja, opierająca się na 
dynamicznych materiałach fil-
mowych czy zdjęciach jest w sta-
nie dotrzeć do uczniów. Warto 
też podjąć próbę zaangażowania 
starszych uczniów w założenie 
szkolnej redakcji, która będzie 
tworzyć materiały dziennikar-
skie na temat skutków zmiany 
klimatu w ich lokalnej społecz-
ności. Cieszy też fakt, iż wsparcie 
wychowawcom oferują m.in. 
organizacje pozarządowe.
Lekcje wychowawcze skupione na 
klimacie powinny też uczyć dzieci 
i młodzież krytycznego myślenia 

Bartosz Wieczorek 
redaktor naczelny

oraz weryfikowania informacji, 
a szczególnie fake newsów. Dziś 
młodzi ludzi w zdecydowanej 
większości czerpią wiedzę z me-
diów społecznościowych, gdzie 
aż roi się od teorii spiskowych, 
pseudonaukowych bredni czy 
nierzetelnych informacji.
To zatem bardzo dobra wia-
domość, iż problem ochrony 

środowiska i zmiany klimatu 
wchodzi do polskich szkół, gdyż 
daje nadzieję na mądrą zmianę 
zachowań przyszłych obywateli, 
którzy w swych codziennych 
wyborach będą kierowali się 
ich potencjalnym wpływem na 
klimat. Ważne jest, aby w tym 
wysiłku pomagali im mądrze 
nauczyciele i rodzice. z (dz)

z tematami związanymi z ochro-
ną środowiska i klimatem. Zabie-
gało o to wiele środowisk, które 
chcą przez edukację i uświada-
mianie młodych osób pokazać 
im wpływ ich zachowań na śro-
dowisko naturalne.
Edukacja klimatyczna zawiera 
dwa główne elementy, jeden 
z nich to wiedza o przyczynach 
i konsekwencjach zmian klima-
tycznych, drugi to kształtowanie 
świadomych postaw i zachowań, 
aby przejawiały się w odpowie-
dzialnej trosce o środowisko. 
Uczniowie powinni więc nie tyl-
ko zostać zapoznani z wiedzą 
o klimacie, ale głównie powinni 
wykształcić w sobie potrzebę 
solidarnej troski o klimat.
W związku z nowym rozporzą-
dzeniem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej wychowawcy klas 
będą zobowiązani do poruszania 
tematów związanych z wyzwa-
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Inwestycja w przesył 
gazu oznacza 
nie tylko znaczne 
ograniczenie zużycia 
węgla kamiennego, 
ale również mniejszy 
ruch pojazdów do 
i z elektrociepłowni, 
co w szczególności 
odczują okoliczni 
mieszkańcy

n EKOLOGIA

Gaz ziemny to najbar-
dziej ekologiczne pali-
wo kopalne. W trakcie 
spalania nie emituje 

pyłu i dwutlenku siarki. Nie powo-
duje również powstawania odpa-
dów paleniskowych, które zanie-
czyszczają środowisko, takich jak 
popiół, żużel czy sadza. Zarówno 
jego wydobycie, transport, maga-
zynowanie oraz użytkowanie od-
bywają się w warunkach znacznie 
bardziej sprzyjających środowisku 
naturalnemu niż ma to miejsce 
w przypadku innych paliw. Także 
ciepłownie, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych procesów techno-
logicznych z użyciem gazu, uzy-
skują znaczne obniżenie emisji 
zanieczyszczeń. Skorzystają na 
tym również końcowi odbiorcy, 
gdyż gaz ziemny, jako czyste pali-
wo dostarczane poprzez sieci prze-
syłowe, nie wymaga od domow-
ników dowozu czy składowania. 
Także w miastach, stawiających 
na nowoczesną oraz ekologicz-
ną flotę zbiorowego transportu 
miejskiego, pozytywną tendencją 
jest zakup autobusów zasilanych 
gazem CNG i LNG, charakteryzu-
jących się niską emisyjnością oraz 
redukcją hałasu. 
Wiele dotychczasowych stra-
tegicznych raportów i planów 
rządowych rozwoju państwa 
wskazuje gaz ziemny jako pali-
wo wykorzystywane w transfor-
macji polskiego sektora energe-
tycznego. To także wielka szansa 
dla borykającej się z problemem 
smogu aglomeracji warszawskiej. 

Działania GAZ-SYSTEM dla 
Metropolii Warszawskiej
Przykładem skutecznego wdroże-
nia wykorzystania gazu ziemnego 
w Warszawie jest wybudowany 
przez GAZ-SYSTEM w 2019 r. ga-
zociąg do Elektrociepłowni Że-
rań. Budowa gazociągu umożliwia 
przesył gazu ziemnego do powsta-
jącego bloku gazowo-parowego na 

Gaz ziemny – szansą 
na czyste powietrze 
Gaz ziemny ma wiele zastosowań. Jest również o wiele bardziej ekologicznym paliwem i surowcem od obecnie 
stosowanych. Jego zalety dostrzega coraz więcej przedsiębiorstw i miast, inwestując m.in. w zakup ekologicznych 
autobusów CNG i LNG, czy przełączając lokalne ciepłownie na paliwo gazowe. Zyskują na tym wszyscy – 
środowisko, mieszkańcy i przedsiębiorcy. 

liczni mieszkańcy. Przestawie-
nie elektrociepłowni na paliwo 
gazowe obniży więc radykalnie 
emisję szkodliwych gazów, pyłów 
zawieszonych PM10 i PM2,5.
GAZ-SYSTEM planuje w latach 
2020-2024 przyłączenia kolejnych 
warszawskich elektrociepłowni, 
m.in. EC Kawęczyn, czy – w dal-
szej perspektywie – EC Siekierki. 
Również budowa przez spółkę ga-
zociągu Rembelszczyzna – Mory, 
przebiegającego przez północne 
dzielnice Warszawy, zwiększy 
bezpieczeństwo energetyczne 
stolicy i zapewni ciągłość zasi-
lania paliwem gazowym przy-
łączonych do sieci operatorów 
dystrybucyjnych oraz odbior-
ców indywidualnych. Stworzy 
również możliwość przyłączania 
nowych podmiotów. 

Gazociąg Rembelszczyzna 
– Mory 
Projektowany gazociąg Rembelsz-
czyzna – Mory to kolejna istotna 
inwestycja w kontekście rozwoju 

Warszawy oraz jej okolic. Gazo-
ciąg o długości ok. 28,5 km i śred-
nicy 700 mm będzie zlokalizowany 
w województwie mazowieckim, 
na terenie powiatów: legionow-
skiego, warszawskiego zachodnie-
go i warszawskiego. Trasa będzie 
przebiegać przez gminy: Niepo-
ręt, Jabłonna, Warszawa (dzielni-
ce: Białołęka, Bielany, Bemowo), 
Łomianki, Stare Babice i Ożarów 
Mazowiecki. 
Inwestycja była szeroko konsul-
towana, zarówno przed formal-
nym etapem uzyskiwania decyzji, 
jak i na etapie ich pozyskiwa-
nia. Uwagi instytucji, zarządców 
poszczególnych terenów oraz 
mieszkańców były na bieżąco 
uwzględniane, dzięki czemu tra-
sa gazociągu została odpowiednio 
zmieniona i przebiega w najbar-
dziej optymalny sposób.

Zalety nowej inwestycji
Gazociąg Rembelszczyzna – 
Mory zwiększy bezpieczeństwo 
energetyczne stolicy 

i okolic oraz zapewni dostawy 
gazu ziemnego dla nowych od-
biorców w tym rejonie. Pier-
ścień Warszawski dotychczas 
umożliwiał dostawę ok. 1 mld m3 
gazu rocznie. Po rozbudowie 
GAZ-SYSTEM będzie mógł nim 
przesłać każdego roku nawet 
ponad 2 mld m3. Dzięki temu 
odbiorcy indywidualni i przemy-
słowi, w tym producenci prądu 
i ciepła, będą mogli korzystać 
z niskoemisyjnego źródła ener-
gii. W efekcie poprawi się jakość 
powietrza w stolicy i gminach 
ościennych. 
Na samym etapie budowy gazo-
ciągu GAZ-SYSTEM zrealizuje 
szereg rozwiązań minimalizu-
jących ewentualny wpływ inwe-
stycji na otoczenie i środowisko, 
uwzględniając najnowocześniej-
sze rozwiązania technologiczne, 
w tym bezwykopowe techno-
logie wiercenia. Na trasie ga-
zociągu zaplanowano pięć tzw. 
przejść bezwykopowych – dwa 
horyzontalne przewierty ste-
rowane (HDD) oraz trzy przej-
ścia metodą Direct Pipe. Aż 1/10 
długości trasy gazociągu będzie 
wykonana metodami bezwyko-
powymi. Taki sposób realizacji 
prac znacząco zmniejsza inge-
rencję w środowisko naturalne 
i pozwala, w mniej uciążliwy 
sposób, przekroczyć przeszko-
dy terenowe – skrzyżowania 
z drogami, wiaduktami i cieka-
mi wodnymi. 
Po zakończeniu budowy i prze-
kazaniu gazociągu do eksplo-
atacji, GAZ-SYSTEM będzie 
corocznie odprowadzał do bu-
dżetów gmin podatek od nie-
ruchomości w wysokości do 
2% wartości odcinka gazocią-
gu zlokalizowanego na terenie 
danej gminy. Będzie to kwota 
regularnie wpływająca do bu-
dżetu samorządu, którą można 
przeznaczyć na potrzeby lokal-
nych społeczności.  z

terenie EC Żerań, który zastąpi 
wyeksploatowane węglowe kotły 
parowe. Dzięki budowie nowego 
bloku emisja pyłów zostanie zre-
dukowana o połowę, dwutlen-
ku siarki o 60%, a tlenków azotu 
o 30%. Inwestycja w przesył gazu 
oznacza nie tylko znaczne ogra-
niczenie zużycia węgla kamien-
nego, ale również mniejszy ruch 
pojazdów do i z elektrociepłowni, 
co w szczególności odczują oko-M
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Od dziesiątek lat 
system szkolnictwa 
ma na celu 
kształtowanie
jednostek w taki 
sposób, aby 
realizowały potrzeby 
społeczeństwa.
Środowisko 
szkolne to dużo 
więcej niż miejsce 
przekazywania
wiedzy i umiejętności

n EDUKACJA

Odpowiedź na pyta-
nie o główne cele 
systemu oświaty mi-
mo swojej pozornej 

oczywistości nie jest więc wcale 
taka prosta. Sprawy nie ułatwia 
również odczuwalne różnienie 
się szkoły systemowej – publicz-
nej – i szkoły pracującej w duchu 
jednego z alternatywnych po-
dejść do pedagogiki.

Szkołę nie tak łatwo 
zreformować
W latach 50. Jacek Kuroń, wów-
czas prominentny działacz ZMP 
i kontrolowanego przez PZPR 
ZHP, podzielił się swoimi po-
mysłami zaczerpniętymi z peda-
gogiki kolektywu Antona Maka-
renki z wybitnym pedagogiem, 
prof. Aleksandrem Kamińskim. 
Został przez niego zapytany, czy 
chciałby swój autorski system 
realizować w szkole lub na za-
jęciach pozaszkolnych. Kuroń 
odparł, że wszędzie, na co we-

dług własnej relacji miał usły-
szeć, że nieszczęśliwy będzie, 
próbując walczyć z systemem 
szkolnym. Kuroń skwitował, że 
przecież walczy z systemem po-
litycznym w państwie, więc jaki 
jest problem ze szkołą. Kamiński 
słusznie zauważył: „Niech się 
pan zastanowi. Ile systemów 
politycznych zmieniło się od 
XIX wieku? A szkoła, jaka była, 
taka jest”.
Faktycznie. Publiczny system 
szkolnictwa cechuje się bardzo 
dużą inercyjnością i opornością 
na zmiany. Reformy edukacji 
prowadzone co kilkanaście lat 
albo zmiany mechanizmu prze-
prowadzania matur przedsta-
wiane są czasem jako rewolu-
cyjne, ale w gruncie rzeczy nie 
zmieniają charakteru szkoły 
w sposób zasadniczy.
I tak prawie niezmiennie od lat 
krytyka publicznego szkolnictwa 
krąży wokół tych samych spraw. 
Klasy są za duże, nauczyciele 

ją w samonapędzającą się machi-
nę, która utrudnia bycie dostrze-
żonym. Programy szkolne zakła-
dają (aż do szkoły średniej) pełną 
unifikację wiedzy przyswajanej 
w ramach każdego przedmiotu. 
Społeczna narracja wzmacniana 
przez nauczycieli premiuje reali-
zację modelu: matura, później 
studia na prestiżowym kierunku. 
Nie wspiera się za to uczniów, 
którzy mają na siebie pomysł 
i chcą w swoim życiu wyłamać 
się z tego schematu.
Od dziesiątek lat system szkol-
nictwa ma na celu kształtowanie 
jednostek w taki sposób, aby 
realizowały potrzeby społeczeń-
stwa. Środowisko szkolne to du-
żo więcej niż miejsce przekazy-
wania wiedzy i umiejętności. 
To środowisko wychowawcze 
– otoczenie determinujące na 
długie lata wyznawane wartości 
i realizowane postawy życiowe. 
Sposób, w jaki człowiek postrze-
ga świat, kształtuje się pod wpły-

fot. AdobeStock

Edukacja musi łączyć podmiotowość 
ucznia z potrzebami społeczeństwa
Szkolnictwo to 
jeden z tematów, 
na których Polacy 
znają się dobrze, 
a bogactwo 
doświadczeń 
w tym zakresie 
zapewnia im fakt, 
że niemal każdy 
jakąś szkołę w życiu 
ukończył. Często 
jednak dla samego 
ucznia zadania 
realizowane przez 
system szkolny nie 
są w pełni jasne 
i widoczne.

(łącznie z wychowawcami) spę-
dzają z uczniami za mało czasu, 
by dostrzegać i wspierać ich indy-
widualny potencjał. Szkoła pre-
miuje od najmłodszych lat osoby 
ambitne i aktywne, a uczniowie 
cichsi i mniej przebojowi wpada-
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Wolność 
i upodmiotowienie 
przyjmowały niestety 
formę skrajnego 
permisywizmu. 
Przesadnie 
indywidualistyczne 
podejście 
do wychowania  
zaburza proces 
socjalizacji i rozwój 
kompetencji społecznych 
potrzebnych w świecie, 
w którym nie możemy 
być ślepi na innych 
ludzi

Zazwyczaj 
wychowanie
w szkole publicznej
ma na celu głownie 
internalizację
społecznych norm, 
pobudzenie postawy 
odpowiedzialności
za kraj i lokalną 
społeczność
oraz zdobycie 
wykształcenia
potrzebnego  
do pracy dla dobra
społecznego

wem rodziny, ale też nauczycieli, 
rówieśników, koleżanek i kole-
gów ze szkolnych ławek.
Szkoła swoimi działaniami dąży 
do realizacji uznanego w państwie 
ideału wychowawczego, a ten nie 
uległ znaczącej zmianie od czasu 
ukształtowania się systemu po-
wszechnej edukacji. Da się za-
uważyć, że nawet bez ingerencji 
Kuronia szkoła patrzy na ucznia 
przez pryzmat jego dopasowania 
do celów i potrzeb społeczeństwa. 
Zazwyczaj wychowanie w szkole 
publicznej ma na celu głównie 
internalizację społecznych norm, 
pobudzenie postawy odpowie-
dzialności za kraj i lokalną spo-
łeczność oraz zdobycie wykształ-
cenia potrzebnego do pracy dla 
dobra społecznego. Koloryt tych 
działań jest z pewnością różny 
i w każdej szkole przybiera nieco 
inny charakter. Da się też przy-
puszczalnie zauważyć wyraźną 
liberalizację szkoły w zakresie 
egzekwowania uznanych przez 
szkołę norm, choć i tu przypad-
ki ścigania uczniów za noszenie 
długich włosów nie należą wcale 
do odległej historii. Zmiany te 
zachodzą jednak wolno i mają 
charakter procesualny, a szkoła 
w swojej masie cechuje się po-
dejściem odczuwalnie kolekty-
wistycznym.
Szkoły niepubliczne mimo cza-
sem naprawdę wygórowanego 
czesnego sięgającego nawet 
kilkudziesięciu tysięcy złotych 
w skali roku przyciągają rodzi-
ców, dając im poczucie, że za-
pewniają dziecku bardzo dobry 
start w dorosłe życie i inwestu-
ją w jego osobisty sukces. Na 
rynku funkcjonują szkoły, które 
wyróżniają się dwujęzycznym 
kształceniem, partnerskimi po-
rozumieniami z polskimi i zagra-
nicznymi uczelniami wyższymi, 

a także programami tworzonymi 
przez ekspertów uznanych na 
rynku korporacji.
Wspólnym mianownikiem więk-
szości z nich jest położenie bar-
dzo silnego akcentu na upodmio-
towienie ucznia i wsparcie go 
w rozwoju jako jednostki, w kie-
runku, w którym podążać chce 
on sam. Sprzyjają temu małe 
klasy, personalizacja programu 
edukacyjnego czy indywiduali-
zacja procesu nauczania.
Niebagatelne znaczenie ma też 
wysokość uposażenia nauczycie-
la, który pracując w szkole pry-
watnej, często nie musi szukać 
innego źródła dochodu i skupia 
się na pracy edukacyjnej. Prócz 
tych elementów czysto funkcjo-
nalnych za szkołami niepublicz-
nymi często stoi zupełnie od-
mienna koncepcja kształcenia.
Szkoły demokratyczne przekła-
dają ciężar odpowiedzialności 
za edukację na ucznia, wraz 
z wolnością samostanowienia 
w procesie kształcenia. Uczeń 

sam decyduje, czego i kiedy chce 
się uczyć. Nauczyciel przesta-
je być specjalistą w dziedzinie 
przekazującym ex cathedra wie-
dzę, a staje się mentorem, który 
motywuje i wspiera w poszuki-
waniu wiedzy.
Alternatywne pomysły na edu-
kację są, niestety, pomimo ge-
neralnej słuszności koncepcji 
upodmiotowienia ucznia dość 
podatne na zniekształcenia 
i wypaczenia. Na dłuższą metę 
trudno też oszacować, jaki ra-
chunek zysków i strat przyno-
szą w dorosłym życiu, bo często 
funkcjonują zbyt krótko, aby 
analiza efektów kształcenia była 
czymś więcej niż tylko argumen-
tem anegdotycznym.

Wady szkolnictwa 
prywatnego
Przez prawie dekadę pracuję 
z młodzieżą. W tym czasie mia-
łem kontakt z uczniami kilku-
dziesięciu szkół publicznych 
i kilkunastu prywatnych dzia-
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łających w duchu opisanych 
powyżej założeń. Dostrzegam 
między nimi bardzo duże róż-
nice, trudne do wartościowania 
w jednoznaczny sposób. Z jed-
nej strony czasem posunięte 
do granic przesady podejście 
indywidualistyczne sprawiało, 
że uczniowie tych szkół porażali 
mnie swoim egoizmem, rosz-
czeniowością i bardzo dużymi 
problemami w pracy grupowej. 
Z drugiej strony trzeba przyznać, 
że często sięgali podczas warsz-
tatów po bardziej odważne i nie-
szablonowe rozwiązania. Byli 
bardziej przebojowi i nie bali się 
mówić, co myślą, ale przy tym 
okazywali sobie nawzajem lekce-
ważenie, wykluczali kompromis 
i nie identyfikowali się zupełnie 
z celami grupy. Obserwowałem 
na własne oczy reakcje nauczy-
cieli-mentorów na naprawdę 
nieakceptowalne zachowania 
uczniów. Wolność i upodmio-
towienie przyjmowały niestety 
formę skrajnego permisywizmu.
Przesadnie indywidualistyczne 
podejście do wychowania zabu-
rza proces socjalizacji i rozwój 
kompetencji społecznych po-
trzebnych w świecie, w którym 
nie możemy być ślepi na innych 
ludzi. Gdyby pełną wolność, ro-
zumianą jako akceptacja dowol-
nego zachowania, upowszech-
nić, obawiam się, że byłoby to 
tragiczne w skutkach.
Mimo przeszło stu lat rozwoju 
nowoczesnej pedagogiki wciąż 
mamy problem z odnalezieniem 
złotego środka między podej-
ściem kolektywistycznym i indy-
widualistycznym. Wciąż nie po-
trafimy pogodzić podmiotowego 
traktowania ucznia i troski o jego 

niepowtarzalną osobowość z tro-
ską o budowanie inkluzywnego 
społeczeństwa obywatelskiego, 
w którym różni ludzie nie są 
sobie obojętni.

W stronę obywatelskiego 
modelu kształcenia
W 2001 roku zespół przy Rzecz-
niku Praw Obywatelskich przyjął 
Zasadnicze cele polskiej edu-
kacji – dokument stanowiący 
zręby polityki edukacyjnej. 
Opracowany przez ekspertów 
oświatowych tekst ujmował je 
zgrupowane w kategoriach kom-
petencji i kwalifikacji (będących 
postulowanym celem kształce-
niowym i poznawczym) i warto-
ści (stanowiących cel szkolnego 
wychowania i werbalizujących 
ideał wychowawczy).
Według tegoż dokumentu „kształ-
cenie w systemie szkolnym i poza 
nim powinno: dostarczać wie-
dzy niezbędnej do aktywnego 
i twórczego udziału w życiu spo-
łeczności współczesnego świa-
ta; kształtować wartości ważne 
dla pomyślnego funkcjonowa-
nia wolnego, demokratycznego 
społeczeństwa, takie jak toleran-
cja, poszanowanie praw, w tym 
praw mniejszości, umiłowanie 
wolności, poczucie solidarności, 
kształtować wyobrażenie i po-
szanowanie idei dobra wspól-
nego; rozwijać poczucie więzi 
społecznej i patriotyzmu; uczyć 
w sposób odpowiednio wyważo-
ny umiejętności łączenia aktyw-
nej współpracy i harmonijnego 
współdziałania w pracy, w rodzi-
nie i społecznościach lokalnych 
z umiejętnością wyboru i sta-
wiania własnych celów oraz ich 
realizacji. Powinno uczyć odpo-
wiedzialności przed sobą samym 
i powinności rozliczania się ze 
swoich działań przed innymi”.
Minęło niemal 20 lat, a przy-
wołane wyżej postulaty nie 
zdezaktualizowały się nawet 
w najmniejszym stopniu. Czy 
szkoła odpowiednio łączy troskę 
i odpowiedzialność ucznia za 
siebie samego z troską o sprawy 
zbiorowości? Czy wolność stawia 
na równi z solidarnością?
Być może w wielu szkołach tak, 
ale trudno powiedzieć, że syste-
mowo nam się to udaje. Światy 
szkoły publicznej i niepublicz-
nej błądzą w nieco innych miej-
scach, szukając nadal drogi do 
celu. Wyzwania stojące przed 
oświatą, zdiagnozowane dwie 
dekady temu, wciąż czekają, 
abyśmy stawili im czoła. z

Mateusz Chmielewski
Wieloletni działacz pozarządowy, trener i menadżer projektów edukacyjnych,  

na co dzień pracujący w jednym z warszawskich liceów
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Jak dodać jakości 
swojej codzienności
Właściwie każda osoba, z którą rozmawiam jest niezadowolona 
z jakiejś części swojego życia. Odwrotnie niż w Ameryce, gdzie na 
pytanie „co słychać?” odpowiedź brzmi zawsze, że jest awesome! 
Po prostu fantastycznie, mimo iż żona odeszła, dzieci przestały 
się odzywać, a komornik zabrał wszystko, co tylko mógł. Nad 
Wisłą częściej usłyszymy, że „no wiesz powoli, stara bieda, jakoś 
tam dajemy radę, ale oczywiście szału nie ma”. Prawda zazwyczaj 
leży po środku: za Atlantykiem wcale nie jest super, z kolei za 
Odrą nie jest tak źle, jak to przedstawiamy, żaląc się znajomym.

n STYL ŻYCIA

Pisząc jednak nieco po-
ważniej: poświęciłem 
sporo czasu na zasta-
nowienie się, co moż-

na zrobić jutro, dziś, w tej chwili, 
żeby poprawić jakość swojego 
funkcjonowania. Zacznę od naj-
ważniejszego. Przede wszystkim 
warto podzielić wszystkie dotyka-
jące nas kwestie na dwie grupy: 
fakty oraz problemy. Te pierw-
sze to rzeczywistość. Coś, co się 
zadziało, dzieje w tej chwili lub 
zadzieje w przyszłości, na co nie 
mamy żadnego wpływu. Ostat-
nie zdanie jest kluczowe. Nie ma 
sensu umartwiać się rzeczami, 
których nie możemy zmienić. Im 
szybciej nauczymy się akceptować 
fakt, że nie jesteśmy Architektami 
Wszechświata i czasem nie idzie 
po naszej myśli, tym lepiej dla 
naszego układu nerwowego i spo-
koju w głowie. Szybkość adaptacji 
do zmian jest jedną z kluczowych 

umiejętności, która pomaga żyć 
prawie bezstresowo.
Reasumując: na fakty nie mamy 
wpływu. Czego byśmy nie zrobi-
li, to w styczniu będzie chłodno, 
a w sierpniu gorąco. Dotarcie na 
wymarzoną wyspę będzie trwało 
łącznie kilkadziesiąt godzin bez-
ruchu w samolotach i na lotnisku. 
Ludzie dalej będą dziwni, zaś ich 
zachowania częstokroć niezrozu-
miałe, mimo że wszyscy mamy 
mózgi, dwie ręce i dwie nogi. Im 
szybciej odpuścimy faktom, tym 
prędzej zdejmiemy ze swojej gło-
wy naprawdę duży ciężar.
No dobrze, a co z tymi proble-
mami? Są one, jak wyżej, drugą 
grupą zdarzeń, która nas dotyka. 
Z tą zasadniczą różnicą, iż mamy 
na nią wpływ. Problem jest sy-
tuacją, którą jesteśmy w stanie 
korzystnie dla siebie zmienić. 
Owszem: często wymaga to dzia-
łań czasochłonnych, poświęceń, 

wiedzy i cierpliwości oraz do-
konania trudnego wyboru. Dla 
przykładu: dostajemy szału, sto-
jąc w korku dwa razy dziennie: 
o 8:10 oraz 17:30. Mamy poczucie 
beznadziejnej straty tak cennego 
dzisiaj czasu. Łącznie spędzamy 
półtorej godziny pośród smrodu 
spalin. Czy mamy na to wpływ? 
Oczywiście, że tak! Po pierwsze, 
możemy starać się wykorzystać 
ten czas: słuchać audiobooka, 
rozmów w innym języku, zadzwo-
nić do przyjaciela, przesłuchać 
nowy album muzyczny. Jeżeli 
to przyniesie tylko krótkotrwa-
łą ulgę, a my zdefiniujemy, że 
zwyczajnie musimy przestać stać 
w tych korkach, to szanse się nie 
kończą. Może komunikacja miej-
ska? Co jednak w sytuacji, w któ-
rej ona też stoi w kolejce do jazdy 
lub w pracy musimy być mobilni? 
Możemy pójść do szefa i poroz-
mawiać o zmianie godzin pracy. 

Im szybciej 
nauczymy się 
akceptować fakt, 
że nie jesteśmy 
Architektami
Wszechświata 
i czasem nie idzie
po naszej myśli,  
tym lepiej  
dla naszego  
układu nerwowego 
i spokoju w głowie

7:00-15:00 albo 11:00-19:00? Jeżeli 
nie ma na to szans, gdyż musimy 
być razem ze wszystkimi w godzi-
nach 9:00-17:00, to nie jesteśmy 
jeszcze przegrani. 
Wielkimi krokami zbliżamy się 
do zdefiniowania swoich prio-
rytetów i ich gradacji. Możemy 
przecież spróbować zmienić pra-
cę na taką bliższą miejsca za-
mieszkania. Czy to jednak będzie 
lepsze? Być może fatalny szef, 
mniej sympatyczni ludzie w biu-
rze. Żeby nie okazało się, że co 
prawda idziemy dziesięć minut 
piechotą, ale finalnie tęsknimy 

fot. Zasoby w
łasne
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Pozbądź się 
toksyn ze swojego 
otoczenia i traktuj 
innych tak, jak 
sam chcesz być 
traktowany.
Banał i coś 
oczywistego?  
Jak tak
się rozglądam, 
to niestety  
nie do końca

za korkami i „starą ekipą”. Należy 
rozważyć wszelkie za i przeciw, 
potem zaś podjąć najkorzystniej-
szą dla siebie decyzję. Brzmi jak 
coś oczywistego, bo i takie jest 
naprawdę. Na ogromną część 
zdarzeń mamy wpływ i możemy 
je formować. Brak działań wyni-
ka najczęściej ze strachu przed 
zmianą i lenistwa.
Podsumowując – przestań mar-
twić się rzeczami na które nie 
masz wpływu. Zamiast tego skup 
energię na szukaniu rozwiązań 
problemów. Naturalnie jest to 
niewiarygodnie trudne i łatwo 
teoretyzować. Praktyka to inna 
para kaloszy, jednakowoż jak 
już się uda, to gratulujemy! Do-
stajesz właśnie +10 punktów do 
Jakości Życia.
No dobrze, przyszła pora, żeby 
zupełnie zejść na ziemię i pozo-
stawić te nieco filozoficzno-psy-
chologiczne rozważania. Co od 
razu możemy zrobić, aby popra-
wić jakość swojego codzienne-
go funkcjonowania?

Rytm dobowy
Ludzki układ nerwowy oraz wystę-
pujące w ciele gruczoły premiują 
podążanie ze tytułowym rytmem 
dobowym. Od tysięcy lat wstaje-
my, kiedy świeci słońce i śpimy, 
kiedy widać księżyc. Pracujemy, 
kiedy jest jasno i odpoczywamy, 
kiedy jest ciemno. Wiele badań 
mówi o tym, iż nasze nadnercza, 
wysyłające m.in. kortyzol i adre-
nalinę, hormony odpowiedzialne 
również za budzenie organizmu 
po nocy, najlepiej regenerują się, 
kiedy zasypiamy przed 22:00. Od-
poczynek dla ciała to nie mate-

Lubisz kawę z mlekiem, ale mo-
mentalnie po wypiciu czujesz 
potężne dolegliwości w okolicy 
brzucha? Masz mnóstwo zamien-
ników: napój owsiany, migdało-
wy, kokosowy itp. Możesz cieszyć 
się swoim ulubionym latte bez 
uczucia wzdęcia i dyskomfortu. 
Po drugie, staraj się nie przeja-
dać. Nie bierz dokładki. Daj syto-
ści czas na poinformowanie Cię, 
że już wystarczy. Po trzecie, jedz 
wolno. Im szybsze spożywanie 
pokarmów, tym większe kawałki 
wędrują do układu pokarmowe-
go, co z kolei powoduje trudno-
ści w ich trawieniu. Zwiększasz 
szansę na problemy pracy jelit, 
co fundamentalnie odbije się na 
całym Twoim zdrowiu, samopo-
czuciu i odporności. Tak więc – 
nie spiesz się, powoli przeżuwaj, 
nie rób 20 innych czynności pod-
czas posiłku. Delektuj się tym, 
co zjadasz.

Aktywność fizyczna
Znakomita większość ar-

tykułów traktuje tylko 
o niej, dlatego tutaj po-
krótce: bądź możliwie 
aktywnym człowie-
kiem. Mózg, hormony, 
gruczoły, cały aparat 

ruchu – wszystko od-
wdzięczy Ci się lepszym 

funkcjonowaniem. Pew-
ność siebie urośnie, podob-

nie jak możliwości wysiłkowe 
i sprawność. Jesteśmy ewolu-
cyjnie przystosowani do ruchu 
i lokomocji. Im więcej siedzenia 
na co dzień, tym gorsze wyniki 
zdrowotne, marazm i szansa na 
depresję. Na początek wystarczą 
długie spacery. Rusz się! Dla 
siebie i swoich bliskich.

Dbaj o relacje
Na koniec artykułu prawdziwa 
wisienka na torcie. Jakbyśmy 
zdrowo nie jedli, nie spędzali 
całego dnia na rajskiej plaży i nie 
czytali mądrych książek, to bała-
gan w życiu prywatnym przyćmi 
wszystkie te osiągnięcia. Nigdy 
nie będziemy prawdziwie zado-
woleni, wypoczęci i uśmiechnię-
ci, jeżeli z tyłu głowy wisi jakiś 
damoklesowy miecz, związany 
z relacjami z innymi ludźmi.
Pozbądź się toksyn ze swojego 
otoczenia i traktuj innych tak, 
jak sam chcesz być traktowany. 
Banał i coś oczywistego? Jak tak 
się rozglądam, to niestety nie 
do końca. z

matyka, tutaj 8 nie zawsze równa 
się 8. Czym innym jest spać między 
22:00 i 6:00, a 03:00 i 11:00. W przy-
padku drugiej opcji będziemy apa-
tyczni, zmęczeni, z podkrążonymi 
oczami i zupełnie niewyspani. 
Praktycznie nie zdarza się, żeby 
ktoś cierpiał zasypiając wcześniej 
i wstając wcześniej. Natomiast 
sytuacji, w których kładziemy 
się późno i wstajemy późno, tu-
dzież – o zgrozo – kładziemy się 
późno, a wstajemy wcześnie jest 
cała masa.
Reasumując: spróbuj przez ty-
dzień chodzić wcześniej spać. 
Zobacz, jak czujesz się po takich 
7 dniach. Jestem przekonany, iż 
lepsza regeneracja jest warta 
tego, żeby nie oglądać serialu 
do 1:00 w nocy.

Niebieskie światło
Właśnie w tym momencie do-
świadczasz rzadkiego w XXI w. 
luksusu, kiedy nie gapisz się 
w któryś z ekranów, tylko przy-
jemnie szeleścisz papierem 
i czytasz klasyczną gazetę. Wy-
dobywające się ze smartfonów, 
tabletów, telewizorów i kom-
puterów niebieskie światło, 
to z jednej strony prawdziwy 
killer dla siatkówki oka, z dru-
giej pierwszorzędny niszczyciel 
dobowego rytmu. Dopóki oglą-
damy coś w ciągu dnia, to pół 
biedy, w końcu za oknem też 
jest jasno. Gorzej natomiast, je-
żeli wpatrujemy się wieczorem 
i w nocy. Wysyłamy wtedy pro-
stą informację: „świeci słońce”, 
więc nie ma spania. Zaburzenia 
wydzielania usypiającej mela-
toniny gwarantowane. Kilka-

naście takich wieczorów 
filmowych lub w mediach 
społecznościowych i mo-
żemy zapomnieć o rege-
neracyjnym śnie.
Co można zrobić? Albo 
ograniczyć korzystanie 
z takich urządzeń po 
zmroku albo zaopatrzyć 
się w okulary blokujące 
przepływ niebieskiego świa-
tła. Najlepiej zaś jedno i drugie.

Kontakt z naturą i cisza
Nie ma chyba osoby, która na 
widok pięknego lasu, wodospa-
du, gór czy też morza nie doceni 
wspaniałości natury. Podobnie 
rzecz ma się z ciszą; trudno so-
bie wyobrazić, że kogoś frustruje 
brak dźwięków: kosiarek, samo-
chodów, klaksonów, wiertarek 
i imprezujących sąsiadów. Żyje-
my w tak głośnym i przebodźco-
wanym środowisku, że wyjazdy 
na ciche łono natury powinny 
być regularne, jeżeli chcemy nie 
zwariować i funkcjonować lepiej 
niż przeciętnie. Zrób sobie tę przy-
jemność i raz na jakiś czas pobujaj 
w hamaku na łące, przejdź po 
lesie, wykąp w jeziorze. Bez me-
diów społecznościowych i nad-
miaru informacji. Im bardziej 
się wyłączysz, tym lepiej. Takie 
działania przełożą się na uczucie 
zadowolenia, lepszy jakościowo 
sen, prawdziwe nabranie sił.

Jedzenie, które Ci pomaga 
a nie szkodzi
Tym razem bez dietetycznego 
wywodu. Same praktyczne infor-
macje. Po pierwsze, jeżeli jakiś 
produkt Ci szkodzi, to go odstaw. 
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Paweł Raczyński
Trener sprawności fizycznej, w branży fitness & wellness od ponad 12 lat.  

Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe w swoim klubie Training Lab.
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O końcu ekspedycji 
15 listopada tak in-
formował „Szofer 
Polski”: – Ostatni 

etap swojej podróży na niebyle-
jakim dystansie 40000 km harcerz 
nasz przebył na samochodzie 
marki Buick i na nim też przybył 
do Warszawy. Słusznie też War-
szawa uczciła w dniu 4 listopada 
powrót dzielnego podróżnika, 
który przeorał kilkaset tysięcy 
kilometrów. Zaś kilka dni wcze-
śniej „Kurjer Warszawski” do-
nosił: – Dzielnego podróżnika 
przed Warszawą jeszcze powitała 
wycieczka 40 aut, które utworzyły 
potem tryumfalną eskortę, aż do 
lokalu automobilklubu.
Tłum wiwatował: – Niech żyje 
Jeliński!, orkiestra grała marsza, 
dzieci machały chorągiewkami. 
Przed redakcją „Przeglądu Spor-
towego” na ulicy Jasnej wręczo-
no bohaterowi bukiet kwiatów 
z napisem: „Zdobywcy wszyst-
kich dróg kuli ziemskiej – Prze-
gląd Sportowy”. 
Z wielkim trudem, przebijając 
się przez tłum gapiów, sznur sa-
mochodów ruszył tym razem do 
siedziby Automobilklubu War-
szawskiego, gdzie Jeliński, trochę 

zszokowany tym entuzjastycz-
nym przyjęciem, przyjął kolejną 
honorową odznakę. Na Buicku 
było ich już przymocowanych 27.

A jak zaczęła się wyprawa?
Ekspedycja organizuje się w dość 
nietypowy sposób. Eugeniusz 
Smosarski (starszy brat wielkiej 
polskiej gwiazdy filmowej Jadwi-
gi Smosarskiej) umieszcza na 
łamach „Kuriera Warszawskiego” 
następujące ogłoszenie: – Wybie-
ram się w podróż naokoło świata 
na rowerze. Poszukuję jako to-
warzyszy dzielnych sportowców.
Na ogłoszenie odpowiada trzech 
młodych ludzi. Są to Jerzy Jeliński 
(były marynarz, ranny podczas 
wojny bolszewicko-polskiej w bi-
twie pod Ostrołęką), Jan Wacław 
Łada, oraz Bruno Bredschne-
ider (operator filmowy i reżyser 
pierwszego polskiego horroru pt. 
„Ludzie mroku”). Obecność na 
wyprawie operatora z wielką ka-
merą wyklucza jazdę na rowerach, 
podróżnicy decydują się więc na 
samochód. Wyprzedają praktycz-
nie cały swój majątek i kupują pod-
wozie samochodu Ford T. 
Pieniędzy jest jednak zdecydo-
wanie za mało – a wtedy z po-

Dokoła Świata 1926-1928
Ekspedycja polskich harcerzy
Wyprawa była wielkim przedsięwzięciem 
zrodzonym z marzeń kilku młodych ludzi. 
Najpierw prywatnym – potem pod patronatem 
ZHP. Od samego początku miał to być wyczyn 
podjęty dla chwały i rozsławienia Polski.  
I to udało się doskonale.

n PODRÓŻE

O przygotowaniach do wyprawy 
piszą codzienne gazety, a „Ilustro-
wany Kurier Codzienny” konse-
kwentnie, od początku do końca, 
towarzyszy wyprawie, przekazu-
jąc prawie cotygodniowe relacje.
Nadchodzi czas wyjazdu. Podróż-
ników żegnają na oficjalnych 
spotkaniach: prezydent Ignacy 
Mościcki, marszałek Józef Pił-
sudski, marszałek sejmu Maciej 
Rataj, rektor UW prof. Stanisław 
Pieńkowski, kardynał Aleksan-
der Kakowski, kardynał August 
Hlond, i jeszcze we Lwowie prof. 
Eugeniusz Romer, a w Krakowie 
prof. Odo Bujwid. To jest napraw-
dę imponująca lista!

W drogę!
Nareszcie, 30 maja 1926 roku, 
wyprawa rusza z Warszawy, 
przez Lwów do Cieszyna, gdzie 
podróżnicy przekraczają granicę 
Polski. W Pradze automobilistów 
przyjmuje prezydent Czechosło-
wacji Tomáš Masaryk. Mały obóz 
polskich harcerzy instaluje się 
tuż przy moście Karola. Lokalni 
skauci tłumnie odwiedzają Po-
laków, zjadając przy okazji całe 
ich zapasy. 
Następny przystanek to Wiedeń, 
gdzie automobiliści goszczą 
u prezydenta Austrii Michaela 
Hainischa. Po drodze do Buda-
pesztu mylą trasę, samochód 
wpada w wielkie bagno, z które-
go z trudem udało się wydostać. 
Na Węgrzech zaskakuje ich zima. 

Pomocni węgierscy policjanci 
oferują im pierwszy nocleg na po-
sterunku. Podróżnicy śpią więc 
w więziennych celach... W Bu-
dapeszcie przyjmuje ich admirał 
Miklós Horthy, a w Rzymie Beni-
to Mussolini. Nie przeszkadza to 
polskim harcerzom spotkać się 
z tajną drużyną skautów (skau-
ting był we Włoszech zakazany 
przez faszystów). W Rzymie, na 
specjalnej audiencji, wyprawie 
błogosławi papież Pius XI.
Harcerze ruszają dalej na połu-
dnie, już bez Łady, który zostaje 
karnie usunięty z wyprawy. Na Sy-
cylii puszczają hamulce w czasie 
jednego z karkołomnych zjazdów. 
Smosarski i Bredschneider wy-
skakują w biegu z auta, a Jeliński 
z trudem opanowuje samochód 
i przygoda kończy się dobrze. 
Z Trapani, małego portu, Pola-
cy przeprawiają się promem do 
Tunisu. Tu spotyka ich niemiła 
niespodzianka. Zamiast oczeki-
wanych przelewów pieniężnych, 
na poczcie odbierają tylko kilka 
kartek pocztowych z pozdrowie-
niami. W kasie wyprawy zostało 
kilkadziesiąt franków, taśma fil-
mowa się skończyła, a podróż-
nicy praktycznie głodują. Pró-
bują zarobić trochę pieniędzy, 
organizując w Algierze pokaz dla 
skautów francuskich i ich rodzin. 
Opowiadają o Polsce i o swojej 
podróży. Przychód z pokazu jest 
jednak bardzo mały. Bredschne-
ider postanawia wrócić do Polski. 

mocą rusza ZHP. Organizacja 
udziela daleko idących gwaran-
cji. Wyprawa z przedsięwzię-
cia prywatnego przekształca się 
w Ekspedycję Harcerzy Polskich 
Fordem Naokoło Świata. Rów-
nież rząd polski, widząc w wy-
prawie potencjał propagando-
wy, udziela pomocy – pismo 
od Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych zobowiązuje polskich 
ambasadorów do daleko idącej 
współpracy z uczestnikami wy-
darzenia.
Państwowe zakłady C.W.S. dobu-
dowują piękną karoserię do pod-
wozia samochodu, zaprojektowa-
ną przez inż. Tadeusza Tańskiego. 
Samochód w czasie prób w Polsce 
przejeżdża ponad 1000 km.

Wizyta członków wyprawy w Sulejówku. Od lewej: Jeliński, Aleksandra Piłsudska, Józef Hartman – adiutant marszałka, 
Józef Piłsudski który wpisuje się do kroniki wyprawy, dalej, Bredschneider, Łada, obok córki Piłsudskiego: Wandzia 
i Jagódka („Jagódkę bolały zęby”). 

z Smosarski i Jeliński gdzieś w Afryce
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Jeliński i Smosarski znajdują się 
w trudnej sytuacji. Jak zawsze 
rozwiązanie pojawia się przez 
szczęśliwy zbieg okoliczności. 
W Algierze przebywał w tym cza-
sie polski geolog Józef Czekalski, 
który musiał wynająć samochód, 
niezbędny do prowadzenia badań 
na pustyni. Po co szukać obcego 
samochodu, gdy ma się rodaków 
z Fordem T, doskonale nadającym 
się do tego zadania?
Skauci dobijają targu z geolo-
giem. Czekals ki z towarzysz-
kami i Jelińskim (Smosarski 
czekał w Algierze) jako kierow-
cą, przejechali ponad 1000 km 
przez pustynię. Budżet wyprawy 
wzbogacił się o pokaźną sumę. 
Harcerze ruszają dalej. Przez 
Oran, gdzie od skautów francu-
skich Jeliński otrzymuje prezent 
– szczeniaka o imieniu Oranek, 
do Fezu i Casablanki. 

dyjski. W okolicach Cejlonu wiel-
ka fala unieruchomiła jedną ze 
śrub okrętowych. Statek podążał 
powoli do Kolombo – potrzebny 
był dłuższy postój. Jeliński polecił 
rozładować swój samochód i wy-
ruszył w dżunglę na wycieczkę. 
Był pierwszym Polakiem który 
objechał samochodem Cejlon. 
Po naprawach statek wyruszył 
w dalszy rejs, przez Kanał Sueski 
i Morze Śródziemne do Marsylii. 
W porcie na podróżnika czekali 
francuscy automobiliści. Jeliński 
w asyście około 30 samochodów 
wjechał do Paryża, gdzie przyjął 
go premier Francji Gaston Do-
umergue. 
Z Paryża do Warszawy było już 
tylko 1500 kilometrów, jednak 
Jeliński zobowiązał się odwie-
dzić polskich górników w Liè-
ge, którym opowiedział o swojej 
wyprawie. Następnie udał się 
do Brukseli, gdzie spotkał się 
z królem Albertem I. I jeszcze 
jeden skok, przez Berlin (spo-
tkanie z harcerzami polskimi) 
i już zawitał w Polsce!
Wyprawa była wielkim przedsię-
wzięciem zrodzonym z marzeń 
kilku młodych ludzi. Najpierw 
prywatnym – potem pod patro-
natem ZHP. Od samego początku 
miał to być wyczyn podjęty dla 
chwały i rozsławienia Polski. I to 
udało się doskonale. O podró-
ży pisały polskie i zagraniczne 
gazety. Ukazywały się artykuły 
i zdjęcia podróżników z najważ-
niejszymi postaciami tamtych 
czasów. Jeliński został hono-
rowym członkiem trzydziestu 
dwóch zagranicznych automo-
bilklubów, a z rąk prezydenta 
Mościckiego otrzymał srebrny 
krzyż zasługi. z

tekst: Dorota i Dariusz Grochalowie
zdjęcia: ze zbiorów rodziny Jelińskich 

zamieszcza o nim duży artykuł, 
a większe i mniejsze dzienniki 
również publikują ciekawe rela-
cje z podróży polskich harcerzy. 
Jednak codzienność skrzeczy. 
Ford po przeprawie przez pu-
stynię wygląda fatalnie. Farba 
odchodzi płatami, wszystko 
trzeszczy i stuka. Potrzebny jest 
porządny remont. Jeliński jeździ 
więc z miasta do miasta i przy 
pomocy miejscowych polonusów 
organizuje spotkania. Opowia-
da na nich o odrodzonej Polsce 
i pokazuje slajdy z wyprawy. Za-
chwyceni słuchacze odwdzięcza-
ją się dolarami wrzucanymi do 
skautowego kapelusza.
W Waszyngtonie Jelińskiego przyj-
muje prezydent Stanów Zjedno-
czonych John Calvin Coolidge Jr., 
a w Detroit, Nowym Yorku, Toledo 
i Buffalo burmistrzowie miast.

Buick master six – nowy 
samochód Jelińskiego
Podróżnik, dzięki swojej pra-
cy i hojności Polonii, uzbierał 
ponad 1000 dolarów, i zamiast 
remontować zdezelowanego for-
da, kupił nowy samochód Buick 
master six i ruszył dalej. 
Przez Chicago i St. Louis dotarł 
do Los Angeles (to tylko jakieś 
6000 km…). W „mieście snów” 

spotkał się z gwiazdami filmo-
wymi i dyrekcją Metro-Gold-
wyn-Mayer. Z San Francisco 
popłynął statkiem przez Hawaje 
(które zwiedził samochodem) do 
Japonii. 
Skauci japońscy przyjęli Jeliń-
skiego z największymi honora-
mi. Uczestniczył (z Orankiem) 
w obozie skautowym. Audiencji 
udzielił mu (i Orankowi) baron 
Shimpei Goto, były premier i mi-
nister spraw zagranicznych oraz 
naczelnik skautów japońskich. 
Przez bezdroża Japonii Jeliński 
przejechał ponad 1000 km: z Joko-
hamy przez Tokio do Nikko i Kobe. 
Plan dalszej podróży był następu-
jący: statkiem do Chin, a następ-
nie samochodem przez Chiny, 
Indie, Bliski Wschód, Turcję do 
Eur15opy. Jednak w tym czasie 
w Chinach trwała wojna domowa, 
przejazd byłby więc bardzo ryzy-
kowny, graniczący z szaleństwem. 
Jeliński zdecydował się więc na po-
wrót do Polski, najkrótszą drogą, 
statkiem do Europy. W Kobe spo-
tkał go jeszcze jeden cios. Japoń-
ski kapitan nie wpuścił na statek 
Oranka, który z obozu skautowego 
przywiózł z tuzin kleszczy. Biedny 
piesek został w Japonii. 
SS. Kashima Maru płynął przez 
Szanghaj, Singapur na Ocean In-

Za Oceanem Atlantyckim 
Jeliński podróżuje już sam
Ocean Atlantycki uczestnicy 
wyprawy przepływają na ame-
rykańskim statku ss. Sinsinawa, 
docierając aż do Nowego Jorku. 
Jednak władze emigracyjne nie 
wpuszczają do Stanów Zjedno-
czonych Smosarskiego chorego 
na zaraźliwe tropikalne zapale-
nie spojówek. Nie pomaga inter-
wencja polskiego ambasadora. 
Jeliński zostaje sam (z Oran-
kiem). Oczywiście amerykań-
scy dziennikarze „rzucają się” 
na młodego podróżnika. „New 
York Times” 8 sierpnia 1927 roku 

z New York Times informuje…

z O spotkaniu Jelińskiego z baronem Shimpei Goto  
informowała miejscowa prasa.  Ze zbiorów autorów

z lewej: Jeliński, Oranek, 
Smosarski na wyspie Ellis 

w Nowym Yorku,  
z prawej: Jeliński 

z polonusami z Detroit v

z Hollywood, w samochodzie 
podróżnika siedzi aktorka 
Estelle Clark
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Był sobie mężczyzna
Przełom XIX i XX wieku przyniósł wielką zmianę organizacji życia wielu rodzin – rewolucję przemysłową. 
Miliony mężczyzn zaczęło zarabiać pieniądze poza domem. Normą stała się praca w biurze czy fabryce. 
Ojciec przestał być obecny w domu, a role kobiet i mężczyzn uległy polaryzacji.

n SPOŁECZEŃSTWO

Wiek feminizmu 
i gwałtownych 
przeobrażeń 
społeczno-eko-

nomicznych wprowadził spo-
ro zamętu w pojęcie męskości 
i tożsamości mężczyzny. Zmie-
niają się społeczne oczekiwania 
i wzorce męskości. Upada ste-
reotyp silnego „macho” rodem 
z reklamy Marlboro: brutalni, silni 
i bezwzględni mężczyźni zostali 
surowo potępieni we współcze-
snej kulturze Zachodu. Jednakże 
tzw. „nowy mężczyzna”, delikatny 
i opiekuńczy, dbający o urodę i nie 
kryjący uczuć, który potrafi zająć 
się domem i dziećmi, wciąż budzi 
mieszane uczucia. Niektórym wy-
daje się zbyt kobiecy... Tak więc 
mamy w tej sferze dużo niepew-
ności i ambiwalencji. Nic w tym 
dziwnego – tożsamość płciowa 
to najważniejsza z naszych ludz-
kich tożsamości i jesteśmy na jej 
punkcie wrażliwi. 
W sytuacji gwałtownych przemian 
społecznych definicji płci, gdy 
na naszych oczach zmieniają się 
zwyczaje, zmienia się kultura, 
mężczyźni naprawdę mają prawo 
czuć się niepewnie. Czy na randce 
pocałować dziewczynę w rękę, 
przepuścić przez drzwi, zapła-
cić rachunek? A co, jeśli okaże 
się ona feministką i potraktuje te 
grzecznościowe formy jako opre-
sję? To temat żartów, ale i nowa 
rzeczywistość. 
Wiele się zmieniło od czasów, gdy 
kobiety uzyskały prawo do pra-

cy zawodowej. Rola mężczyzny 
przestała być utożsamiana z ro-
lą żywiciela rodziny. Rozłożenie 
trudu utrzymania domu na dwoje 
partnerów ułatwia życie, sprawia, 
że role życiowe nie są sztywne, 
że obie płcie mogą wieść życie 
bardziej twórcze i bardziej uroz-
maicone. Dlaczego więc utrata 
pracy przez mężczyznę często 
równoznaczna jest z utratą tożsa-
mości? Dlaczego wielu mężczyzn 
czuje się niekomfortowo, kiedy 
chwilowo rodzina pozostaje na 
utrzymaniu żony, albo gdy żona 
więcej zarabia? Niestety, w na-
szym społeczeństwie zajmowanie 
się domem to wciąż dla mężczy-
zny zadanie degradujące. Nawet, 
jeśli para deklaruje postępową 
równość, zamiana tradycyjnych 
ról sprawia, że niepostrzeżenie 
z biegiem czasu w małżeństwie 
narasta kryzys. Bo rolą mężczyzny 
jest praca, a nie bycie w domu 
– tak go uczono przez ostatnie 
dziesięciolecia. 

Zniknięcie ojca i kryzys 
męskości
Przełom XIX i XX wieku przyniósł 
wielką zmianę organizacji życia 
wielu rodzin – rewolucję przemy-
słową. Miliony mężczyzn zaczęło 
zarabiać pieniądze poza domem. 
Normą stała się praca w biurze 
czy fabryce. Ojciec przestał być 
obecny w domu, a role kobiet 
i mężczyzn uległy polaryzacji. 
Coraz częściej mężczyźni stawali 
się na powrót „łowcami” zdoby-

wającymi dla rodziny środki do 
życia, kobiety zaś przejmowały 
całkowicie troskę o domostwo 
i wychowanie dzieci. Chłopcy 
nie widzieli już więcej swoich 
ojców przy pracy – co dawniej 
sprzyjało właściwym relacjom 
pokoleniowym. 
Brak ojca to syndrom naszych 
czasów – to odwrotna strona kapi-
talistycznego dobrobytu, smutna 
rzeczywistość dzieci tęskniących 
za swoim tatusiem. To również 
narastający kryzys męskości, jak 
pisze Elizabeth Badinter, autorka 

głośnej książki pt: „XY Tożsamość 
mężczyzny”. Mężczyźni, oderwani 
od swoich domów, nie mają czasu, 
by zająć się wychowaniem dzie-
ci – na czym cierpią zwłaszcza 
synowie. Wynikiem tego jest ge-
neracja chłopców wychowanych 
przez matki, bez ojca i męskich 
wartości. 
Tendencje te wzmogła ideologia 
feminizmu. Kobiety wzmacniały 
swoją pozycję w społeczeństwie, 
walcząc o prawo do pracy, kariery. 
Dziś często kobiety niezależne, 
dobrze radzące sobie w życiu, za-

Rozłożenie trudu 
utrzymania domu 
na dwoje partnerów 
ułatwia życie, 
sprawia, że role 
życiowe nie są 
sztywne, że obie 
płcie mogą wieść 
życie bardziej 
twórcze i bardziej 
urozmaicone

fot. U
nsplash



wrzesień 2020 11POLSKA PO GODZINACH

dają sobie pytanie znane z dowci-
pów i komedii, ale coraz groźniej 
brzmiące: „do czego właściwie 
służy mężczyzna?” Upowszech-
nia się model rodziny niepełnej; 
w wielu kręgach nie dziwi już chęć 
posiadania dziecka bez ojca, który 
sprowadzony zostaje do roli daw-
cy komórek rozrodczych… Coraz 
więcej jest samotnych matek – 
także wśród warstwy młodych, 
dobrze wykształconych kobiet. 
A bywało przecież tak pięknie...

Pan Ojciec, czyli jak to 
drzewiej bywało
Dla wielu może być dziwne, że 
pozoru tradycyjny podział ról 
w rodzinie (matka troszczy się 
o dom, ojciec o utrzymanie) jest 
w rzeczywistości zjawiskiem no-
woczesnym, a dawniej – w epoce 
przedprzemysłowej – było nie-
malże na odwrót. Chodzi o za-
mierzchłe czasy spod znaku pa-
triarchatu – ale co on właściwie 
znaczy? 
Pojęcie męskiej władzy w ro-
dzinie kojarzy się dziś głównie 
z hasłem dyskryminacji kobiet 
– z zarządzaniem przez męża 
majątkiem, statusem rodziny, 
z prawami publicznymi, które 
nie przysługiwały białogłowom. 
Tymczasem patriarchat ozna-
czał głównie ojcostwo, a głów-
nym polem męskiej działalno-
ści był dom. Okazuje się, że to 
do mężczyzny – głowy rodziny 
– adresowano książki kuchar-
skie! Mężczyzna nazywany był 
przez wszystkich domowników 
„ojcem” nawet wtedy, gdy był 

młokosem i nie posiadał jeszcze 
dzieci. Rola matki zaś skupiała 
się na produkcji – kobieta była 
główną siłą roboczą w gospodar-
stwie domowym. Jej zadaniem 
było też rodzenie dzieci, ale już 
opiekę nad nimi przejmował 
mąż. 
Władza w rodzinie oznaczała 
więc przede wszystkim służ-
bę domowi. Mężczyzna nigdy 
nie poświęcał się jakiejkolwiek 
działalności zewnętrznej kosz-
tem troski o dom, która była je-
go prawdziwym powołaniem. 
Wynikało to przede wszystkim 
z warunków społecznych – gospo-
darstwo domowe było przeważ-
nie samowystarczalną jednostką 
produkcyjną, jego członkowie: 
żona, dzieci, krewni, służba czy 
parobkowie – siłą roboczą, a gło-
wa domu – szefem. Zakres opieki 
ojca nad domem był naprawdę 
imponujący. Oprócz zarządzania 
włościami, zajmował się dziećmi, 
i to od samego początku – orga-
nizował mamkę, która dziecko 
wykarmiała, zajmował się eduka-
cją, podejmował wszelkie decyzje 
dotyczące dzieci. 
Możemy dostrzec analogię mię-
dzy społeczeństwem europej-
skim sprzed rewolucji przemysło-
wej a współczesnymi społeczeń-
stwami tradycyjnymi. Na przy-
kład praca we współczesnych 
krajach islamskich nigdy nie zaj-
muje w życiu mężczyzn takiego 
miejsca, jak na Zachodzie. Nie 
spotyka się tam pracoholizmu 
i całkowitego poświęcania się 
karierze. Jak mówią muzułma-

zem uproszczonym – bez trudu 
znajdziemy mężczyzn bardzo 
podatnych na reklamę czy szcze-
gólnie na nią odporne kobiety... 
Jednak istnieją też prawidłowości 
statystyczne, a co za tym idzie, 
konkretne skutki feminizacji 
dzisiejszej kultury – podobnie, 
jak kiedyś istniały skutki jej ma-
skulinizacji. 
Czy jednak możliwy jest powrót 
mężczyzny – silnego, ważnego?

Mężczyzna na miarę 
czasów
A gdyby tak wrócić do patriar-
chatu – nie symbolizowanego 
przez kapcie, piwo i telewizję po 
ciężkim dniu w pracy, ale po-
przez wychowanie dzieci, bycie 
dla nich autorytetem? 
One bardzo tego potrzebują. 
Dziewczynki uczą się swojej ko-
biecości w konfrontacji z mę-
skością ojca. Córka powinna być 
„księżniczką” taty: to miłość ojca 
buduje jej poczucie własnej war-
tości i szacunek do samej siebie. 
Chłopcy potrzebują bliskich re-
lacji i czasu spędzanego z ojcem, 
aby nabyć męskich cech osobo-
wości, poczuć przynależność 
do męskiego świata, przyswoić 
męskie wartości. 
Nie wiadomo, co robić w dzisiej-
szej kulturze z agresją, odwagą, 
energią – nie wiadomo, jak być 
mężczyzną. Najwyższy czas na 
powrót ojca, na naukę męskości! 
Pewną koncepcję takiej filozofii 
przedstawił Robert Bly w głośnej 
swego czasu książce „Żelazny Jan. 
Rzecz o mężczyznach”. Otóż snuł 
tam wizję powrotu do męskich 
pierwotnych cech, takich jak 
natura wojownika, dzikość, wa-
leczność. Jego zdaniem współcze-
sna kultura zagubiła niezwykle 
cenne „rytuały przejścia”, które 
były dla młodych chłopców ini-
cjacją w męskość. Bly postuluje 
coś w rodzaju „rytuałów męsko-
ści”, osadzonych w pogańskiej, 
dzikiej atmosferze, z maskami 
i symbolami pogańskich bożków 
– podczas takich spotkań w lesie 
mężczyźni celebrują swą dziką 
męskość, zakładając maski i tań-
cząc przy ognisku. Wygląda to na 
nieco rozpaczliwą próbę odzyska-
nia tego, co kiedyś tradycyjnie 
gwarantowała kultura… A może 
wystarczy zorganizować z synem 
wycieczkę i zrobić przysłowiowy 
szałas? Wspólnie trenować jakiś 
sport? Znaleźć wspólne hobby? 
Jedno jest pewne – by być dziś 
ojcem obecnym w życiu dziecka, 
trzeba się mocno napracować. 
Trzeba wymyśleć to, co dawniej 
w kulturze było oczywiste… z

Janina Połomska

nie, praca jest po to, by zarobić 
środki na utrzymanie domu, i na 
właściwe życie, czyli życie rodzin-
ne. Nie do pomyślenia jest, aby 
życie rodzinne, domowe trak-
tować jako degradujące i mniej 
wartościowe od kariery i życia 
„światowego”.

Matriarchat 
konsumpcyjny
W Polsce i Europie feministki po 
dzień dzisiejszy walczą z patriar-
chatem. Choć upowszechnia się 
partnerski model rodziny i ro-
śnie pozycja zawodowa kobiet, to 
wciąż mężczyźni zarabiają więcej 
na tych samych stanowiskach, 
przeważają w życiu publicznym 
i zawodach związanych z polity-
ką, finansami i biznesem.
A jednak życie przeciętnej 
współczesnej rodziny toczy się 
pod… zupełnymi rządami ko-
biet! Wszystko dlatego, że żyjemy 
obecnie w kulturze konsumpcyj-
nej (póki co – bo może po pande-
mii się to zmieni…?). Tymczasem 
badacze kultury konsumpcyjnej 
są zgodni: to kobiety są mniej 
odporne na pokusy konsumpcji, 
to dla nich często świat kręci się 
wokół promocji i wyprzedaży. To 
one dyktują styl życia i organizują 
czas wolny dla swoich rodzin. 
Konsumpcja dotyczy też dzie-
ci, ich ubioru, edukacji i rozry-
wek. To matki wybierają ciuszki, 
przedszkola i szkoły, udzielają 
się na wywiadówkach i (do spół-
ki z paniami nauczycielkami) 
kształtują niepodzielnie nowe 
zastępy polskiej młodzieży. Tym-

czasem wielu mężczyzn nie wie, 
w jakiej szkole uczą się ich dzieci, 
w co grają one na komputerze. 
Przecież tak ciężko pracują... 
W kulturze konsumpcyjnego 
matriarchatu mężczyźni nie są 
traktowani zbyt poważnie. Ow-
szem, konsumują, i to dużo – ale 
wydają raczej na swoje męskie 
„zabawki”. Jakieś sporty ekstre-
malne, smartfony, zegarki czy in-
ne gadżety. Ponoć w Niemczech 
supernowoczesne centra handlo-
we oferują klientkom specjalną 
„przechowalnię”, w której moż-
na zostawić bezpiecznie męża. 
Żony poświęcają się poważnym 
sprawom, czyli zakupom – mężo-
wie dostają zaś swoją kość, czyli 
golonkę, dwa piwa i mecz fut-
bolowy, i za parę godzin można 
ich odebrać w nienaruszonym 
stanie. Znak czasów? Czyżby na-
stał czas męskiego „upupienia”, 
gdy zdegradowany w kulturze 
konsumpcji facet dostaje od żo-
ny po wypłacie kieszonkowe na 
swoje „chłopięce przyjemności”?
Oczywiście wizja „konsumpcyj-
nego matriarchatu” jest obra-

Chłopcy 
potrzebują 
bliskich 
relacji i czasu 
spędzanego 
z ojcem, aby 
nabyć męskich 
cech osobowości, 
poczuć 
przynależność 
do męskiego 
świata, 
przyswoić 
męskie  
wartości

Dziewczynki 
uczą się swojej 
kobiecości 
w konfrontacji 
z męskością 
ojca. To miłość 
taty buduje jej 
poczucie własnej 
wartości i szacunek 
do samej siebie



wrzesień 202012 POLSKA PO GODZINACH

n SYLWETKI

 Witkacy, jedna z naj-
bardziej oryginal-
nych postaci pol-
skiej kultury – pi-

sarz, dramaturg, malarz, fotogra-
fik, filozof, teoretyk sztuki – w spo-
sób szczególny w swojej książce 
„Narkotyki” zajął się zwalczaniem 
tytoniu i alkoholu, pozostawiając 
nam ciekawą wykładnię ich po-
pularności. 18 września mija 81 
rocznica jego śmierci, a dokładnie 
samobójstwa, którego dokonał 
na wieść o wkroczeniu do Polski 
dzień wcześniej Armii Czerwonej.
– Piszę poważnie i chcę wreszcie 
coś bezpośrednio pożyteczne-
go zdziałać, a na idiotów i ludzi 
nieuczciwych sposobu nie ma – 
pisał Witkacy, przewidując złośli-
we komentarze na temat swoich 
uwag o tytoniu i alkoholu. Fakt, 
iż sam palił („z nikotyną walczę 
już od dwudziestu ośmiu lat”), pił 
(„można by mnie uznać w pew-
nych okresach za nałogowego 
pijaka”) i sięgał po narkotyki („dwa 
razy w życiu zażyłem kokainę”) 
nie powinien zachęcać nas do uży-
cia hasła: lekarzu ulecz się sam. 
Należy raczej potraktować Wit-
kacego jako zbiega uciekającego 
z obozu nieprzyjacielskiego, który 
zdradza nam jego słabe punkty. 

Dziwność istnienia
Nie sposób omówić witkiewi-
czowskiej analizy używek, bez 
pobieżnego choćby wyjaśnie-
nia pewnych pojęć jego myśli, 
gdyż stanowiła ona dla niego 
ostateczny punkt odniesienia do 
tłumaczenia źródeł i przyczyn 
łatwości, z jaką ludzie stosują 
różne używki. 
Odpowiedź na to pytanie jest 
pochodną rozważań Witkacego 
związanych z uczuciem metafi-
zycznym i Tajemnicą Istnienia – 
podstawowymi pojęciami systemu 
Witkacego. Uczucie metafizyczne 
(dziwność istnienia), którego nie 
można utożsamić z żadnymi prze-

Witkacy nie zwalczył swoich nałogów. Pozostawił jednak ich metafizyczną wykładnię, ukazał jałowość i fałsz 
używek, przejrzał subtelny proces psychologicznego uzależnienia, i co najważniejsze, z wielkim staraniem 
wskazał sposoby wychodzenia z niego. 

tacji Rudolfa Otto budzi zachwyt 
i lęk, fascynację i strach. 
Zdolność do przeżycia metafi-
zycznego wyróżnia człowieka od 
innych istot i stanowi jedyną dro-
gę do ujęcia Tajemnicy Istnienia: 
„doświadczenie Tajemnicy Istnie-
nia jest fundamentem wszystkich 
wyższych ambicji człowieka”. Aby 
tę Tajemnicę wielbić i poznawać 
stworzył człowiek, a dokładniej 
najbardziej genialne jednostki, 
religię, filozofię i sztukę. Religia 
i sztuka były głównymi „zasłonami 

dla zbyt mocno świecącej Wiecz-
nej Tajemnicy”, jeżeli jednak one 
nie wystarczały, to człowiek sięgał, 
jak zaświadczają antropologowie, 
od dawien dawna po różne for-
my odurzania.

Demokratyzacja używek
Rozwój społeczny, który – daje 
tu o sobie znać witkiewiczow-
ski katastrofizm – prowadzi do 
uspołecznienia kosztem indy-
widualności, przybrał niestety 
taką formę, w której ginie reli-

życiami życiowymi ani z pojęciami 
rozumowymi (gdyż jest czymś bez-
pośrednim, niepojmowalnym) jest 
bezpośrednio danym człowiekowi 
przeżyciem jedności osobowości, 
które daje mu jednocześnie od-
czuć jego ograniczoność czaso-
wą i przestrzenną. Odczuwając 
swoje „ja” człowiek odróżnia się 
od „nie-ja” świata i stawia sobie py-
tania nierozwiązywalne na grun-
cie nauki, które dotyczą własnej 
jedności i tożsamości. Przeżycie to 
podobnie jak sacrum w interpre-

gia, sztuka i filozofia, a przez to 
i uczucie metafizyczne traci wa-
runki do swego przejawiania się 
w życiu społecznym.
W czasach współczesnych cele 
jednostki, dążącej do obcowania 
z Tajemnicą Istnienia są bowiem 
doskonale rozbieżne z dążeniami 
społecznymi, które kładą nacisk 
na przetrwanie i rozrost material-
nego dobrobytu. Z tego względu 
także przeżycie Tajemnicy Istnie-
nia jest rzadkie, ułomne, przybla-
kłe. Dzisiejszy człowiek jest więc 
nienansycony i umiera taki. 
Czasy, w których żyjemy, co po czę-
ści przewidział Witkacy, są okresem 
zaniku obecności w życiu społecz-
nym i jednostkowym religii, sztuki 
i filozofii, co powoduje, że uczucia 
metafizyczne nie mogą być odpo-
wiednio obecne w ludzkim życiu. 
Powoduje to dążenie do „ume-
tafizycznienia” na różny sposób 
ludzkiego życia. „Jest w człowieku 
pewne nienasycenie istnieniem 
samym, pierwotne, które można 
nazwać metafizycznym i które gdy 
nie jest stłumione przez uczucia ży-
ciowe, pracę, sprawowanie władzy, 
twórczość, może być złagodzone 
jedynie przez narkotyki”. Dwa zaś 
najpotworniejsze „ogłupjansy” to 
tytoń i alkohol. Są one najstrasz-
niejszymi „poza wojną, nędzą 
i chorobami, wrogami ludzkości”. 
Alkohol i nikotyna „przytępiają 
zdenerwowanego współczesnego 
człowieka powoli, niszcząc w nim 
również osobowość, ale nie rujnu-
jąc w ten sposób, aby nie zdolny 
był do spełniania mechanicznych 
funkcji w dzisiejszym społeczeń-
stwie”. Jest to na tyle społecznie 
groźne, iż zdaniem Witkacego wal-
ka z tytoniem i alkoholem powinna 
w Europie z czasem doprowadzić 
do całkowitego ich zakazu.

Sto pięćdziesiąt 
papierosów na dzień 
Nikotyna w ocenie Witkacego 
to doskonały wstęp do alkoholu, 

Czasy, 
w których 
żyjemy,  
co po części
przewidział 
Witkacy, 
są okresem
zaniku 
obecności 
w życiu 
społecznym
i jednostkowym 
religii, sztuki
i filozofii, 
co powoduje,  
że uczucia
metafizyczne 
nie mogą być 
odpowiednio
obecne 
w ludzkim 
życiu

Witkacy na wojnie 
z używkami
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gdyż stwarza pewien mechanizm 
psychicznego uzależnienia: „Mało 
jest notorycznych pijaków, którzy 
by wcale nie palili”. Ukazanie tego 
mechanizmu, tego subtelnego 
procesu wchodzenia w nałóg to 
zresztą główna metoda autora 
„Narkotyków”. 
Pierwszy papieros przypada zwy-
kle na okres pierwszej miłości, 
wzrostu przeżyć metafizycznych 
(Weltschmerz). Wtedy papieros 
przytłumia nieokreśloną rozpacz 
i przykrości życiowe, spotykające 
młodą, wrażliwą jednostkę. Po 
okresie bólu głowy czy torsji po 
pierwszych papierosach pojawia 
się „przyjemna melancholia”, inte-
lektualne podniecenie i poczucie 
jasności myśli, ułatwiające dzia-
łanie czy pracę. Te jedyne według 
Witkacego pozytywne skutki ni-
kotyny trwają krótko, do kilku 
miesięcy, a po nich pojawiają się 
skutki ujemne, które palacz łago-
dzi zwiększaniem dawek.
Z czasem coraz większa ilość nar-
kotyku przestaje dawać pozytywny 
doping i nic już więcej nie można 
z niego wydobyć, choćby zapaliło 
się „sto pięćdziesiąt papierosów 
na dzień”. Nałogowiec pali jed-
nak jednego papierosa za drugim, 
aby zabić natychmiast najsłabszą 
budzącą się potrzebę. „Powięk-
szanie dawki tytoniu prowadzi do 
zupełnego rozstroju psychofizycz-
nego i czyni palących niezdolny-
mi nawet do najgłupszej pracy”. 
I tu, ostrzega autor „Narkotyków” 
wpada się w mechanizm wymigi-
wania się z trudności, zamiast ich 
rozwiązywania. Prowadzi to do za-
niku woli i przygotowuje drogę dla 
sięgnięcia po alkohol. Człowiek 
został więc „zmiękczony” przez 
nikotynę, a jego życiowe dewizy 
w stylu: „aby tylko dzień przewalił 
się jako tako”; „wszystko jakoś się 
samo załatwi”; „żyjemy tylko raz”; 
„po co sobie czegoś odmawiać?”, 
stanowią zaproszenie, z którego 
skorzysta alkohol, aby mocniej 
niż tytoń wziąć człowieka w swo-
je władanie.
Zanim to nastąpi można jednak 
podjąć bezwzględną walkę z „papi-

ilość alkoholu, drudzy zmniejszają 
przerwy między upiciami. Skutek 
jest ten sam: „zidiocenie, zanik 
woli, niemoc, niemożność wszel-
kiego czynu”.
Witkacy stara się pokazać, iż 
„jednorazowe upicie się, a nade 
wszystko następująca potem glą-
twa są często miniaturowym odbi-
ciem całego zmarnowanego póź-
niej beznadziejnie życia”. Chodzi 
po pierwsze o skutki fizjologiczne: 
„Zniechęcenie, złość o byle co, 
fatalne traktowanie najbliższych 
i najżyczliwszych, nawet najuko-
chańszych ludzi, niemożność 
skupienia uwagi, niepokój kwa-
śny i gorzki, bezsenność w nocy 
i ciężki sen poranny, z którego 
trudno się przebudzić, zamiast 
radości przebudzenia lęk przed 
życiem, zanik odwagi tak cywil-
nej, jak i wojskowej i ciężar nie-
znośny w głowie przy jakim bądź 
intelektualnym wysiłku (...)”. A po 
drugie, o wiele ważniejsze, skutki 
duchowe. Alkohol jest bowiem 
tak naprawdę nudny, choć daje 
z początku iluzje nieskończonych 
możliwości. W istocie dokonuje 
tylko nowych kombinacji obec-
nych w człowieku elementów in-
telektualnych, duchowych i psy-
chicznych, niczego nie stwarzając. 
Kiedy jednak pijący dostrzega to 
jest już za późno, a widząc, iż zo-
stał oszukany pije jeszcze więcej. 
Potęgując dawki, chce wrócić do 
„pierwszych chwil ekstazy”, siłą 
zdobyć niejako bramę wiodącą 
do Tajemnicy Istnienia, do której 

szlaki wiodły niegdyś nielicznych 
przed sztukę, religię i filozofię. 
Na próżno jednak alkoholik szu-
ka ciągłej ekstazy, każdy bowiem 
narkotyk ma swoje granice.
To jest ostateczny moment, kie-
dy można zawrócić. Gdy jed-
nak człowiek decyduje się na 
„zalanie” tych stanów smutku 
płynącego z oszukania przez al-
kohol kolejnymi jego porcjami, 
następuje spotęgowanie złych 
skutków tej używki. Rośnie nie-
chęć do ludzi i świata, zaczy-
na się mówienie przyjaciołom 
„gorzkich prawd”, traktowanie 
bliskich jak wrogów, aż do prze-
mocy fizycznej wobec nich.”
Rzuceniu picia poświęca Witkacy 
mniej miejsca, ale schemat jest 
podobny jak przy rzucaniu pale-
nia. Należy więc zerwać z nało-
giem natychmiast, gwałtownie 
i ostatecznie, nie pozwalając so-
bie w żadnym wypadku na odro-
binę nawet alkoholu. Łatwiej też 
zdaniem Witkacego jest alkoho-
likowi chronicznemu, niż takie-
mu, który upija się sporadycznie.
Witkacy zostawił nam swo-
ją teorię na temat najgłębszej 
przyczyny sięgania przez ludzi 
po narkotyki, uważając, iż bez 
niej nie będzie można dobrać 
środków do walki z nimi. Dziś, 
gdy społeczeństwo odrzuca takie 
„spekulacje”, pozostaje otwarte 
pytanie: dlaczego i które używki 
są złe oraz w imię czego mają 
być ograniczane? z

Bartosz Wieczorek

łatwym i bliskim, po najtrud-
niejsze rzeczy, wydaje się, że 
trzeba tylko sięgać”. Z czasem 
jednak coraz mniej się dosię-
ga, ale pozostaje przyjemność 
łatwego sięgania. Ostatecznie 
jak się człowiek „wysięga” nie 
pozostaje mu nic, a sięganie 
pozostaje i ogranicza się do za-
miarów. Alkoholicy żyją bowiem 
zamiarami, a nie obiektywną 
oceną faktów. 
Te przelotne chwile dodatnich 
wrażeń nie dadzą się porównać do 
pierwszego stanu powstałego na 
skutek przedawkowania alkoholu, 
stanu zwanego przez Witkacego 
glątwą. „Na niej można w zarod-
ku oglądać stan końcowy, który 
u niektórych występuję już w rok 
lub dwa od chwili zaczęcia nad-
używania alkoholu (...)”. Poważne 
zatrucie alkoholem trwa kilka dni 
i powoduje charakterystyczną nu-
dę alkoholików „wszystko zdaje 
się nie to, horyzont daleki jest 
zagwazdrany, poczucie, że cokol-
wiek się zacznie, musi się skoń-
czyć klęską, zgniły pesymizm, 
wrażenie krótkości życia, nic nie 
warto zaczynać (...)”. 
Z czasem wracają jednak dawne 
złudzenia, przekonanie, że od jutra 
zacznie się nowe życie. Pijący dzie-
lą się z czasem na alkoholików co-
dziennych, którzy wypijają „parę 
wódeczek” i alkoholików cyklicz-
nych, upijający się kompletnie, 
co jakiś czas. Ostatecznie grupy 
te schodzą się we wspólnym koń-
cu. Pierwsi zwiększają codzienną 

rosikiem”. Oto metoda Witkacego 
na rzucenie nałogu. Należy wybrać 
odpowiedni moment na rzucenie 
palenia (wyjazd, wakacje) i po-
rę (najlepiej rano). Trzeba się też 
przygotować na to, że drugi dzień 
w stanie niepalenia jest najgorszy: 
„uczucie pustki i nudy zdaje się być 
nie do przezwyciężenia. Poczucie 
nonsensu jest tak wielkie, że zapa-
lenia tego „papirosika” wydaje się 
szczytem sensu w ogóle, czymś, 
bez czego świat jest nieznośnym 
chaosem, istnienie więzieniem 
(...)”. W tym początkowym okresie 
należy szczególnie zebrać siły i być 
czujnym. Nie można więc pozwo-
lić sobie na chodzenie w miejsca, 
których atmosfera skłaniałaby nas 
ku zapaleniu. Dobrze byłoby te 
pierwsze dni przeżyć w skupieniu 
w otoczeniu najbliższych. Na szó-
sty dzień człowiek czuje się pew-
niej, fundament pod wolność od 
nałogu został położony, ale nie 
można wtedy dać się niczemu sku-
sić, ale trzeba tym bardziej „wy-
robić sobie poczucie obowiązku 
dążenia do doskonałości”. Trud 
się opłaca, i wreszcie przychodzi 
oczekiwane wyzwolenie. „Zadowo-
lenie ze zdobywania nowych ob-
szarów ducha, nie zamroczonych 
odurniajacym, kretynizującym, 
jełopizującym dymem, staje się 
nieludzką rozkoszą (...)”.

Alkohol i zgniły pesymizm
Witkacy, który sam do trzydzie-
stego roku życia nie pił alkoholu, 
bardzo mocno podkreśla zło-
wieszczość tej powszechnej nie-
stety używki. Podobnie jak przy 
innych uzależnieniach warto 
podkreślić stopniowe osaczanie 
ofiary, która zwiedziona pozo-
rami wolności i siły jaką dają 
używki, nie czuje, że „kresem 
jest cuchnąca nora, w której 
czatuje strach i obłęd”. 
Alkohol działa na nowicjuszy 
potężnie, dodaje skrzydeł my-
ślom i uczuciom podnieca wy-
obraźnię, wytwarza fluid poro-
zumienia między różnymi ludź-
mi, potęguje pewne rozmowy 
i przeżycia: „Wszystko zdaje się 

Z czasem coraz 
większa ilość 
narkotyku przestaje 
dawać pozytywny
doping i nic już 
więcej nie można 
z niego wydobyć, 
choćby zapaliło się 
„sto pięćdziesiąt 
papierosów na dzień”

Stanisław 
Ignacy 

Witkiewicz 
Portret 

wielokrotny 
ok. 1915-1917, 

Petersburg

Autoportret, 1938Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kuszenie św. Antoniego II, 1921–1922
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 Co by to było, gdyby 
w małych miejsco-
wościach istniały 
centra nauki? Ta idea 

ma szansę się ziścić. Centrum 
Nauki Kopernik i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
rozpoczynają projekt, w ramach 
którego powstaną SOWY, czyli 
Strefy Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności.
– SOWY to innymi słowy wyj-
ście nauki do społeczeństwa. 
To dla nas szczególnie ważny 
projekt, gdyż przyczyni się do 
niwelowania różnic w dostępie 
do wiedzy poprzez organizację 
wystaw również i w mniejszych 
ośrodkach. Co więcej, projekt 
prezentuje innowacyjne po-
dejście do zdobywania wiedzy. 
Bez sztucznych barier, wyzwala 
kreatywność, otwiera umysły 
i budzi prawdziwą pasję do na-
uki – mówi Wojciech Murdzek, 
stojący na czele Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SOWY w całej Polsce
SOWY powstaną przy funkcjonu-
jących już instytucjach kultury, 
takich jak domy kultury, biblio-
teki, muzea. W każdej placówce 
mieścić się będzie wystawa oraz 
Majsternia – przestrzeń swo-
bodnego eksperymentowania, 
w której odbywać się będą także 
różnorodne zajęcia. Umowa do-
tycząca realizacji pilotażu pro-
jektu została podpisana przez 
ministra Wojciecha Murdzka 
i Dyrektora Centrum Nauki Ko-
pernik Roberta Firmhofera.

Interaktywne wystawy
Na wystawę będzie się składać 
15-18 eksponatów, wybranych 
przez zespół Centrum Nauki 
Kopernik. Będą one ukazywać 
zjawiska związane z różnymi 
dziedzinami nauki, takie jak 
ruch, światło czy procesy bio-
logiczne. Na liście propozycji 
są m.in. kolorowe cienie (me-
chanizmy powstawania cienia 
i mieszania barw), rysowanie 

SOWY z Kopernika 
wylądują w całym kraju
O zaletach swobodnego eksperymentowania będą się mogli przekonać wszyscy mieszkańcy mniejszych 
miejscowości, w których powstaną centra nauki. Będą one mogły stanowić wartościową ofertę zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

n EDUKACJA

w lustrze (koordynacja oka i rę-
ki), czy zadanie – usyp mapę 
(analiza ukształtowania terenu).

Przestrzeń dla 
indywidualnej nauki
Bezpieczna przestrzeń do samo-
dzielnego eksperymentowania 
gwarantuje idealne warunki do 
zadawania pytań i poszukiwania 
odpowiedzi. Zgodnie z filozofią 
nowoczesnych centrów nauki, 
eksponaty tworzące wystawę nie 
są ułożone w ścieżki zwiedzania. 
Tworzą sieć luźno powiązanych ze 
sobą treści programowych. Brak 
ściśle wyróżnionych stref pokazu-
je, że różne dziedziny przyrody 
są ze sobą powiązane, a na wiele 
zagadnień można patrzeć z wyko-
rzystaniem narzędzi rozmaitych 
dyscyplin nauki.

Zajęcia praktyczne 
w Majsterni
W ramach projektu przewidzia-
no przestrzeń, w której można 
samodzielnie lub grupowo po-
dejmować wyzwania logiczne, 

stawowej. – Strefy Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności pomogą 
w budowaniu społecznego zaan-
gażowania w naukę i przyczynią 
się do jej lepszego rozumienia. 
Pozwolą przekonać się, że nauka 
nie jest jedynie zbiorem faktów, 
tylko sposobem zdobywania wie-
dzy, poznawania świata i istotną 
częścią ludzkiej kultury – mówi 
minister Murdzek.

Kiedy i gdzie powstaną 
SOWY?
W grudniu 2020 r. zakończy się 
projekt pilotażowy. W ramach 
niego powstanie 8 eksponatów, 
które zostaną przetestowane 
przez zwiedzających Centrum 
Nauki Kopernik. Dwie pierwsze 
SOWY powstaną w 2021 r, a 30 
kolejnych w latach 2022-2023. 
Konkretne lokalizacje zostaną 

wyłonione w konkursie dla 
gmin i powiatów, którego 

kryteria właśnie są opra-
cowywane.

Nauka poprzez 
eksperymentowanie 
w CNK

Centrum Nauki Kopernik 
od lat promuje ideę uczenia 

się przez samodzielne ekspery-
mentowanie. Ta metoda pozwala 
nie tylko poszerzać wiedzę, ale 
także wspiera rozwój kompeten-
cji przyszłości, inspiruje, skłania 
do współpracy, rozbudza cieka-
wość, kreatywność i poczucie 
sprawczości. W Koperniku moż-
na odkrywać zjawiska naukowe, 
m.in. korzystając z eksponatów 
zgromadzonych na wystawach, 
podczas samodzielnego rozwią-
zywania zadań konstrukcyjnych 
i logicznych, a także biorąc udział 
w różnych warsztatach.
Projekt SOWA realizowany jest 
dzięki środkom pochodzącym 
z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w kwocie 
44 mln zł. z

Katarzyna Zawada
Rzecznik Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego

konstruktorskie, inży-
nieryjne. Przykładowe 
zajęcia warsztatowe, 
które będą mogły być 
prowadzone w Majster-
ni, to np.: „Skonstruuj 
zamek do drzwi”, „Zbuduj 
tor magnetyczny dla piłki”, 
„Zagraj na kieliszkach”. Na miej-
scu dostępne będą akcesoria 
potrzebne do wykonania zadań.

Warsztaty Familijne 
i Kluby Młodego 
Odkrywcy
SOWY mogą być również miej-
scem szerokiej działalności pro-
gramowej. Do lokalnych placó-
wek trafią scenariusze zajęć, 
przetestowanych i prowadzonych 
w Koperniku – np. Warsztatów Fa-
milijnych, umożliwiających pro-
wadzenie zajęć warsztatowych 
dla rodziców z małymi dziećmi. 
Centrum pomoże także w zakła-
daniu Klubów Młodego Odkryw-
cy, gdzie będą organizowane zaję-
cia pozaszkolne dla dzieci przed-
szkolnych i uczniów szkoły pod-

Bezpieczna przestrzeń 
do samodzielnego 
eksperymentowania 
gwarantuje idealne 
warunki do zadawania 
pytań i poszukiwania 
odpowiedzi. 
Zgodnie z filozofią 
nowoczesnych 
centrów nauki, 
eksponaty tworzące 
wystawę nie są 
ułożone w ścieżki 
zwiedzania

z Minister Wojciech Murdzek w Centrum Nauki Kopernik – rozpoczęcie 
programu SOWA.

Minister Wojciech Murdzek i dyrektor Centrum Nauki Kopernik  
Robert Firmhofer po podpisaniu umowy v
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SOWY z Kopernika 
wylądują w całym kraju

Planszówki dobre na wszystko
n CZAS WOLNY

Gry planszowe cieszą 
się nieustającą i cały 
czas rosnącą popu-
larnością. Są one zna-

komitym narzędziem rozrywki, 
edukacji oraz integracji rodzinnej 
i towarzyskiej. Nie mają żadnych 
wad, jeśli wykluczyć popadnięcie 
w planszówkowy nałóg… Dla ro-
dziców zmartwionych ilością cza-
su spędzanego przez ich pociechy 
przed różnego rodzaju ekranami, 
granie w planszówki to znakomita 
okazja do twórczego spędzenia 
czasu z dzieckiem, pośmiania 
się czy poznania swoich reakcji 
w nietypowych sytuacjach. 
W Polsce funkcjonuje około 
60 wydawców gier planszowych, 
którzy rocznie wypuszczają na 
rynek łącznie ponad 500 gier. 
Z każdym rokiem oferta gier jest 
bardziej różnorodna, szczególnie 
w kategorii gier towarzyskich. Eu-
ropejski rynek gier planszowych 
stale rośnie, a prognozy wskazu-
ją, że do roku 2023 osiągnie on 
wartość prawie 12,5 miliardów 
dolarów. Liderem na europej-
skim rynku gier planszowych są 
Niemcy. W październiku odbywa-
ją się tam targi Essen Spiele. Są 
to największe takiego typu targi 
na świecie. Pojawia się na nich 

prawie 1000 wydawców z ponad 
50 krajów. 

W co grać z dziećmi?
Już z dzieckiem w wieku trzech 
lat możemy zagrać na przykład 
w planszówkę „Tomcio i wiosen-
ne porządki”. Rzucamy kostką 
z kolorami, losując tym samym 
pomieszczenie w domu (kuchnia, 
korytarz, pokój dziecięcy itd.). 
Następnie musimy dopasować 
jeden z puzzli przedstawiających 
różne domowe przedmioty do 
jednego z otworów w wybranym 
pomieszczeniu. Inna propozycja 
dla młodszych graczy to „Farmer” 
– gra stworzona w czasie Powsta-
nia Warszawskiego przez profe-
sora matematyki Karola Borsuka, 
który w ten sposób chciał zarobić 
na utrzymanie. Gra pozwala nam 
rozwijać swoje stadko zwierząt, aż 
zdobędziemy wszystkie konieczne 
do wygranej: królika, owcę, świ-
nię, krowę i konia. Przeszkadzają 
nam w tym lis i wilk, którzy napa-
dają na stada graczy. W grze używa 
się dwóch dwunastościennych 
kostek, co było wielką nowością 
jak na owe czasy. 
Dla dzieci od lat 5 znakomitą grą 
są „Pędzące żółwie”, przy których 
także dorośli nie będą się nudzić. 

Każdy czas jest dobry, aby w rodzinnym 
gronie pograć w gry planszowe. Grać w proste 
gry można już z trzyletnim dzieckiem. 
Kilkuosobowa rodzina może już mieć arsenał 
swoich ulubionych gier, przy których bawi się, 
integruje i miło spędza czas.

Od początku istnienia pro-
gram Inicjatywa Lokalna 
bije rekordy opracowa-

nych przez mieszkańców i zre-
alizowanych przy ich współpracy 
z urzędem projektów udoskona-
lających sąsiedzką przestrzeń 
i sąsiedzkie więzi.
Głosem urzędu dzielnicy w dia-
logu z mieszkańcami jest Doro-
ta Głażewska, która od lat służy 
wszelkim wsparciem kreatyw-
nym projektów przygotowywa-
nych przez mieszkańców Waw-
ra. Dwadzieścia lat pracy na 
rzecz dzielnicy, której sama jest 

mieszkanką, procentują teraz do-
skonałą orientacją w sprawach 
dotyczących wszelkiej aktywno-
ści lokalnej. To pani Dorota od-
powiada za dialog społeczny na 
terenie dzielnicy: jej zadaniem 
i ambicją jest usprawnić kontakt 
z urzędem tak, aby zarówno lo-
kalne instytucje sprawnie infor-
mowały mieszkańców o swoich 
działaniach, jak i mieszkańcy 
mieli szansę podzielić się swoimi 
potrzebami i pomysłami. Współ-
praca z mieszkańcami pozwala jej 
działać sprawnie i w punkt, w tro-
sce o okolicę i relacje sąsiedzkie.

Pani Dorota odpowiada także za 
dzielnicowy Budżet Obywatelski 
i Miejsca Aktywności Lokalnej. 
Służy pomocą we wszelkich są-
siedzkich inicjatywach: warsz-
tatach, piknikach, inwestycjach 
sportowych oraz artystycznych 
czy spotkaniach tematycznych. 
Niektóre z projektów wymagają 
nakładu finansów, inne profesjo-
nalnego sprzętu, jeszcze innym 
pomysłom wystarczy miejsce, 
w których będą mogły się reali-
zować i właściwy rozgłos.
Wobec epidemicznych okolicz-
ności, które utrudniają spotka-

nia „w terenie”, warto przyjrzeć
się także rozwojowi cyfrowej 
platformy komunikacji: projekt 
i strona internetowa Działa – 
My!Wawer chwyta wiatr w żagle: 
inicjatywa ta, pod opieką pani 
Doroty, rozwija się w kierunku 
wzmacniania dialogu społecz-
nego z mieszkańcami.
Nawet kiełkujące dopiero pomy-
sły warto więc zgłaszać do pani 
Doroty – profesjonalna opieka 
nad wszelkimi inicjatywami to 
nie tylko jej fach, ale i żywioł. z

Aniela Masny

Fachowość z żywiołem
Mieszkańcy Wawra świecą w Warszawie przykładem zaangażowania w sąsiedzkie inicjatywy.

n SYLWETKI

wyspę, budujących osady, miasta 
i drogi oraz handlujących swo-
imi towarami. Gra praktycznie 
nigdy się nie nudzi, a jej zasady 
szybko stają się zrozumiałe także 
dla dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym. Jej największą chyba zaletą 
jest fakt, że za każdym razem 
wyspa, na której lądują osadnicy, 
wygląda inaczej, co chroni przed 
uczuciem powtarzalności. Gra 
ma silny element losowy, ale też 
można zniwelować go strategią 
i silną interakcją z innymi gra-
czami. Gra pozwala naprawdę 
poczuć się kolonizatorem wal-
czącym o pierwszeństwo, a jed-
nocześnie nie jest oparta na 
niszczeniu innych i bezwzględ-
nej rywalizacji, co przy zabawie 
z młodszymi dziećmi ma funda-
mentalne znaczenie. W „Osadni-
ków” mogą grać maksymalnie 
cztery osoby.
Ciekawą odmianą gier są gry 
kooperacyjne, w których wszy-
scy uczestnicy muszą ze sobą 
współpracować, aby osiągnąć cel. 
Wygrywają wszyscy, albo wszy-
scy przegrywają. Jedną z takich 
gier jest „Pandemia”, w której 
wcielamy się w osoby walczące 
z rozprzestrzeniającymi się po 
świecie epidemiami.
Ten subiektywny przegląd gier 
warto zakończyć apelem, aby 
otworzyć drzwi swych domów 
przed grami planszowymi, które 
mogą się stać naszym prawdzi-
wym domownikiem, rozwesela-
jącym nas nie tylko w jesienne 
wieczory. z

Jan Okoński

Możemy wcielić się w jednego 
z pięciu kolorowych, drewnianych 
żółwików, które pędząc do mety, 
wchodzą sobie na skorupy. Do 
końca gry nie wiadomo, kto jest 
kim, co stanowi główny element 
przyciągający do gry. 
Starsze dzieci (od lat ośmiu) chęt-
nie zagrają w „Sabotażystę” – moż-
na w nią grać aż w 10 osób, wte-
dy jest też najwięcej interakcji. 
Wśród osób kopiących tunele, 
aby dostać się do złota, kryją się 
sabotażyści, którzy ukrywają swo-
ją tożsamość tak długo, jak się 
da, a po jej wykryciu następuję 
zaciekła walka między graczami. 
Jeśli ktoś woli spokojną grę, 
w której może samodzielnie roz-
wijać swoją strategię, niech się-
gnie po „Splendor”, gdzie wcieli 
się w rolę kupca handlującego 
kamieniami szlachetnymi. Inwe-

stowanie we właściwe kamienie 
oraz zakup kopalń pozwolą stać 
się najbogatszym z graczy.
Dla osób lubiących powoli i z roz-
mysłem rozwijać swoje królestwo 
stworzona jest gra o nazwie „Car-
cassonne”, w czasie której swo-
imi kafelkami budujemy teren, 
starając się o najbardziej presti-
żowe lokalizacje. Gra jest bardzo 
estetycznie wykonana, posiada 
też wiele ciekawych dodatków.

Gra inna niż wszystkie
Istnieją wśród planszówek tak 
zwane evergeeny, czyli gry po-
wszechnie uznawane za klasy-
ki, mieszczące się w czołowej 
dziesiątce gier z danej katego-
rii. Jedną z takich gier, polecaną 
szczególnie dla rodzin, są „Osad-
nicy z Catanu”, w której wcielamy 
się w osadników zasiedlających 

Dorota Głażewska
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Mózgiem i głową rodziny była 
mama Jadwiga. Ona wszystkim 
w domu kierowała i to z jej in-
spiracji, my dzieci uczyliśmy się 
wielu przydatnych w przyszłym 
życiu umiejętności. 
Tata był bardzo muzykalny. Miał 
świetny głos i grał na gitarze, 
harmonii i skrzypcach. Nie 
wiem, kiedy ja sam odkryłem so-
bie talenty „zabawiacza”. Często 
demonstrowałem gościom np. 
taniec brzucha i wtedy słaniali 
się ze śmiechu.

A jak wyglądało wtedy życie 
szkolne?
W szkole podstawowej, która była 
blisko domu, nie należałem do 
prymusów. Nie bardzo chciałem 
się uczyć. Nie lubiłem np. mate-
matyki. Miałem za to bujną wy-
obraźnię. Kiedy nauczyciel wzywał 
mnie do tablicy, jako najlepszy 
w dowcipach szkolnych, udawa-
łem omdlałego. Nie należałem 
też do najspokojniejszych w kla-
sie. Były bójki z kolegami, za któ-
re dostawałem od ojca pasem. 
Lubiłem natomiast na szkolnych 
akademiach deklamować wier-
sze. Słuchałem pięknych śpiewów 
w kaplicy prawosławnej, do której 
się często zakradałem. Byłem bar-
dzo sprawny fizycznie i lubiłem 
gimnastykę. Po wojnie chodziłem 
do gimnazjum i równocześnie do 
szkoły muzycznej, gdzie za namo-
wą mamy studiowałem śpiew kla-
syczny i naukę na instrumentach. 
Po latach okazało się, że zdolności 
i umiejętności odziedziczone po 
rodzicach i rozwijane w dzieciń-
stwie bardzo przydały się w przy-
szłej profesji aktorskiej. 

W tym roku przeżywamy 75. 
rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej. Pan i Pańska rodzina 
zostaliście bardzo przez wojnę 
doświadczeni. Tata był wojsko-
wym i najprawdopodobniej 
zginął w obozie na Majdanku. 
Cudem udało się uratować z rąk 
Niemców, Pana siostrę Basię. 
Czy coś z tych traumatycznych 
wydarzeń z dzieciństwa Pan 
jeszcze pamięta?
Tak, to prawda. Dla naszej rodziny 
wojna była okrutnym doświad-
czeniem. Ojciec już we wrześniu 
został zmobilizowany do wojska. 
Przypominam sobie, jak żegnając 
się z mamą i Basią powiedział do 

Warto być przyzwoitym
n WYWIAD

nownie aresztowany ostatecznie 
trafił do obozu w Majdanku i słuch 
po nim zaginął. Niektórzy mówili, 
że został zabity w czasie próby 
ucieczki. My mieliśmy jednak na-
dzieję, że żyje. Mama sprzedała 
wszyscy cenne rodzinne pamiąt-
ki, a pieniądze i biżuterię oddała 
jakiejś kobiecie, która obiecała, 
że wykupi ojca z obozu. Niestety 
zniknęła. Pozostał tylko rząd or-
derów wojskowych i straszny ból 
po stracie ojca.

A co się stało z Pana siostrą Ba-
sią?
Siostra cudem uratowała się 
przed wywiezieniem do obo-
zu. Zgarnęli ją Niemcy, wtedy 

14-letnią dziewczynę, kiedy ra-
zem ze mną wracała ze wsi, do 
której chodziliśmy, aby od zna-
jomych kupić coś do jedzenia. 
Pamiętam, że nigdy tak gorąco 
nie modliłem się do Matki Bożej, 
jak wtedy, gdy prosiłem o urato-
wanie siostry. Stał się cud. Dzię-
ki pomocy Niemca, u którego 
mama pracowała, w ostatniej 
dosłownie chwili, udało się ją 
wydostać z transportu, który 
odjeżdżał już do obozu. Basia 
była bardzo zdolną dziewczyną. 
Mogła zrobić karierę naukową. 
Kiedy nie było po wojnie pienię-
dzy, moja siostra zrezygnowała 
nawet ze studiów biologicznych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 

i zaczęła pracę po to, abym ja 
mógł studiować w szkole teatral-
nej. Myślę, że w ten sposób dzię-
kowała mi za swoje cudowne 
ocalenie. Przeżyłem jako dziecko 
wiele. Cała złowroga przeszłość 
stoi mi jeszcze przed oczami. 
Tak naprawdę nigdy się od we-
wnętrznej bojaźni i strachu, nie 
uwolniłem, chociaż grane prze-
ze mnie role świadczyć mogły 
o czymś innym.

Nie wszyscy widzowie i czytel-
nicy wiedzą, że Pan jako młody 
chłopak w czasie wojny należał 
do Szarych Szeregów.
Tak, ja i wielu moich kolegów 
szkolnych należało w czasie woj-

Najlepiej 
występuje się 
na scenie
na żywo  
przed 
publicznością.
Teatr jest 
podstawą 
zawodową.
Tam nie ma 
udawania. 
W teatrze
trzeba być sobą. 
Wychodzi aktor
na scenę 
i musi tak 
przekonywająco
zagrać, aby 
przekonać
widzów  
do swojej  
postaci

v Dokończenie ze str. 1

mnie, 9-letniego wówczas chłop-
ca: „Pamiętaj, zostawiam Ci matkę 
i siostrę”. Od tamtej pory zawsze 
nosiłem w sobie to uczucie, że je-
stem odpowiedzialny za rodzinę. 
Zostało mi to do teraz. Przekazał 
nam wtedy karabin sportowy 
i szablę, żebyśmy się mieli czym 
bronić. Szablę mam do dzisiaj. 
Jest to dla mnie najcenniejsza re-
likwia po ojcu, którą przez wiele 
lat skrzętnie ukrywałem zakopaną 
w ogrodzie. Po klęsce wrześniowej 
tata dostał się do niewoli, skąd 
uciekł. Wyskoczył z transportu 
wiozącego żołnierzy do oflagu. 
Wyczerpany przybył do domu, 
aby nas zobaczyć. Był w party-
zantce, a potem w konspiracji. Po-
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„W Polskę idziemy... 
czyli Jubileusz Wiesława 
Gołasa”, program 
artystyczny z okazji 
45-lecia pracy aktorskiej
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ny do Szarych Szeregów. Była to 
kontynuacja harcerskich trady-
cji naszej szkoły. Miałem wtedy 
13 lat i uczestniczyłem w akcjach 
„małego sabotażu”. Nosiłem bi-
bułę, meldunki i wykradałem 
Niemcom broń. Należałem do 
najsprytniejszych chłopców, 
stąd nadano mi pseudonim 
„Wilk”. Udawało mi się wycho-
dzić z opresji bez wielkiego 
szwanku. Do czasu. Byłem tymi 
drobnymi sukcesami tak rozzu-
chwalony, że kiedyś widząc na 
jednej z niemieckich ciężarówek 
pancerfausta – postanowiłem go 
Niemcom zwinąć. Zadanie było 
karkołomne. Była to przecież 
potężna broń, z której strzelano 
do czołgów. Koledzy ostrzegali, 
a ja nie potrafiłem oprzeć się 
okazji i niestety wpadłem. Oka-
zało się, że Niemcy obserwowali 
samochód. Znalazłem się w wię-
zieniu w tej samej celi, w której 
wcześniej siedział mój ojciec. 

Jak się Pan o tym dowiedział?
Mama wspominała, że przygo-
towując paczki żywnościowe 
dla mnie do więzienia, które 
nigdy z resztą do mnie nie dotar-
ły, wypisywała ten sam numer 
celi, na który wcześniej wysyła-
ła rzeczy ojcu. Sam zresztą na 
ścianie swojej celi znalazłem 
wydrapane nazwisko ojca. W celi 
razem ze mną siedzieli żołnie-
rze i zwykli kryminaliści. Byłem 
tam najmłodszy. Torturowano 
mnie. Pamiętam, że gestapowiec 
zbił mnie nahajem tak mocno, 
że z bólu zrobiłem pod siebie 
i nie mogłem o własnych siłach 
wrócić do celi. Całe plecy i tyłek 
miałem fioletowe i pocięte. Pa-
miętam, że leżąc z głową przy 
kiblu w samym rogu celi często 
modliłem się, żeby jeszcze raz, 
choćby na krótką chwilę wrócić 
na Mahometańską i spojrzeć na 
nasz rodzinny dom. Mimo, że 
dostawałem w więzieniu potęż-
ne lanie, to nie wydałem niko-
go z moich kolegów i dowód-
ców. Zaskarbiłem tym szacunek 
nawet u kryminalistów w celi 
i odtąd, kiedy modliłem się nie 
przeszkadzali mi, a nawet prze-
stawali wtedy rozmawiać.
Kiedy zbliżał się front, Niemcy 
niespodziewanie nas zwolnili. 
Uznałem to za kolejny cud i uda-
łem się od razu do katedry, aby 
podziękować za ocalenie. 

Nie zrealizował Pan marzeń 
mamy – nie został księdzem, 
ale aktorem. Z wielką estymą, 
już jako znany artysta sceny 
polskiej, wyrażał się Pan o swojej 
matce. Stąd też chyba często 

śpiewany przez Pana utwór 
Wojciecha Młynarskiego „Bo 
ja cały jestem z mamy”. Jaką rolę 
odegrała w Pana życiu mama?
Zachowam ją w pamięci na za-
wsze. Mam do swojej mamy wiel-
kie nabożeństwo, prawie jak do 
Matki Bożej. Mama nauczyła mnie 
wszystkiego, co dobre. Karciła 
mnie za to, co było złe. Bo by-
łem bardzo niesfornym i żywym 
chłopcem. Często mówiła do 
mnie: „Oj synu, synu, co ty mó-
wisz?”. Jak coś zbroiłem usłysza-
łem: „Oj synu, synu, co ty robisz?”. 
Jak działo się coś niepokojącego 
w okolicy, czy jakaś drobna bijaty-
ka z chłopakami, to na pewno był 
tam Gołas. Od mamy dostawałem 
tylko słowne pouczenia, a od taty 
najczęściej lanie. 

Co najbardziej fascynowało Pana 
w swojej mamie?
Była kobietą nietuzinkową. Kie-
dy już miałem swoją rodzinę, 
myślę, że była jedyną babcią na 
świecie, tak dobrze znającą się 
na futbolu. Ona wprowadziła 
mnie w arkana sztuki aktorskiej, 
posyłając na lekcje śpiewu i mu-
zyki klasycznej, co w przyszłości 
poszerzyło bardzo moje hory-
zonty i możliwości aktorskie. Już 
jako nobliwa kobieta, cieszyła się 
z każdego mojego artystycznego 
sukcesu. Była ze mnie dumna. 
Nie opuściła żadnej okazji zoba-
czenia mnie w telewizji. Musia-
łem jej opowiadać o wszystkich 
nowych rolach. Cieszyła się, kie-
dy w radio puszczali piosenkę 
Młynarskiego „Bo ja cały jestem 
z mamy”. Mimo, że wymowa tej 
piosenki była nieco ironiczna, 
to dla niej największe znacze-

nie miał tytuł i refren: byłem 
„cały mamy”.

Panie Wiesławie jest Pan ar-
tystą wielowymiarowym. Pra-
cował Pan zarówno w kabare-
cie, teatrze, jak i w filmie. Jak 
rozpoczęła się Pana przygoda 
z aktorstwem?
Myślę, że osobą, dzięki której 
rozpocząłem swoją przygodę 
z aktorstwem była mama. Ona 
dopingowała mnie do nauki 
w szkole muzycznej. Jeździ-
łem z nią na różne konkursy 
wokalne, w których odnosiłem 
duże sukcesy. Nauczyciele do-
strzegali we mnie wielki talent, 
ale przestrzegali, że po mutacji 
głosu może się wiele zmienić. 
Jeździłem także do Krakowa – ro-
dzinnego miasta mojego taty, na 
różne przeglądy recytatorskie. 
Zbierałem bardzo dobre opinie 
swoich artystycznych, młodzień-
czych występów od profesorów 
i ludzi, którzy się na tym znali. 
I tak stopniowo dojrzewałem do 
decyzji o aktorstwie.

Był Pan uczniem, a następnie 
kolegą wielu osobowości pol-
skiej sceny, znanych profesorów, 
reżyserów i aktorów. Jaki oni 
mieli wpływ na przebieg Pana 
kariery? Co z ich osobowości 
i aktorstwa utkwiło Panu naj-
bardziej w pamięci? Czy coś z ich 
warsztatu przejął Pan w swojej 
pracy?
Swoją przygodę z aktorstwem 
zacząłem już praktycznie w gim-
nazjum. Jako amator występo-
wałem w kieleckim Teatrze im. 
Stefana Żeromskiego. Wtedy to 
Leon Schiller, znany reżyser te-

wiadając o współpracy reżysera 
z aktorem, w jednym z wywiadów, 
powiedział: „Jeśli chodzi o Gołasa, 
to miałbym jedną wskazówkę dla 
reżysera – nie przeszkadzać”. Bar-
dzo się ucieszyłem, kiedy to prze-
czytałem.

Był Pan gwiazdą kabaretów: 
„Koń”, „Starszych Panów”, 
„Dudek”. Jak Pan znalazł się na 
scenie kabaretowej? Dlaczego 
właśnie ten rodzaj pracy aktor-
skiej? Jakie to było doświadcze-
nie dla początkującego aktora, 
który spotyka się z największymi 
mistrzami polskiej rozrywki 
i satyry.
Dokładnie nie pamiętam, w ja-
kich okolicznościach znalazłem 
się w kabarecie. Z pewnością za-
prosił mnie któryś z moich ko-
legów wiedząc, że potrafię wy-
konywać różne śmieszne rze-
czy. Na początku było to nowe 
i trudne doświadczenie. Trzeba 
było stanąć „oko w oko” z publicz-
nością. Wszystko zaczęło się od 
tzw. szkolnych etiud, które jako 
jeszcze studenci przedstawiali-
śmy swoim profesorom. Pierw-
szy skład kabaretu „Koń” tworzyli 
moi koledzy z roku: Miecio Cze-
chowicz, Zdzisław Leśniak, Zby-
szek Bogdański czy też grający na 
fortepianie Franek Pieczka. Sami 
pisaliśmy teksty i melodie. Mó-
wiono o nas: „dzieło zawodowych 
artystów, którzy bawią własnym 
kosztem i bez dewiz” tzn. impor-
towanych pomysłów. Mimo tego 
satyra nasza była cięta i dosad-
na i sami bardzo dziwiliśmy się, 
że pozwolono nam występować 
w czasach Gomułki. Jeszcze do 
dzisiaj pamiętam świetny skecz 
o pochodzie majowym.
Potem był kabaret „Starszych 
Panów” i cudowne doświadcze-
nie pracy z Ireną Kwiatkowską, 
Kaliną Jędrusik, Barbarą Kraf-
ftówną, Jeremim Przyborą, Je-
rzym Wasowskim czy Wiesła-
wem Michnikowskim. „Starsi 
Panowie” to kabaret finezyjnego 
i poetyckiego stylu. Elegancja 
w języku i ubiorze czym świa-
domie zmieniali całą polityczną 
nadętość telewizji. Był to kabaret 
wyjątkowy, chociaż satyra w nim 
była subtelna, to przyciągała nie 
tylko intelektualistów.

A jak było w kabarecie „Dudek”?
W „Dudku” spotkała się znów ca-
ła nasza stara gwardia. Był jesz-
cze niezapomniany Jan Kobu-
szewski, no i oczywiście Edward 
Dziewoński. Panowała w nim 
rodzinna atmosfera. Byliśmy 
doskonale zgraną grupą ludzi. 
Spory, jakie towarzyszyły pracy 

atralny namówił mnie, abym 
zdawał do szkoły aktorskiej 
w Warszawie. Powiedział, że 
tam jest taki profesor Zelwero-
wicz. I rzeczywiście po kilku la-
tach przystąpiłem do egzaminu 
w Warszawie. Zdałem i wtedy 
też poznałem profesora Alek-
sandra Zelwerowicza. Bardzo 
mnie lubił. Byłem chyba jego 
pupilkiem. Mogę powiedzieć, że 
był promotorem mojego talentu. 
Nawet w dyplomie umieścił wpis 
i zdjęcie: „Stary aktor – młodemu 
aktorowi”. Zelwer nauczył mnie 
prawdy w aktorstwie i uczciwo-
ści wobec widza. Wspominam 
go jako cudownego człowieka 
i pedagoga, któremu wiele za-
wdzięczam. Kiedy byłem w szko-
le teatralnej i w domu się nie 
przelewało, profesor pożyczał 
mi nawet pieniądze na pociąg 
do rodzinnych Kielc. Był bardzo 
uporządkowany w swoich decy-
zjach. Zwrot długu musiał nastą-
pić nie tylko konkretnego dnia, 
ale i o wyznaczonej godzinie. Ni-
gdy go nie zawiodłem. Wiedzia-
łem, że czeka na mnie i muszę 
być punktualny. Ta cecha weszła 
w moją aktorską krew.
Wspominam również profesora 
Aleksandra Bardiniego. Bardzo 
mnie polubił. Kiedy chciał mnie 
do czegoś przekonać, zaczynał: 
„To ja Wiesiu, stary Żyd”. Pamię-
tam, że przyszedłem się go po-
radzić, ponieważ miałem grać 
jednocześnie w teatrze i w filmie. 
Odpowiedział mi: „Ja, jako stary 
Żyd, radzę Ci, weź rolę w filmie, 
bo rola w teatrze szybko zniknie, 
a w filmie będą Cię oglądały poko-
lenia”. Profesor Bardini wyczuwał 
doskonale mnie jako aktora. Opo-
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Wiesław Gołas i Irena Kwiatkowska



wrzesień 202018 POLSKA PO GODZINACH

n WYWIAD

Profesor Bardini 
wyczuwał doskonale 
mnie jako aktora. 
Opowiadając 
o współpracy reżysera 
z aktorem, w jednym 
z wywiadów,
powiedział: „Jeśli 
chodzi o Gołasa,
to miałbym 
jedną wskazówkę 
dla reżysera – nie 
przeszkadzać”

fot. AKPA / M
ikulski

Ksiądz dr Andrzej Chibowski, 
były duszpasterz środowisk twórczych i sportu  
w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

w „Dudku” miały jedynie charak-
ter zawodowy. Przez ponad 10 lat 
przychodziliśmy do „Dudka”, 
mimo całego dnia potwornej 
pracy i zmęczenia. Aby się utrzy-
mać, wszyscy pracowaliśmy od 
piątej rano do trzeciej w nocy. 
Próby w teatrze i w telewizji, na-
stępnie spektakl, kabaret, a po 
nim niejednokrotnie jeszcze ja-
kieś telewizyjne albo radiowe 
nagranie. Wszystkim kierował 
„Duduś” – Edward Dziewoński, 
świetny organizator i cudowny 
kolega. Pamiętam też Bogumiła 
Kobielę, genialnego komika oraz 
Jana Kobuszewskiego, mego ser-
decznego przyjaciela. Z „Dud-
kiem” wiele podróżowaliśmy. 
Byliśmy wielokrotnie w Stanach 
i Kanadzie. Niezapomniane rejsy 
Batorym. Serdeczne przyjęcia 
przez Polonię. Amerykańskie 
hotele, w których oglądaliśmy 
kreskówki z Kaczorem Donal-
dem – wszystko to przechowuję 
w pamięci. To był cudowny czas. 
Dziękuję Bogu, że występowa-
łem w trzech wspaniałych kul-
towych kabaretach.

Z pracą w kabarecie kojarzone 
są Pana piosenki, które w pol-
skiej siermiężnej rzeczywistości 
uznawane były wręcz za ogól-
nonarodowe hity np. „W Polskę 
idziemy?” Jak były one odbierane 
wtedy przez publiczność?
Z piosenką „W Polskę idziemy” 
miałem dużo ciekawych prze-
żyć. Pamiętam takie zdarzenie 
na ulicy, jak pijany przechodzień 
zaczepił mnie i zapytał: „Panie 
Wiesiu, w Polskę idziemyyyyyy!”. 
Była to piosenka pijanych. Była ła-
twa, a przez to bardzo popularna. 
Zjeździłem z nią całą Polskę i jesz-
cze śpiewałem ją za granicą dla 
Polonii. Napisał ją niezapomniany 
Wojtek Młynarski, a muzykę Je-
rzy Wasowski.
Publiczność przyjmowała ka-
baretowe piosenki cudownie. 
Właściwie odczytywała satyrę. 
Stawały się one nawet przebo-
jami, które masowo śpiewano.

W biografii Pana czytamy: 
„Potrzebie żartu nie potrafi się 
oprzeć”. Jako aktor posiada Pan 
niebywałą umiejętność uchwy-
cenia osobowości człowieka 
kilkoma gestami. Potrafi Pan 
w granych przez siebie rolach 
trafnie malować ludzkie słabości 
i charakterystyczne sposoby 
zachowania. Skąd takie umie-
jętności?
Nie wiem skąd ten dar otrzyma-
łem, pewnie z Nieba. Zawsze 
lubiłem obserwować ludzi. Sze-

dłem ulicą za pijanym i patrzy-
łem jak się chwieje i przewraca. 
Podpatrywałem, jak ludzie się 
w takim stanie zachowują. Ta-
ki już był ze mnie wariatuńcio. 
To zaowocowało w mojej pracy 
aktorskiej. Moja niesforność, 
zdolności wrodzone i studia. 
Wszystko to ukształtowało mo-
ją aktorską osobowość.

Wielu Pańskich kolegów wyznaje 
tak: „W aktorstwie Wieśka nie 
ma praktycznie słabych punk-
tów. Może zagrać wszystko”. 
Niezapomniane sceny, piosenki 
kabaretowe, role teatralne i fil-
mowe. Którą z ról teatralnych 
zagranych przez siebie najbar-
dziej Pan ceni i pamięta?
Moją ulubioną rolą, którą zagra-
łem wielokrotnie jest postać Pap-
kina z „Zemsty” Fredry. Uwiel-
biam tę postać. Grałem ją u róż-
nych reżyserów – m.in. u Gustawa 
Holoubka czy też Kazimierza Dej-
mka. Każdy aktor w rzeczywi-
stości jest Papkinem, przecież 
rozśmiesza, zakocha się, rozpła-
cze się ze strachu przed śmiercią. 
Będzie knuł, wojował. Ta rola jest 
tak bogata, że można ją grać na 
wiele sposobów i na różnych eta-
pach życia. W tej roli realizuje się 
cały warsztat aktorski.

Zagrał Pan w wielu filmach, jaką 
rolę filmową, w którą Pan się 
wcielił ceni Pan najbardziej?
Najbardziej zadowolony jestem 
z filmu „Ogniomistrz Kaleń”. Kie-
dy przeczytałem scenariusz, to 
zafascynował mnie dramatyzm 
postaci, którą mam zagrać. Uświa-
domiłem sobie, że bohater prze-
chodzi pewną ewolucję. Z wesołka 
robi się postacią dramatyczną. 
Dlatego też wziąłem tę rolę. Jest 
ona mi bliska również i z tego 
względu, że wszystko w tym fil-
mie zagrałem osobiście, bez żad-
nych dublerów. Była to bardzo 
wymagająca i wyczerpująca rola. 
Chciałem ją zagrać, bo byłem do 
niej osobiście przekonany. Rów-
nież któryś z reżyserów sugero-
wał mi: „Wiesiek – ty nagrałeś 
się tyle tych śmiesznych ról, że 
musisz zagrać coś innego. Czas 
przejść do ról dramatycznych” – 
i tak też zrobiłem.

Pamiętam Panie Wiesławie, 
swój dom rodzinny. W naszej 
miejscowości byliśmy jedną 
z pierwszych rodzin, która posia-
dała telewizor. Kiedy emitowano 
serial „Czterej pancerni i pies” 
do domu nie można było wejść. 
Dzieci wszystkich sąsiadów z uli-
cy, cała nasza rodzina – wszyscy 

oglądaliśmy ten film. Muszę wy-
znać, że Pan ma pewną zasługę 
w mojej edukacji muzycznej. Gdy 
zobaczyłem w telewizji jak Pan 
gra na akordeonie, to zapisałem 
się na ten instrument do ogniska 
muzycznego.
No proszę, a ja w ogóle nie mia-
łem pojęcia o grze na akorde-
onie. W tej scenie filmowej mój 
akordeon był wygłuszony. Na-
przeciwko mnie siedział auten-
tyczny harmonista, który grał. 
Ja go naśladowałem, wykonując 
ruchy palcami i miechem in-
strumentu. Jak on do góry, to 
i ja rękoma do góry, jak on do 
dołu, to i ja do dołu. Wyglądało 
jakbym świetnie grał na akor-
deonie. Wszyscy się nabierali, 
nawet ksiądz.

A jak było z tym serialowym 
Szarikiem?
Z tym psem było tak, że trenerzy 
nie pozwalali aktorom, aby do 
niego podchodzić. Ja go odważ-

nie pogłaskałem. Dla wszystkich 
na planie było dziwne, że pies 
zaprzyjaźnił się tylko ze mną. 
Nigdy na mnie nie warknął. Pies 
doskonale wyczuwa czy ktoś go 
lubi. Ja bardzo lubię zwierzę-
ta. W naszym domu w Kielcach 
mieliśmy ich dużo. Był pies, kot, 
a nawet kawka Kasia, która sia-
dała mi na ramieniu, a potem 
odprowadzała do szkoły. Wtedy 
wydawałem komendę „Kasiu 
wracaj do domu”. Zazdrosne 
wrony niestety zadziobały moją 
kawkę. Okrutne są prawa świata 
zwierząt, ale nasze ludzkie czę-
sto niestety nie lepsze.

Widzowie chcą często zaszuflad-
kować aktora. Czy uważa się Pan, 
za komika, aktora teatralnego, 
filmowego czy za artystę, który 
śpiewa kabaretowe piosenki?
Najlepiej występuje się na scenie 
na żywo przed publicznością. 
Teatr jest podstawą zawodową. 
Tam nie ma udawania. W teatrze 
trzeba być sobą. Wychodzi aktor 
na scenę i musi tak przekony-
wująco zagrać, aby przekonać 
widzów do swojej postaci.
Tego dnia, kiedy umarła mi ma-
ma, miałem jeszcze wieczorem 
spektakl komediowy. Bilety już 
były sprzedane. Wszyscy zasta-
nawiali się czy wytrzymam, bo 
przecież przed południem po-
chowałem mamę. Było to dla 
mnie dosyć trudne. Sam nie wie-

działem jak to wyjdzie. W końcu 
zagrałem tę rolę. Dla aktora teatr 
jest czymś najprawdziwszym, 
gdzie weryfikuje się jego cały 
aktorski kunszt, nawet w sytu-
acjach trudnych i niespodzie-
wanych. 

Przeżył Pan 90 lat. Nie wchodząc 
w niuanse polityczne, chciałbym 
zapytać jak Pan patrzy na obecną 
rzeczywistość? 
Ze względu na epidemię koro-
nawirusa nie można się odwie-
dzać. Rozmawiam ze swoimi 
przyjaciółmi tylko przez telefon. 
Jednak w świecie dzieje się wiele 
zła. Kiedyś przeżywaliśmy wojny 
konwencjonalne, spotykały się 
armie. A teraz od tragedii mogą 
nas dzielić dosłownie minuty. 
Nie daj Boże, aby jakiś nieod-
powiedzialny przywódca mógł 
spowodować katastrofę dla świa-
ta. O tym się nie mówi, ale tego 
ludzkość się obawia.
Od każdego z nas zależy w ja-
kimś stopniu to, czy w świecie 
będzie pokój. Warto, więc w ży-
ciu być przyzwoitym.

Panie Wiesławie w imieniu cza-
sopisma „Polska Po Godzinach” 
dziękuję za rozmowę i z okazji 90. 
rocznicy Pana urodzin składam 
życzenia Bożego Błogosławień-
stwa i wielu jeszcze lat życia. z
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Ewa Demarczyk – 
artystka galaktyczna
Sierpień bieżącego roku – polska kultura 
ponosi niepowetowaną stratę. Odchodzi 
wielka charyzmatyczna artystka – 
Ewa Demarczyk. Zapisała się wielkimi 
osiągnięciami, które jej twórczość czynią 
oryginalną i wyjątkową.

Ewa Demarczyk to jedna 
z najważniejszych oso-
bowości scenicznych, 
jaka kiedykolwiek po-

jawiła się w polskim życiu arty-
stycznym. Umiera 14 sierpnia 
tego roku w wieku 79 lat. Jej 
dzieciństwo przypadło na trud-
ne czasy wojenne. Urodziła się 
i wychowała w artystycznej kra-
kowskiej rodzinie. Często mówi-
ła: „Mój dom był rozśpiewany”. 
Głos odziedziczyła po ojcu, który 
miał wspaniały tenor, cieszył się 
absolutnym słuchem, grał na wie-
lu instrumentach, a z zawodu był 
rzeźbiarzem. Jako dziecko wsłu-
chiwała się też w sentymentalne 
cygańskie pieśni mamy – gospo-
dyni domowej i krawcowej.
Początki jej kariery związane 
są z krakowskim, studenckim 
kabaretem „Cyrulik”. Utalento-
waną artystką, o której stawało 
się coraz głośniej w Krakowie, 
zainteresowała się „Piwnica pod 
Baranami”. Tak zaprezentował 
ją po raz pierwszy słuchaczom 
charyzmatyczny Piotr Skrzynec-
ki: „Przed Państwem wspaniała 
młoda śpiewaczka, która was 
zachwyci, Ewa Demarczyk”. Po 
chwili przed publicznością po-
jawia się drobna dziewczyna 
o czarnych włosach i czarnej 
prostej sukience. Była onieśmie-
lona. Ale kiedy zaczęła śpiewać, 
jej potężny, pełny emocji i dra-
matyzmu głos sprawił, że sala 
zamarła. Wszyscy słuchali jak 
zahipnotyzowani. Ewa Demar-
czyk miała wtedy 21 lat, a przy 
pianinie siedział słynny kompo-
zytor Zygmunt Konieczny.
Ten duet na wiele lat stał się zna-
kiem firmowym „Piwnicy pod 
Baranami”. Chociaż na pierwszy 
rzut oka do siebie niepasujący: 
Ona – poważna, niedostępna, 
on – z poczuciem humoru, to-
warzyski, to nadawali na tej sa-
mej twórczej fali. Rozumieli się 

doskonale, a łączyły ich słowa 
ulubionych poetów.
Młoda wokalistka nie tylko do-
skonale interpretowała pisane 
przez Koniecznego utwory, ale 
także wydobywała z nich ukryte 
piękno, schowane między sło-
wem a muzyką. Pomagały jej 
w tym nieograniczone wprost 
możliwości wokalne i nieskazi-
telna dykcja. Wszystko to powo-
dowało, że jeden z pierwszych 
utworów wspólnie przygotowa-
nych „Karuzela z Madonnami” 
stał się nie tylko pięknym odczy-
taniem poezji Białoszewskiego 
i muzyki kompozytora, ale ich 
pierwszym wspólnym sukcesem, 
dzięki któremu Demarczyk staje 
się nie tylko ulubioną artystką 
Piwnicy, ale i gwiazdą Krakowa.

Pierwsze sukcesy
Przychodzą jeszcze większe 
sukcesy artystyczne. W 1962 r. 
roku Ewa Demarczyk wygrywa 
Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Studenckiej w Krakowie. Rok 
później podczas I edycji Festi-
walu Polskiej Piosenki w Opolu 
zaśpiewa „Karuzelę z Madonna-
mi”, „Czarne anioły” oraz „Ta-
ki Pejzaż”. Tam nie miała sobie 
równych. W czasach rosnącej 
popularności big beatu prezen-
tuje perfekcyjny, ambitny, trudny 
i niebanalny repertuar. Słynny 
artysta fotografik i dziennikarz 
muzyczny Marek Karewicz wspo-
mina: „w ciągu jednego wieczora 
narodziła się gwiazda najwięk-
szego formatu”. W grudniu 1963 
r. już jako osobowość muzycz-
na wystąpiła w Giełdzie Piosen-
ki – imprezie Polskiego Radia. 
Zainteresowanie jej osobą było 
ogromne. Pojawili się dyrektorzy 
największych teatrów, aktorzy, 
prezesi związków twórczych, 
fotoreporterzy, dziennikarze, 
a nawet korespondent „New 
York Times’a”. Przybyła nawet 

żona Gomułki. Artystka śpiewała 
teksty Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, Białoszewskiego, Tuwima. 
Po zaśpiewaniu „Miasteczko 
Bełz” widzowie byli wzrusze-
ni, a pani Gomułkowa płakała. 
Czesław Niemen zafascynowany 
sposobem śpiewania i doborem 
repertuaru artystki powiedział: 
„Byłem zdania, że poezji nie 
należy śpiewać, ale przekonała 
mnie do tego Ewa Demarczyk. 
Kiedy posłuchałem jak ona to 
robi, stwierdziłem, że dość tych 
głupich tekstów i zacząłem pene-
trować teksty poetyckie”.
Kilka miesięcy później następny 
sukces. Na Międzynarodowym 
Festiwalu w Sopocie zaśpiewaną 
piosenką „Grand valse brillan-
te” wzbudza powszechny en-
tuzjazm, zdobywając nagrodę 
specjalną. Goszczący na festi-
walu dyrektor paryskiej Olympii 
Bruno Coquatrix, zachwycony 
występem artystki zaprosił ją do 
Paryża. Demarczyk odmówiła. 
Uważała wówczas, że ważniej-
sza niż prestiżowy wyjazd do 
Paryża, jest praca nad doskona-
leniem warsztatu muzycznego 

i interpretacją tekstu. W pary-
skiej Olympii zaśpiewała w 1964 
r., podbijając z miejsca serca 
słuchaczy i francuskiej krytyki. 
Porównywano ją do Juliette Gre-
co, a jej talent interpretatorski 
stawiano obok kunsztu Jacquesa 
Brela. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że z tak charyzmatycznym 
głosem podbije świat. Paryż 
powaliła na kolana pierwszym 
koncertem, po którym dyrektor 
paryskiej Olympii zafascynowa-
ny jej pełnym żaru i namiętności 
głosem powiedział: „To będzie 
moja druga Edith Piaf”. Zapro-
ponował dwuletni gwiazdorski 
kontrakt i klęczał przed nią, że-
by go podpisała, obiecując, że 
nowy repertuar będą dla niej 
pisali najwięksi kompozytorzy 
francuskiej sceny. Demarczyk 
odmówiła. Towarzysząca jej we 
Francji koleżanka ze sceny Kry-
styna Zachwatowicz wspomina: 
„zmarnowała ten Paryż przez 
swoje upory, a była naprawdę 
wspaniała. Miała szansę na wiel-
ką, międzynarodową karierę. 
Myśmy ją błagali. Nie i już”. 
W Demarczyk były dwie Ewy 

– diva estrady i nadwrażliwa, 
skomplikowana kobieta.

Własny teatr
Perfekcjonizm Ewy Demarczyk 
przejawiał się na każdym etapie 
programu, który przygotowywała 
dla widzów. Bardzo dużo wyma-
gała od współpracujących z nią 
muzyków. Instrumentaliści mu-
sieli nie tylko świetnie grać, ale też 
znać wszystkie melodie na pamięć. 
Fascynowała i inspirowała mło-
dych twórców. Zbigniew Wodecki 
szlifujący u jej boku swój muzyczny 
talent wspomina: „Granie z kimś 
takim, jak Ewa Demarczyk, było 
nie tylko nobilitacją, ale też kom-
fortem”. Każdy jej koncert kończył 
się co najmniej 10-minutową owa-
cją na stojąco. Występy z Ewą dały 
mi więcej niż lata ćwiczeń w domu, 
bo stojąc obok takiej wokalistki 
w pięknych salach całego świata, 
musiałem dawać z siebie wszystko.
Ewa Demarczyk współpracując 
z najlepszymi kompozytorami 
i muzykami polskiej sceny spełni-
ła też swoje największe marzenie 
prowadzenia własnego teatru. 
Państwowy Teatr Ewy Demarczyk 
powołany przez władze Krakowa 
w nowej rzeczywistości przemian 
ustrojowo-ekonomicznych na-
potkał wiele nieprzewidzianych 
trudności łącznie z eksmisją 
z wcześniej przydzielonego mu 
lokalu. Rozwiązania tej trudnej 
sytuacji proponowane przez mia-
sto Kraków, Ewa Demarczyk ka-
tegorycznie odrzucała.
Ostatni koncert artystki z zespo-
łem odbył się 8 listopada 1999 roku 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 
Wielu płakało ze wzruszenia. Że-
gnano ją owacją na stojąco. Od tej 
chwili Ewa Demarczyk przestaje 
praktycznie występować publicz-
nie. Były jeszcze próby zaprosze-
nia jej na Przegląd Piosenki Ak-
torskiej we Wrocławiu. Z okazji 
70. rocznicy urodzin artystki pró-
bowano zorganizować koncert 
galowy poświęcony piosenkom 
z jej repertuaru. Nie udało się. 
Artystka stopniowo wycofywała 
się z życia artystycznego i towarzy-
skiego, występując sporadycznie 
w kraju i za granicą.
Nie pozostawiła po sobie zbyt wie-
lu nagrań, ale za to same perły. To 
one będą nam przypominały, jak 
napisał Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego: „Czarnego 
Anioła, wybitną śpiewaczkę, która 
swoimi wykonaniami współtwo-
rzyła dzieła niezapomniane”. Dla 
obecnego i przyszłego pokolenia 
artystów to ideał, do którego po-
winni dążyć. z

Ks . dr Andrzej Chibowski

Kiedy zaczęła śpiewać, jej potężny, pełny emocji 
i dramatyzmu głos sprawił, że sala zamarła.  
Wszyscy słuchali jak zahipnotyzowani
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Rodzi się 
samo
n FELIETON

 Na forach interneto-
wych możemy zna-
leźć sprzeczne opinie 
o naszych stosunkach 

z Węgrami. Może to budzić nie-
pokój, a nawet pytanie: czy wciąż 
się lubimy? Niektórzy dyskutu-
jący gotowi są nawet podważać 

historyczne istnienie przyjaźni 
polsko-madziarskiej. Czy można 
wobec tego uwiarygodnić dziś so-
jusz polityczny realną przyjaźnią? 
Aby dbać o relacje między oby-
watelami państw, konieczne jest 
prowadzenie działań instytucjo-
nalnych, w tym w szczególno-
ści o charakterze kulturalnym. 
Tak przynajmniej przyjęto się 
w doktrynie stosunków między-
narodowych. Do tego potrzebne 
jest istnienie ukierunkowanych 
organizacji pozarządowych, ale 
też wsparcie ze strony resortów: 
kultury, edukacji i nauki.
 Uruchamianie działań oddol-
nych jest szczególnie ważne w sy-
tuacji, gdy istnieją zadawnione 

Choć sojusz polityczny Warszawy 
i Budapesztu jest faktem, to o przejawach 
sympatii między obywatelami obu  
państw nie słychać ostatnio za wiele. 

Wizja Rozwoju organizowanego 
w Gdyni: „Możliwości realizacji 
projektów międzynarodowych na 
przykładzie współpracy polsko – 
węgierskiej”. Paneliści starali się 
odpowiedzieć na najważniejsze 
pytania, w tym kluczowe: „Czy 
rządy korzystają z dobrych relacji 
pomiędzy narodami do tworzenia 
więzi gospodarczych?”. 
Kłopot w tym, że w gospodar-
ce rynkowej takie więzi prędzej 
wykorzystają przysłowiowy Ko-
walski z Kovácsem, niż konkuru-

jące ze sobą państwowe giganty 
paliwowe, tj. polski ORLEN i wę-
gierski MOL. Zdaje się, że interes 
korporacyjny skupiony na kon-
centracji biznesu prędzej będzie 
rodził konflikty aniżeli przyjaź-
nie. Niwelować straty społeczne 
wynikające z tej rywalizacji może 
współpraca mniejszych podmio-
tów, ale wymaga ona większego 
wsparcia instytucjonalnego, bo 
to „szamorodni” może się tym 
razem nie zrobić. z 

Jerzy Mosoń

dzący z rejonu Tokaj-Hegyalja, 
wytwarzany jest z całych kiści 
winogron, również tych dotknię-
tych szlachetną pleśnią (aszú). 
Można powiedzieć, że to wino 
robi się samo.... Podobnie jest ze 
stosunkami polsko-węgierskimi: 
od lat kształtują się same. 
W 2019 r. jednym z najważniej-
szych kulturalnych wydarzeń 
w relacjach obu państw były 25. 
Dni Polskiej Kultury Chrześcijań-
skiej, organizowane przez Sto-
warzyszenie Katolików Polskich 
na Węgrzech p.w. św. Wojciecha 
i Polską Parafię Personalną w Bu-
dapeszcie. Z całym szacunkiem 
dla organizatorów tej inicjatywy, 
to jednak niewiele wobec zmie-
niających się wyzwań w relacjach 
Polaków z Węgrami.
 Już dziś można dostrzec, że na-
leżą do nich: obrona wspólnej 
tożsamości, więzów przyjaźni, 
umacnianie relacji gospodar-
czych i kulturowych, zagrożo-
nych postępującą globalizacją 
i rewolucją komunikacyjną, 
a przede wszystkim nieustającą 
rywalizacją państw i organizacji. 
Gdy bowiem niewiele dłużej zaj-
muje obecnie podróż z Warszawy 
do dowolnego zakątka świata niż 
ze stolicy Polski do Budapesztu, 
gdy w hipermarkecie w Poznaniu 
łatwiej kupić francuską szynkę 
niż węgierskie salami, nie wspo-
minając o winach, wreszcie, gdy 
niemal każdy może w internecie 
anonimowo oczernić jedną nację 
względem drugiej, to znaczy, że 
czas również zacząć wdrażać wię-
cej narzędzi instytucjonalnych. 
Za bardzo dobry początek dla 
tego typu działań można uznać 
dyskusję, która miała miejsce 
podczas tegorocznego Forum 

spory między narodami. Stąd 
bardzo dużo takich form współ-
pracy istnieje między Warsza-
wą a takimi miastami, jak Kijów, 
Moskwa, Mińsk, Wilno czy Ber-
lin. Takich sporów zaś nie było 
między Polską a Węgrami – to by 
wyjaśniało, dlaczego niewiele ich 
w relacji Polski i Węgier.
Opisując kształtowanie się sto-
sunków polsko-węgierskich war-
to posłużyć się paralelą, nawią-
zując do nazwy węgierskiego 
wina Szamorodni. Oznacza ona 
„samo się rodzi” i wywodzi się 
z języka polskiego – co miało 
związek ze znacznym jego spo-
życiem w Rzeczypospolitej. Ten 
głęboki w smaku trunek pocho-

O G Ł O S Z E N I E

Aby dbać o relacje 
między obywatelami 

państw, konieczne jest 
prowadzenie działań 

instytucjonalnych, 
w tym w szczególności 

o charakterze 
kulturalnym
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Żyjemy w czasach, w których coraz częściej mówi się o potrzebie edukacji ekologicznej – od najmłodszych lat. 
W świecie przekształconym przez człowieka straciliśmy właściwą więź z naturą, a jej odbudowanie wymaga wielu 
działań i czasu. Kolejne pokolenia są więc nadzieją na przyszłość, w której człowiek może żyć w harmonii z naturą.

O klimacie z 5-latkiem

rych trzeba się bać, takich jak 
komary, pająki czy kleszcze.

Mini – odkrycia
Zastanawiamy się często, co 
właściwie można opowiedzieć 
albo pokazać w lesie, na trawni-
ku czy w parku, skoro my sami, 
dorośli, tak słabo się znamy na 
rozpoznawaniu roślin, owadów 
i procesów w przyrodzie. Nic 
bardziej mylnego w takim po-
dejściu! Na przykład podczas spa-
ceru z dzieckiem obserwujcie co 
dzieje z kałużami, trawą, drzewa-
mi. Wszystko co może wzbudzić 
ciekawość będzie pretekstem do 
nowej przygody. Choć wydaje się, 
że emocje może wzbudzić tylko 
wyjazd do znanego rezerwatu 
albo parku i spotkanie z dużym 
zwierzęciem, to małe odkrycia 
na osiedlowym trawniku dla 
kilkulatka mogą mieć ogromną 
wartość. To kawałek przyrody, 
który spotyka na co dzień i mo-
że obserwować jego przemiany 
nawet przez cały rok.

Bądź przykładem
Jeśli chcesz, żeby dziecko na-
uczyło się proekologicznych 
nawyków, sam je wprowadzaj 
w życie. To, co robisz na co dzień 

jest o wiele skuteczniejsze niż 
to, co mówisz. Chcesz, by dziec-
ko nie śmieciło rozrzucając pa-
pierki po cukierkach – trzymaj 
swoje drobne odpady w kie-
szeni i wspólnie poszukajcie 
najbliższego kosza na śmieci. 
Uważasz, że używanie jednora-
zowych plastikowych opakowań 
jest nieekologiczne – eliminuj je 
i noś ze sobą przedmioty wielo-
razowego użytku. Jesteś świado-
my zmiany klimatu i wiesz, że 
transport samochodowy się do 
tego przyczynia – zacznij odwo-
zić swoje dziecko do przedszkola 
rowerem lub komunikacją pu-
bliczną. Chcecie bardziej dbać 
o drzewa – spróbujcie zużywać 
mniej papieru, na przykład ry-
sując po obu stronach kartki 
albo po drugiej stronie już za-
drukowanego arkusza. Tego typu 
działania, choć pozornie małe, 
mogą zrobić duże wrażenie na 
dzieciach i nie wymagają dodat-
kowych przygotowań. Budowa-
nie takich nawyków przychodzi 
łatwiej młodszym.

Nie strasz
Świat przynosi coraz więcej przy-
tłaczających wiadomości i do 
dzieci nawet w wieku przedszkol-

od najmłodszych lat będziemy 
w stanie zbudować połączenie 
przyjemnego odczucia relaksu 
i odstresowania się z przebywa-
niem w lesie. Przyroda pozwala 
wyczulić zmysły i trenować je, 
dzięki czemu stajemy się bar-
dziej uważni i spostrzegawczy. 
Ponadto przebywając w natu-
rze podczas zabawy, budujemy 
u dzieci obraz przyrody jako 
miejsca rekreacji, przez co uni-
kamy stworzenia jej wizerunku 
jako niebezpiecznej, nieokieł-
znanej, pełnej stworzeń, któ-

Dziś większość dzieci 
ma dostęp do inter-
netu, coraz młodsi 
aktywiści dzielą się 

wiedzą o katastrofie klimatycz-
nej z innymi, młodzież szkolna 
wychodzi na ulice sprzeciwiając 
się nie ambitnym działaniom na 
rzecz ochrony środowiska. Me-
dia społecznościowe, do któ-
rych nastolatki mają dostęp, in-
formują o stanie planety. Wiele 
młodych osób, zanim osiągnie 
pełnoletność, już bardzo dużo 
wie o współzależnościach w świe-
cie, o wiele więcej niż ich rodzice 
i dziadkowie. Czy zatem rozpoczy-
nać edukację ekologiczną jeszcze 
wcześniej, zanim dzieci zaczną 
ją poznawać w szkole? Czy jest 
taka potrzeba, by już przedszko-
laki zajmowały się zagadnieniami 
ochrony środowiska i współza-
leżnościami w świecie przyrody? 

Ekologia od kołyski
Czy warto zaczynać edukować 
dzieci od najmłodszych lat, kiedy 
nie do końca są w stanie zro-
zumieć wszystkie procesy za-
chodzące nawet w najbliższym 
środowisku? Oczywiście, że tak! 
Dzieci od najmłodszych lat bu-
dują nawyki, często podpatrując 
dorosłych. To, co dzieje się w do-
mu – przyglądanie się kwiatom 
doniczkowym i ich przemianom, 
budowanie relacji z domowymi 
zwierzętami, ograniczanie po-
wstawania odpadów, unikanie 
jednorazowych przedmiotów, 
uprawianie warzyw i ziół na bal-
konie czy w ogródku – te małe, 
wydawałoby się nieznaczące, 
elementy codzienności mają 
wpływ na podejście do przyro-
dy w kolejnych etapach życia 
młodego człowieka. 

Pierwszy krok w lesie
Sam fakt przebywania w lesie 
ma pozytywny wpływ na nasz 
organizm. Naukowcy badający 
„kąpiele leśne”, czyli regularne 
spacery wśród drzew, odkryli, 
że sprzyjają one relaksacji, re-
generacji po stresie, regulują 
tętno, ciśnienie krwi, a nawet 
procesy odpornościowe. Wyra-
biając nawyk spacerów w lesie 

Choć wydaje się,  
że emocje może 
wzbudzić tylko  
wyjazd do znanego 
rezerwatu albo parku 
i spotkanie z dużym 
zwierzęciem, 
to małe odkrycia 
na osiedlowym 
trawniku 
dla kilkulatka  
mogą mieć  
ogromną wartość

nym dociera dużo informacji, 
które mogą przerażać. Zawsze 
szczerze rozmawiaj z dziećmi, 
korzystając z faktów naukowych, 
jednak tak, by nie wprowadzać 
do ich świata niepokoju. Skon-
centruj się na pozytywnych 
przykładach, pokazujących jak 
ludzkość współpracowała, aby 
dążyć do rozwiązania problemu 
np. zamknięcia dziury ozonowej 
Ziemi. W ten sposób pokażesz, 
że im więcej ludzi zaangażuje się 
w działanie, tym większa szansa 
na wprowadzenie zmiany. Nawet 
dziecko może coś zrobić!

Nie znasz odpowiedzi? To 
świetnie!
Jako rodzic lub nauczyciel mo-
żesz myśleć, że musisz wiedzieć 
wszystko i znać odpowiedź na 
każde pytanie. To nieprawda! Je-
śli dziecko zada Ci przyrodnicze 
pytanie, a Ty nie znasz odpowie-
dzi, to… świetnie! Możecie ra-
zem wyruszyć na poszukiwania. 
Dzięki takiemu podejściu dzieci 
uczą się poznawania sposobów 
szukania informacji, a to tylko 
krok, by w przyszłości pokazać 
im, które źródła wiedzy są godne 
zaufania i jak aktywnie zdoby-
wać wiedzę.
Ekologia w Twoim przedszkolu
W obecnym roku szkolnym Fun-
dacja WWF Polska wspiera me-
rytorycznie akcję Ekokulturalne 
Przedszkole stworzoną przez 
czasopismo ,,Bliżej Przedszko-
la”. W projekcie może wziąć 
udział każdy, a inspiracje do 
działania będą pojawiały się na 
łamach publikacji co miesiąc. 
Dzięki tej współpracy chcemy 
jeszcze skuteczniej wesprzeć 
tych, którzy starają się eksplo-
rować z najmłodszymi tematy 
ochrony środowiska i ekologicz-
nego stylu życia. Zapraszamy 
na łamy miesięcznika oraz na 
stronę WWF, by zainspirować 
się kolejnymi dawkami wiedzy, 
dobrej jakości materiałami edu-
kacyjnymi i pomysłami na to, jak 
zainteresować dzieci tematyką 
przyrody i jej ochrony. z

Magdalena Noszczyk 
Agnieszka Muzińskafo
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100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
w Diecezji warszawsko-praskiej

To wyjątkowo doniosłe 
wydarzenie, jakim by-
ła Bitwa Warszawska 
miało miejsce na te-

renie obecnej diecezji warszaw-
sko-praskiej. To na tym terenie 
znajduje się Ossów, Radzymin, 
Kobyłka, Wólka Radzymińska, 
Rembertów, warszawski Kamio-
nek, Mińsk Mazowiecki i wiele 
innych miejscowości. Diecezja 
warszawsko-praska miała więc 
szczególny obowiązek dbałości 
o pamięć tamtych wydarzeń.
Ojciec św. Jan Paweł II, który od-
wiedził diecezję w 1999 r. i modlił 
się na cmentarzu w Radzyminie 
oraz przed katedrą praską, po-
wierzył diecezji szczególną tro-
skę i pamięć o bohaterach, wyda-
rzeniach i miejscach związanych 
z 1920 r. Podczas tego spotkania 
papież powiedział, że urodził się 
w maju 1920 roku, a więc w tym 
samym czasie, kiedy bolszewicy 
szli na Warszawę i dlatego od uro-
dzenia nosi w sobie wielki dług 
wdzięczności do tych, którzy wów-
czas podjęli walkę z najeźdźcą 
i zwyciężyli – płacąc jednocześnie 
najwyższą cenę swojego życia.
Obowiązek troski o pamięć o bi-
twie z 1920 r. diecezja realizuje od 
początku swego istnienia (1992 r.), 
organizując liczne obchody upa-
miętniające tamto wydarzenie 

Wygrana Bitwa Warszawska uratowała Polskę i Europę przez inwazją bolszewicką. Okrągłą rocznicę bitwy 
uczczono wieloma uroczystościami na szczeblu państwowym, lokalnym i kościelnym. W sposób szczególny 
intensywne obchody przebiegały w Diecezji warszawsko-praskiej od 31 lipca do 17 sierpnia 2020 r.

To Ojciec św.  
Jan Paweł II, 
powierzył diecezji  
warszawsko- 
-praskiej szczególną 
troskę i pamięć 
o bohaterach, 
wydarzeniach 
i miejscach 
związanych  
z 1920 r. 

1. Uroczysta Msza Święta 
na terenie Cmentarza Bohaterów 
1920 r. w Ossowie, pod 
przewodnictwem Metropolity 
Poznańskiego, Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, 
arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego

2. Uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce, 
arcybiskupa Salvatore Pennacchio, 
przed obrazem Matki Bożej 
Anielskiej (Hallerowskiej) 
w kościele Narodzenia NMP 
w Mińsku Mazowieckim.

3. Uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Biskupa 
Warszawsko-Praskiego, biskupa 
Romualda Kamińskiego 
i poświęcenie figury Matki Bożej 
Łaskawej w Parafii św. Jana Pawła 
II w Radzyminie.

Uroczystości w Wólce Radzymińskiej
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Sposorzy:

i oddające hołd obrońcom Oj-
czyzny. W specjalnym przesła-
niu skierowanym do wiernych 
diecezji biskup Romuald Kamiń-
ski napisał: „Nasi bracia i siostry 
stanęli wtedy do walki – nie tylko 
o uchronienie Ojczyzny przed ko-
lejnym zaborem – ale dla ocalenia 
wszystkich tych wartości, które 
rodzą się z przyjęcia Ewangelii – 
nauki Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. Z perspektywy cza-
su łatwiej ocenić te wydarzenia, 
a uczą one nas, że danina krwi 
polskiej uratowała zarówno nasz 
naród, jak i inne narody euro-
pejskie, a może postawiła zaporę 
przed urzeczywistnieniem strasz-
nych zamiarów wszechświatowej 
rewolucji bolszewickiej. Niestety, 
wiele państw przyklasnęło temu 
wszystkiemu, by bolszewicki po-
żar ogarnął Europę i świat”.
W 100-lecie Bitwy Warszawskiej 
przygotowywane zostały szcze-
gólnie liczne i doniosłe wydarze-
nia. 13 sierpnia uroczystej Mszy 
św.w kościele Matki Bożej Zwy-
cięskiej na Kamionku, w miejscu, 

skąd (po odprawieniu Mszy św.) 
wyruszyły na front oddziały mło-
dzieży akademickiej i gimnazjali-
ści wraz z ks. Ignacym Skorupką 
– przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz. Z kolei 14 sierpnia złożone 
zostały wieńce w Ossowie, przy 
krzyżu ustawionym w miejscu 
śmierci ks. Skorupki. Następnego 
dnia uroczystej Mszy św. przy ka-
plicy w Ossowie przewodniczył ks. 
abp. Stanisław Gądecki, Przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu 
Polski. Tego samego dnia w Radzy-
minie na cmentarzu, gdzie pocho-
wani są oficerowie i żołnierze po-
legli w Bitwie Warszawskiej, Mszy 
św. przewodniczył abp. Wojciech 
Polak, Prymas Polski. W niedzielę, 
16 sierpnia w Radzyminie, w pa-
rafii Św. Jana Pawła II nastąpiło 
odsłonięcie i poświęcenie figury 
Matki Bożej Łaskawej, Patronki 
Warszawy i Strażniczki Polski. Na 
zakończenie, 17 sierpnia 2020 r. 
w Mińsku Mazowieckim, w parafii 
Narodzenia NMP uroczystej Mszy 
św. przewodniczył abp. Salvatore 
Pennacchio, Nuncjusz Apostolski 

w Polsce, a okolicznościo-
we kazanie wygłosi bp Ma-
rek Solarczyk. To tutaj po 
zwycięskiej batalii zatrzy-
mał się ze swoimi oddzia-
łami gen. Józef Haller, aby 
podziękować Bogu za otrzy-
mane łaski i za zwycięstwo. 
Wspomnianym wydarzeniom 
towarzyszyły koncerty patriotycz-
ne, procesje, pielgrzymki czy gra 
miejska dla dzieci i młodzieży.
W sposób szczególny wyróżnić 
należy jubileuszowy koncert 
„Urodzeni do wolności”, który 
odbył się 16 sierpnia w parafii 
pw. św. Brata Alberta w War-
szawie-Wesołej. Organizatora-
mi koncertu obok parafii było 
Narodowe Centrum Kultury 
i Fundacja Kresy Historii. Kon-
cert został dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Koncert „Urodzeni do wolności” 
oparty został na wydarzeniach 
związanych z Bitwą Warszaw-
ską oraz jej wpływie na rozwój 
niepodległej Ojczyzny. W swojej 

warstwie artystyczno-me-
rytorycznej zbudowane 
został na nauczaniu 
i rozważaniach św. Ja-
na Pawła II na temat od-
powiedzialnej wolności 

w życiu jednostki i narodu.
W koncercie udział wzięło 

wielu znanych polskich arty-
stów, takich jak: Stanisław Soy-
ka, Bożena i Lech Makowiec-
cy, wystąpili także Dominika 
Świątek, Norbert Smoliński 
oraz aktorzy Halina Łabonarska 
i Dariusz Kowalski. W koncercie 
usłyszeliśmy również solistów 
Filharmonii Narodowej: Arnolda 
Kłymkiwa, Karolinę Różę Kowal-
czyk, Katarzynę Szymkowiak, 
Andrzeja Lenarta. Wystąpił 
także bardzo zdolny, niepełno-
sprawny artysta Kamil Czeszel. 
Wszystkim towarzyszył zespół 
instrumentalny pod dyrekcją 
Andrzeja Perkmana. z

Ks. dr Maciej Chibowski
Proboszcz parafii pw. św. Brata 

Alberta w Warszawie-Wesołej

Koncert „Urodzeni 
do wolności”
oparty został 
na wydarzeniach
związanych  
z Bitwą Warszawską
oraz jej wpływie 
na rozwój
niepodległej  
Ojczyzny

W sposób 
szczególny 
wyróżnić
należy 
jubileuszowy 
koncert
„Urodzeni 
do wolności”, 
który
odbył się 
16 sierpnia 
w parafii
pw. św. Brata 
Alberta 
w Warszawie-
-Wesołej

Zdjęcia 
z koncertu 
„Urodzeni 
do wolności” 
w parafii pw. św.  
Brata Alberta 
w Warszawie-
Wesołej.

Organizatorzy: Patroni medialni:
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 Pewnie, praca w o poło-
wę krótszym wymiarze 
czasu wygląda na utopię. 
Szczególnie w Polsce, 

gdzie postulaty propracownicze 
nie cieszą się zbytnią popular-
nością. Warto się jednak zasta-
nowić, czy w naszym kraju nie 
nadszedł w końcu czas na rene-
gocjowanie dziennego wymiaru 
czasu pracy, a przynajmniej prze-
prowadzenie poważnej debaty 
na ten temat. Statystyki wska-
zują bowiem, że znajdujemy się 
w gronie najbardziej zapracowa-
nych narodów.
Ośmiogodzinny dzień pracy trak-
tujemy jako coś naturalnego, dla 
wielu jest to norma wręcz nie-
podważalna. Nic dziwnego, skoro 
taki wymiar czasu pracy obowią-
zuje od ponad 100 lat, a konkret-
nie od dekretu rządu Moraczew-
skiego z 1918 r. Później zostały 
wprowadzone również pracujące 
soboty, ale w PRL od nich odstą-
piono. Obecnie zgodnie z art. 129 
kodeksu pracy „czas pracy nie 
może przekraczać 8 godzin na 
dobę i 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy 
w przyjętym okresie rozlicze-
niowym”. Oczywiście regulacje 
kodeksowe przewidują również 
odstępstwa od tej ogólnej zasady. 
Dekret z 1918 r. wyprzedził o rok 
tzw. konwencję waszyngtońską, 
która w skali globalnej regulo-
wała tę kwestię. Została przyjęta 
przez Międzynarodową Konfede-
rację Pracy, ustanawiając 8-go-
dzinny dzień pracy przy tygo-
dniowym wymiarze czasu pracy 
na poziomie 48 godzin (później 
zredukowanym do 5 dni).

40 godzin
Można zatem skonkludować, że 
czterdziestogodzinny tydzień 
pracy stanowi pewną uniwer-
salną normę. Nie jest oczywi-
ście mile widziane, by wymiar 
pracy był wydłużany przez kra-
jową legislację, bo oznaczałoby 
to niewątpliwą szkodę dla pra-
cownika. Nic jednak nie stoi na 

Można pokusić się 
o ogólną konstatację, 
że w Europie 
Zachodniej
i Skandynawii 
dostrzegalna
jest tendencja 
do obniżania  
wymiaru czasu pracy.
Dzieje się tak 
w państwach silnie
akcentujących 
socjalny aspekt
polityki oraz 
o wysokim poziomie
uzwiązkowienia

n PRACA

Przepracowany jak Polak
Już ponad 80 lat temu Bertrand 
Russell proponował wprowadzenie 
czterogodzinnego dnia pracy, afirmując 
korzyści płynące z wolnego czasu. 
Jego pogląd, tak jak dla wielu mu 
współczesnych, także dziś może  
wydawać się szokującym. 

przeszkodzie, by przyjęty wy-
miar czasu pracy był niższy niż 
standardowy (tj. 8 godzin dzien-
nie i 40 tygodniowo). Najbardziej 
sztandarowym przykładem jest 
rozwiązanie francuskie, gdzie 
już od dwudziestu lat funkcjo-
nuje 35-godzinny wymiar czasu 
pracy. W Portugalii obowiązuje 
podobny, ale jedynie w admi-
nistracji publicznej. Również 
Duńczycy pracują krócej. Ten 
kraj ma jednak inną specyfikę 
prawa pracy niż Polska. Gdy 
u nas zdecydowana większość 
praw pracowniczych zapisana 
musi być w kodeksie, tam nie-
mal wszystko regulowane jest 
w drodze układów zbiorowych. 
Dla większości branż w Danii 
tygodniowy wymiar czasu pracy 
został uzgodniony na 37 godzin 
i każda przepracowana godzina 
ponad to traktowana jest jako 
nadliczbowa. Standardowy krót-
szy czas pracy niż w Polsce obo-
wiązuje także chociażby w Irlan-
dii (39 godzin) czy we Włoszech 
(38 godzin).
Dwa lata temu szerokim echem, 
także w naszym kraju, odbiło 
się porozumienie zawarte przez 
związek IG Metall, reprezentujący 
ponad 2 mln niemieckich pracow-
ników przemysłu ciężkiego, z nie-
miecką organizacją pracodawców 
Südwestmetal, zgodnie z którym 
pracownicy z ponad 700 firm, 
zlokalizowanych w południowo-
-zachodnich Niemczech, mogli 
przejść na 28-godzinny dzień pra-
cy przez okres dwóch latach, po 
którym mieli wrócić do standar-
dowego czasu pracy. Ciekawost-
ką jest, że normalny czas pracy 
dla zatrudnionych w przemyśle 
ciężkim w Niemczech wynosi 
35 godzin.
Oprócz regulacji wprowadzanych 
na poziomie krajowym warto 
też wspomnieć o swego rodza-
ju eksperymencie dokonanym 
przez Toyotę w Szwecji. Japoński 
koncern już kilkanaście lat temu 
ograniczył wymiar dzienny dla 
swoich pracowników do sześciu 

Skracanie czasu pracy
Można pokusić się o ogólną kon-
statację, że w Europie Zachodniej 
i Skandynawii dostrzegalna jest 
pewna tendencja do obniżania 
wymiaru czasu pracy. Dzieje się 
tak w państwach silnie akcen-
tujących socjalny aspekt poli-
tyki oraz o wysokim poziomie 
uzwiązkowienia. W Polsce postu-
laty skracania czasu pracy rzadko 
przebijają się do przestrzeni pu-
blicznej. Być może wpływ na to 
ma niezbyt wysoki status związ-
ków zawodowych, także wśród 
dużej części pracowników. Po 
pierwsze, wielu pracujących nie 
widzi w związkach zawodowych 
rzeczywistych reprezentantów 
swoich interesów. Po drugie, pra-
codawcy często traktują związki 
jako zło konieczne, z którymi ani 
myślą zawierać jakichkolwiek 
porozumień. W takiej sytuacji 
w rolę obrońcy praw pracow-
niczych musi wcielić się pań-
stwo, wprowadzając regulacje 
na poziomie ustawowym. Czyni 

to jednak dość ostrożnie, ważąc 
interesy jednej i drugiej grupy.
Same związki zawodowe nie wy-
kazują zresztą zbytniej determi-
nacji w omawianym temacie. 
Co jakiś czas z którejś centrali 
związkowej słychać o potrzebie 
renegocjowania wymiaru cza-
su pracy (np. OPZZ postulowało 
skrócenie tygodniowego czasu do 
35 godzin dla rodziców wychowu-
jących dzieci do 12. roku życia), 
ale brakuje wspólnego działania, 
które mogłoby zaowocować ini-
cjatywą ustawodawczą.
Przed dwoma laty partia Razem 
rozpoczęła zbieranie podpisów 
pod projektem ustawy wpro-
wadzającym 7-godzinny dzień 
i 35-godzinny tydzień pracy, na 
wzór francuski. Niestety nie uda-
ło się wtedy uzyskać wystarcza-
jącej ilości podpisów. Projekt 
ustawy idący nieco w kierunku 
propozycji Razem wniosło nato-
miast do Sejmu Polskie Stronnic-
two Ludowe. Ludowcy chcieli, 
aby tydzień pracy mógł zostać 

godzin. Podobny test przeprowa-
dzono w domu opieki w Göte-
borgu, również skracając o dwie 
godziny dniówkę pracującym 
tam pielęgniarzom.

fot. Liam
 M

artens / unsplash
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W sytuacji,  
kiedy pracownicy 
nie wykonują swoich 
obowiązków najbardziej 
efektywnie, pracodawcy 
powinni być otwarci 
na nowe, czasem 
eksperymentalne,
formy zwiększania 
wydajności.
Tymczasem słuchając 
przedstawicieli polskiego 
biznesu, można odnieść 
wrażenie skrajnej 
zachowawczości tego 
środowiska.

szczególnie alarmujące, aż 1/3 
wszystkich przebadanych pra-
cowników miała świadomość, że 
nie pracuje w pełni efektywnie. 
Z natłoku stresu i obowiązków 
większość ankietowanych od-
czuwała zmęczenie i senność 
w ciągu dnia.
W sytuacji, kiedy pracownicy nie 
wykonują swoich obowiązków 
najbardziej efektywnie, praco-
dawcy powinni być otwarci na 
nowe, czasem eksperymentalne, 
formy zwiększania wydajności. 
Tymczasem słuchając przedsta-
wicieli polskiego biznesu, można 
odnieść wrażenie skrajnej zacho-
wawczości tego środowiska. To 
powinno dziwić, bo przecież od 
kogo, jak nie od nich winniśmy 
oczekiwać bardziej nowatorskie-
go podejścia do problemów. Po-
stawę pracodawców, oczywiście 
dokonując przy tym pewnych 
uogólnień, można scharaktery-
zować w następujący sposób: 
wiemy, że Polacy nie pracują tak 
efektywnie jak powinni, ale jeżeli 
skrócimy im czas pracy, to wtedy 
wydajność będzie jeszcze niższa. 
Mam wrażenie, że taki pogląd 
opiera się na szalenie krzywdzą-
cym założeniu, że brak dosta-
tecznej efektywności nie wynika 
z niedostatków organizacyjnych 
firmy oraz z przepracowania pra-
cowników, ale z lenistwa i cwa-
niactwa świadczących pracę, któ-
rzy robią wszystko, aby „zarobić, 
a się nie narobić” (niczym w po-
pularnym serialu komediowym 
o pewnej rodzinie z Wrocławia). 
Gwoli sprawiedliwości trzeba jed-
nak napisać, że także w naszym 
kraju zdarzają się pracodawcy 
nie bojący się eksperymentów 
z obniżaniem czasu pracy swo-
ich pracowników. Agencja PR 
POiNTB skróciła zatrudnionym 
czas pracy do 6 godzin dzien-
nie. Początkowo test miał trwać 
3 miesiące, ale właściciele firmy 
byli na tyle zadowoleni z efektów 
zmiany, że taki tryb wprowadzili 
na stałe.
Doceniając pewne chwalebne 
wyjątki wśród przedstawicieli 
polskiego biznesu, faktem jest 
jednak, że do czasu wprowadze-
nia regulacji ustawowej z krótsze-
go czasu pracy będą mogli cieszyć 
się tylko niektórzy pracownicy. 
Problem rozwiązałaby noweli-
zacja kodeksu pracy, ale do tego 
potrzebna jest znacznie większa 
determinacja strony społecznej, 
która mogłaby zmusić rządzą-
cych do zajęcia się na poważnie 
zmianami w tym zakresie. z

Marcin Rezik
„Nowy Obywatel”.

www.nowyobywatel.pl

skrócony dla rodziców wycho-
wujących dzieci do ukończenia 
przez nie 15 lat. W czasie kampa-
nii przed wyborami parlamentar-
nymi PSL mówił nawet o zmniej-
szeniu tygodniowego wymiaru 
czasu pracy dla wszystkich, ale 
póki co ten postulat nie został 
przekuty w inicjatywę ustawo-
dawczą. Przed I turą tegorocz-
nych wyborów prezydenckich 
jeden z dwóch kandydatów lewi-
cowych, Waldemar Witkowski, 
w swoim programie wyborczym 
umieścił siedmiogodzinny dzień 
pracy. Przewodniczący Unii Pra-
cy został jednak niemal całkowi-
cie zignorowany przez główne 
media (nie licząc zaproszenia do 
debaty wszystkich kandydatów 
organizowanej przez TVP).

Kto zyska i kto straci?
Zastanówmy się przez moment, 
jakie skutki dla gospodarki mo-
głoby przynieść skrócenie wy-
miaru czasu pracy. Kiedy ten te-
mat pojawi się już w przestrzeni 
medialnej, zawsze słychać głosy 
ze strony pracodawców i bizne-
su, że nas na to nie stać, nie mo-
żemy porównywać się z boga-
tymi krajami zachodnimi, bo 
cały czas jesteśmy na dorobku, 
że ucierpi na tym efektywność, 
gospodarka będzie mniej kon-
kurencyjna itd. Czy jednak tak 
musi być? Można się zgodzić, że 
ustanowienie całego dodatko-
wego dnia wolnego nie obyłoby 
się bez jakieś szkody dla gospo-
darki. W postulacie skrócenia 
czasu pracy chodzi jednak o coś 
zgoła innego. Dobry pracownik 
to pracownik wypoczęty, który 
ma odpowiednio dużo czasu, by 
zrelaksować się w domu przed 
kolejnym dniem w pracy. Takie 
jest założenie. Z punktu widzenia 

pracownika niewątpliwie byłaby 
to zmiana korzystna. A jak by to 
mogło wyglądać w odniesieniu 
do interesu pracodawcy? Eks-
peryment w szwedzkim domu 
opieki wpłynął na jakość usług 
świadczonych przez kadrę pie-
lęgniarską. Pracownicy mieli 
więcej energii i cierpliwości 
względem pacjentów. Rzadziej 
także chorowali. Z racji jednak na 
specyfikę miejsca (konieczność 
sprawowania opieki nad pacjen-
tami przez 24 godziny na dobę) 
trzeba było zatrudnić większą 
liczbę pielęgniarzy. Dom opieki 
jest jednak szczególnym miej-
scem pracy. Znacznie bardziej 
reprezentatywny będzie przy-
kład szwedzkiej Toyoty. Trudno 
podejrzewać, by jeden z naj-
większych światowych koncer-
nów samochodowych pozwalał 
sobie na poprawę jakości życia 
swoich pracowników kosztem 
efektywności. Dowodów na to, 
że zmniejszenie czasu pracy nie 
musi się automatycznie wiązać 
ze spadkiem wydajności jest wię-
cej. Latem zeszłego roku japoń-
ski oddział Microsoftu dał swo-
im pracowników pięć wolnych 
piątków z rzędu. Efekt? Obniże-
nie wydatków (m.in. na energię 
elektryczną) i aż 40-procentowy 
wzrost produktywności.

Poznajmy fakty
No właśnie, tym, którzy całą 
dyskusję na temat zmniejsza-
nia godzinowego wymiaru pracy 
chcieliby sprowadzić jedynie do 
pytania, jak operacja ta wpłynie 
na efektywność, przedstawmy 
kilka faktów. Jak wynika z ra-
portu OECD, Polacy należą do 
czołówki najbardziej zapraco-
wanych narodów na świecie. 
Zajęliśmy w nim wysokie siód-

me miejsce, z przepracowany-
mi średnio 1928 godzinami dla 
jednego pracownika w 2017 r. 
przy średniej międzynarodowej 
na poziomie 1763 godzin. Dla 
porównania Niemcy przepraco-
wali w tym czasie średnio aż 600 
godzin mniej od nas, co oznacza, 
że przeciętny Niemiec spędzał 
w pracy zaledwie 5,5 godziny. 
W 2018 r. pracowaliśmy nieco 
mniej, bo 1792 godziny, ale i tak 
o 58 godzin więcej niż średnia eu-
ropejska. Gdyby przepracowane 
roboczogodziny automatycznie 
przekładały się na efektywność, 
taki stan rzeczy byłby wytłuma-
czalny koniecznością nadrabia-
nia zaległości względem bardziej 
rozwiniętych gospodarek krajów 
zachodnich. Jak wynika jednak 
z publikacji „Produktywność pra-
cy w Polsce – jak dogonić Euro-
pę?” przygotowanej przez serwis 
aleo.com, bazującym właśnie na 
statystykach podawanych przez 
OECD, znajdujemy się wśród naj-
mniej produktywnych państw 
Unii Europejskiej (obok Grecji, 
Łotwy czy Rumuni) i to pomimo 
tego, że z roku na rok nasza wy-
dajność systematycznie rośnie. 
Okazuje się bowiem, że w ciągu 
godziny pracownik w Polsce jest 
w stanie wytworzyć aż o 1,5 razy 
mniej niż jego kolega w Niem-
czech i aż o ponad dwa razy (!) 
mniej niż przeciętny Norweg czy 
Irlandczyk. Na pewno polskie 
przedsiębiorstwa mają sporo do 
zrobienia w kwestii innowacji 
i nowych technologii, zwiększa-
jących wydajność wykonywa-
nej pracy. Tutaj otwiera się pole 
do popisu dla rządzących. Pod 
względem wydatków na bada-
nia i rozwój znajdujemy się pod 
koniec UE, przeznaczając na ten 
cel jedynie ok. 1% PKB (1,03% 

w 2017 r., 1,21% w 2018 r., w tym 
roku ma być ponoć 1,7%). Kamie-
niem do ogródka pracodawców 
mogą być także rezerwy w zakre-
sie właściwej organizacji pracy 
przedsiębiorstwa. Nie dość, że 
pracujemy długo, to wciąż za 
marne pieniądze. Według danych 
na 2018 r. koszt godziny pracy 
w Polsce to zaledwie ok. 10 euro, 
czyli blisko trzy razy mniej niż 
średnia unijna.
Jak pokazuje ranking „The Work-
force View in Europe 2018” zbyt 
długi czas przebywania w pra-
cy (nie tylko fizycznie, ale też 
myślami już po wyjściu z biura) 
przynosi bardzo złe skutki dla 
naszej kondycji psychicznej. 
Jesteśmy bowiem najbardziej 
zestresowanym narodem w Eu-
ropie. To uczucie nieodłącznie 
towarzyszy każdego dnia w pra-
cy aż 27% Polakom. Napięcie, 
jakie odczuwamy przy wyko-
nywaniu obowiązków zawodo-
wych, ma niestety bezpośred-
nie przełożenie na naszą efek-
tywność. Ciekawe, choć bardzo 
przygnębiające wnioski płyną 
z raportu psycholog Małgorzaty 
Czerneckiej z Human Power. 
W badaniu przeprowadzono wy-
wiady z 1149 menedżerami i pra-
cownikami szeregowymi du-
żych firm. Aż 75% menedżerów 
pracuje w ciągu dnia regularnie 
dłużej niż 8 godzin, a prawie po-
łowa zabiera pracę do domu. Co 

fo
t. 

Cl
em

 O
no

je
gh

uo
 / 

un
sp

la
sh

fot. Cam
paign Creators / unsplash



wrzesień 202026 POLSKA PO GODZINACH

n KORZENIE WARSZAWY

Projekt budowy szeroko-
torowej kolei z Kowla 
przez Lublin, Dęblin, 
Warszawę i Modlin do 

Mławy, posiadającej odgałęzienie 
z Dęblina do Łukowa, zatwierdzo-
no w 1873 roku. W założeniu mia-
ła ona przede wszystkim łączyć 
ze sobą kilka twierdz, położonych 
na zachodnich rubieżach Impe-
rium Rosyjskiego. Przetarg na jej 
budowę i użytkowanie wygrał Le-
opold Kronenberg, który w 1874 
roku został prezesem Towarzy-
stwa Drogi Żelaznej Nadwiślań-
skiej. Podzieloną na kilka etapów 
budowę, ukończono w roku 1877. 
W tym samym czasie powstała, 
uruchomiona rok wcześniej, war-
szawska linia obwodowa, która 
komunikowała linię nadwiślań-
ską z innymi dworcami.
Miasto obsługiwała początkowo, 
posadowiona w znacznym odda-
leniu od jego centrum, na dzisiej-
szym Nowym Bródnie, stacja War-
szawa-Praga. Wraz z nią powstały 
warsztaty kolejowe i lokomoty-
wownia. Drugą stacją w granicach 
dzisiejszej Warszawy był Wawer. 
Powstała ona w miejscu gdzie linia 
przecinała ważną magistralę dro-
gową – Trakt Brzeski i gdzie miał 
niedługo powstać jeden z fortów 
Twierdzy Warszawa. W 1880 roku 
na lewym brzegu Wisły powstał 
dworzec główny Kolei Nadwiślań-
skiej. Z uwagi na bliskość cytadeli, 
otrzymał również zabudowę drew-
nianą, łatwą do usunięcia w razie 
potrzeby prowadzenia ostrzału. 

Wilegiatura, wojna 
i elektryfikacja

Kolej Nadwiślańska w swojej 
pierwotnej formie funkcjono-
wała przez 20 lat. Na tyle działal-
ności prywatnemu inwestorowi 
pozwalała koncesja. W 1897 roku 

29 sierpnia upłynęły 143 lata od dnia otwarcia 
Kolei Nadwiślańskiej. W przeciwieństwie 
do kilku starszych linii, posiadających 
w Warszawie jedną ze swoich stacji krańcowych, 
„Nadwiślanka” jedynie ocierała się o jej 
obszar. Mimo to walnie przyczyniła się 
do rozwoju jej przedmieść oraz znacząco 
wpłynęła na ukształtowanie przestrzeni,  
kilku dzisiejszych dzielnic.

Kamieniem milowym dla war-
szawskiego odcinka linii oka-
zała się elektryfikacja jego po-
łudniowej części. W 1933 roku 
PKP podpisała umowę z dwiema 
brytyjskimi firmami kolejowymi, 
które miały w ciągu czterech lat 
zrealizować odcinki do Żyrar-
dowa, Mińska Mazowieckiego 
i Otwocka. Ten ostatni, posado-
wiony na fragmencie „Nadwiślan-
ki”, otwarto 15 grudnia 1936 roku. 
Zabudowania techniczne uloko-
wano na Grochowie. Zbudowano 
wówczas szereg dobrze znanych, 
charakterystycznych peronów 
ze skrzydlatymi wiatami. W tym 
czasie kolej na linii podmiejskiej 
obsługiwała już kolejne przystan-

kiej. Z zachowanych zabudowań 
historycznych, na szczególną uwa-
gę zasługują obiekty przy Stacji 
Warszawa-Praga, należące nie-
gdyś do Warsztatów Głównych 
Kolei Nadwiślańskiej. Wzdłuż linii 
do Otwocka zachowało się kilka 
murowanych koszarek i drew-
niany budynek mieszkalny przy 
stacji w Falenicy, który dość dłu-
go uznawany był za pierwotny 
budynek dworcowy. Obok niego 
znajduje się nowszy dworzec, z lat 
30. XX wieku. Szczególną war-
tość zabytkową stanowią perony 
ze skrzydlatymi wiatami w Mię-
dzylesiu, Radości, Miedzeszynie 
i Falenicy. Wybierając się koleją 
podmiejską na wycieczkę ich śla-
dem, warto też pojechać kawałek 
za miasto. W Otwocku znajduje się 
oryginalny dworzec z 1910 roku, 
a w Celestynowie niezwykła pereł-
ka – dworzec drewniany, z końca 
XIX wieku. z

przeszła na własność rządową. 
Przełom XIX i XX wieku był 
czasem dynamicznego rozwo-
ju podwarszawskich letnisk. Do 
upowszechnienia tego zjawiska 
kulturowego, zwanego wilegiatu-
rą, znacznie przyczyniły się linie 
kolejowe, w tym Nadwiślańska. 
Wzdłuż jej przebiegu powstało 
szereg osiedli wypoczynkowych, 
które mogły się rozwinąć dzięki 
dobrej komunikacji z Warszawą. 
Po części przyczynili się do tego 
również kolejowi urzędnicy, któ-
rzy zaludnili m.in. część Bródna 
i Anina. Na przełomie wieków po-
wstały stacje w Falenicy, Radości, 
Miedzeszynie, Płudach i Chosz-
czówce. W tym czasie też, dworzec 
główny „Nadwiślanki” uzyskał 
miano Dworca Kowelskiego. 
W 1915 roku, wycofujący się 
z Warszawy Rosjanie, zniszczyli 
większość zabudowań kolejowych 
i ewakuowali niemal cały tabor, 
a nowy okupant przekuł szerokie 
tory na rozstaw zwykły. W miejsce 
zniszczonego dworca głównego, 
powstał wówczas zalążek dzisiej-
szego Dworca Gdańskiego. Po od-
zyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, dawna Kolej Nadwiślańska 
przeszła pod zarząd PKP. 

ki, na Olszynce oraz w Między-
lesiu i Aninie. W tej formie służy 
mieszkańcom do dziś.

Dziedzictwo kolejowe

Linia dawnej Kolei Nadwiślańskiej 
przecina lub dotyka obszarów 
dzisiejszych dzielnic Białołęka, 
Targówek, Praga Północ, Praga 
Południe i Wawer. Większość ich 
osiedli powstawała i rosła w uwa-
runkowaniach podyktowanych 
jej istnieniem. Szczególnie rzuca 
się to w oczy w dzielnicach Tar-
gówek i Praga Północ, gdzie linia 
do dziś przebiega po wysokich, 
dzielących przestrzeń miejską 
wałach oraz na tzw. linii otwoc-

Stacja Warszawa-
Praga, 1877 rok v

Adam Ciećwierz 
poczta-adam@o2.pl

Kolej Nadwiślańska  
w Warszawie

z Stacja w Wawrze,  
lata 20. XX wieku

c Stacja w Radości,  
lata 20. XX wieku

z Dworzec Kowelski, początek 
XX wieku
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Jak co roku pierwszy września jest dniem powrotu do szkoły. Czas pokaże, czy w czasie pandemii COVID 19 
uda się prowadzić naukę w warunkach szkoły czy znowu zdalnie.

Radzi okulista z Centrum Medycznego CMP Piaseczno

n POWRÓT DO SZKOŁY

Jak zadbać o wzrok dziecka?

Jak przygotować dzieci do cało-
rocznej wytężonej pracy wzro-
kowej?
Przede wszystkim warto zapytać 
dziecko, czy dobrze widzi treści 
umieszczone na tablicy, czy nie 
ma problemów z odczytaniem te-
go, co pisze nauczyciel – czasem 
dzieci odpisują od sąsiada z ławki 
(w warunkach wzmożonego dy-
stansowania i zwiększania odle-
głości między uczniami w klasie 
może to być utrudnione). Warto 
przypatrzeć się także w domu, jak 
dziecko siedzi przy stole, w ja-
kiej odległości trzyma książkę 
(lub częściej smartfona), czy nie 
przysuwa się do telewizora, żeby 
lepiej zobaczyć program.

Czy każde dziecko powinno 
być przebadane przez lekarza 
okulistę? 
To dobra inwestycja w naukę 
dziecka; na pewno do lekarza oku-
listy powinni udać się uczniowie, 
którzy sami zgłaszają problemy 
lub są one zauważane przez in-
nych. Chodzi tu także o wszelkie 
„trudności w nauce” tak częste 
we współczesnym pokoleniu: 
dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, 
itd. Pełne badanie okulistyczne 
i ewentualne dobranie okularów 
do pracy oczywiście nie wyleczy 
z tych problemów, ale zabierzemy 
dziecku niepotrzebną, dodatko-
wą przeszkodę. Z odpowiednim 
wsparciem optycznym (okulary, 
soczewki kontaktowe) nauka bę-
dzie przychodziła łatwiej.

Dzieci z obciążonym wywiadem 
wczesnodziecięcym i okołopo-
rodowym
Kolejną grupą, na którą zwraca 
się uwagę szczególną w opiece 
holistycznej, są dzieci z obciążo-
nym wywiadem wczesnodziecię-
cym, nawet okołoporodowym. 
Wcześniaki, dzieci z zaburzeniem 
napięcia mięśniowego we wcze-
snym okresie życia, z rehabilitacją 
wczesnodziecięcą w wywiadzie, 
bezwzględnie powinny być często, 
przynajmniej raz w roku, kon-
trolowane okulistycznie. Nawet 
jeśli są już w wieku szkolnym, 
a wszystkie wady wzroku, nawet 

a ewentualne wady wzroku zo-
stały skorygowane trzeba jesz-
cze pomyśleć o ergonomii pra-
cy wzrokowej.
Prawidłowo zorganizowane, czyste 
biurko w domu, komputer usta-
wiony w odpowiedniej odległości 
od oczu (50-70 cm, laptop zawsze 
jest bliżej, monitor stacjonarny 
dalej). Fotel dziecka musi mieć 
dostosowaną do biurka i wzrostu 
dziecka wysokość, tak, aby oczy 
dziecka znajdowały się na wysoko-
ści górnej krawędzi monitora lub 
ponad nią, a nie zmuszone były pa-
trzeć do góry. To ważne zwłaszcza 
przy kilkugodzinnej zdalnej pracy 
przy monitorze. Plecy wyprosto-
wane, i bez pokładania się na ze-

z urządzeniami ekranowymi na 
dwie godziny przed snem).
Ciekawe jest też stosowanie 
u niektórych dzieci soczewek 
relaksacyjnych – to okulary, które 
jednocześnie pozwalają na dobre 
widzenie z daleka, ale odciąża-
ją napięcie oka podczas pracy 
z bliska słabszą mocą soczewki 
w strefie do czytania.

Sprawdź czy dziecko nie wyrosło 
z okularów
Szalenie ważne jest u dzieci już 
noszących okulary sprawdzenie, 
czy nasze dziecko z nich nie wy-
rosło. Czasem moce szkieł się nie 
zmieniają, ale zmienia się buzia 
dziecka, co za tym idzie rozstaw 
źrenic i wielkość pasujących opra-
wek. Wiele z nich dzięki telesko-
pom w zausznikach rozciąga się 
i próbuje dopasować do zmie-
niających się warunków, jednak 
oko zawsze dążące do najlepszego 
punktu w szkle może zacząć się 
męczyć i zezować. Jest to także 
często przyczyną niechęci dzieci 
do okularów – mimo, że bez nich 
widzą gorzej, mniej ostro, to złe 
samopoczucie nie pozwala im 
nosić takich okularów. Nie zawsze 
jest to więc znudzenie się opraw-
kami i chęć wymuszenia nowych.

Ergonomia pracy wzrokowej
Jeśli mamy pewność, że z ocza-
mi dziecka wszystko jest dobrze, 

szyt - to hasła znane z poprzednich 
pokoleń, nadal aktualne.

Przerwy podczas nauki
Tak jak dorośli użytkownicy kom-
puterów także dzieci powinny 
planować przerwy podczas na-
uki. Ciekawa jest „reguła 3×20”. 
Co 20 minut krótka 20 sekundowa 
przerwa i spoglądanie 20 stóp 
przed siebie (to około 6 metrów); 
najlepiej przez okno. Częste wie-
trzenie pomieszczenia, w którym 
przebywamy, obecność roślin, 
dbanie o prawidłową wilgotność 
powietrza to dodatkowe elemen-
ty dla zachowania zdrowia.
Szerząca się na świecie pandemia 
krótkowzroczności wśród dzieci 
i młodzieży wskazuje także na 
konieczność równoważenia pra-
cy wzrokowej z bliska zajęciami 
w przestrzeni (rower, piłka, spa-
cery). Istotny dla spowolnienia 
postępu wady wzroku jest  od-
powiednio długi wpływ świa-
tła dziennego.
Wydaje się, że najmłodsze poko-
lenie jest „skazane” na wszelkie 
urządzenia elektroniczne, my 
jako rodzice musimy poprowa-
dzić je w tym świecie mądrze 
i nauczyć odpowiedzialności, 
aby w zdrowiu (także oczu) mo-
gły szczęśliwie poznawać świat, 
także przez internet. z

dr n.med. Małgorzata Zaraś

te niewielkie – także w tej grupie 
należy starannie korygować.

Dzieci rodziców noszących 
okulary
Wreszcie warto sprawdzić wzrok 
dzieci, jeśli rodzice noszą oku-
lary, zwłaszcza tzw. minusy.  Co 
ciekawe nie tylko geny mają tu 
znaczenie, ale także powielane 
schematy zachowań. Dziecko ro-
dziców – „moli książkowych” czę-
sto będzie także fanem czytania, 
a jest to jeden z czynników nara-
stania minusowej wady wzroku.

Korygowanie wady wzroku  
u dzieci
U dzieci wady wzroku korygu-
jemy tak, aby dziecko, jeśli to 
możliwe miało pełną ostrość 
wzroku. Chodzi tu o wsparcie 
dalszego prawidłowego rozwoju 
oczu, ale także tzw. wyrównanie 
szans szkolnych. Szkoda, żeby 
zdolny uczeń uczył się gorzej od 
rówieśników tylko dlatego, że 
gorzej widzi.
Przy zakupie okularów można 
rozważyć użycie filtrów świa-
tła niebieskiego – np. tzw blue 
control. Widzialne, ale bardzo 
bliskie ultrafioletu światło niebie-
skie męczy oczy, może sprzyjać 
rozwojowi chorób oczu w wieku 
późniejszym, odpowiada także za 
zaburzenia rytmu snu (stąd tak 
istotne jest zakończenie pracy 

Przy zakupie 
okularów można 
rozważyć użycie 
filtrów światła 
niebieskiego – np. 
tzw blue control. 
Widzialne, ale bardzo 
bliskie ultrafioletu 
światło niebieskie 
męczy oczy, może 
sprzyjać rozwojowi 
chorób oczu w wieku 
późniejszym
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wyżej 100. Badaniom wędrówek 
ptaków służy ich znakowanie 
(główne obrączkowanie), sto-
sowane do celów naukowych 
od roku 1898. Obecnie ptaki są 
obrączkowane między innymi 
na wybrzeżu Bałtyku („Akcja 
Bałtycka” działająca nieprze-
rwanie od roku 1961), na Wiśle 
pod Górą Kalwarią, na zbiorni-
ku Siemianówka, w Beskidzie 
Niskim i w Gostynińskim Parku 
Krajobrazowym. Nowe techniki, 
jak teledetekcja satelitarna i przy 
pomocy sieci GSM umożliwiają 
śledzenie wędrówek tak ozna-
kowanych osobników on-line. 
Dzięki temu wiemy, że duże mewy 
w razie załamania pogody potra-
fią w ciągu 1-2 dni przelecieć znad 
górnej Wisły nad węgierski Bala-
ton albo z takim samym czasie 
z Kołobrzegu do Sopotu. Wędrują-
ce żurawie wykorzystując sprzy-
jający wiatr mogą przemieścić się 
z południowej Francji na Węgry 
w ciągu jednej nocy, a gdy wiatr 
zmieni się na południowy w cią-
gu 1-2 dni dolatują do Polski albo 
na Litwę. Łabędzie czarnodziobe 
(małe) z półwyspu Tajmyr lecąc 
nad Morze północne zatrzymują 
się na odpoczynek w środkowej 
i północnej Polsce, a czasem zo-
stają u nas na zimę. Czarne bo-
ciany przelatują przez Chorwację, 

a następnie południowe Włochy 
i Sycylię do Tunezji. Polskie ostry-
gojady wędrują wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku i Atlantyku do Maroka 
i Senegalu, albo do tych samych 
okolic wzdłuż rzek i zachodnim 
wybrzeżem Morza Śródziemne-
go. Polskie bociany białe, które 
rozpoczęły kilka tygodni temu 
wędrówkę „drogą wschodnią” – 
przez Bosfor – są już w Bułgarii 
i Turcji. 

Klimat się ociepla
Systematyczne badania wędró-
wek potwierdzają fakt powolne-
go ocieplania się klimatu: osob-
niki wielu gatunków coraz czę-
ściej decydują się na zimowanie 
na miejscu albo odlatują coraz 
później. Zjawisko to jest bardzo 
wyraźne w przypadku żurawi: 
w 2020 r. podczas noworocznych 
spacerów obserwatorzy odnoto-
wali obecność żurawi w kilkuset 

W ten sposób lepiej 
wykorzystują se-
zonową bazę po-
karmową i długi 

dzień na północy, co pozwala im 
skuteczniej karmić młode i unikać 
nocnych drapieżników. Gdy jesie-
nią zasoby pokarmu się kurczą 
i robi się coraz zimniej, ptaki prze-
mieszczają się stopniowo bliżej 
równika, albo nawet za równik, 
gdzie trwa wtedy pora deszczowa. 
Poszczególne gatunki mają bardzo 
różny dystans migracji. Niektóre 
przemieszczają się tylko o kilkaset 
kilometrów, żeby uniknąć śniegu 
i ujemnych temperatur. Inne wę-
drują do północnej i środkowej 
Afryki. Rekordzistą w zakresie 
dystansu jest rybitwa popielata, 
która przelatuje od północnego 
do południowego koła podbiegu-
nowego i dwa razy w ciągu roku 
korzysta z lata i polarnego dnia, co 
umożliwia jej wychowanie dwóch 
pokoleń młodych. Jej pospolitsza 
krewniaczka rybitwa rzeczna zi-
muje na wybrzeżach Afryki. Re-
kordzistą pod względem wysokości 
przelotu jest gęś tybetańska, nie-
rzadko widywana przez himala-
istów na 7-8 tysiącach metrów. 

Szlaki migracyjne ptaków
Wrzesień to okres, kiedy może-
my zaobserwować w ogrodzie, 

pobliskim parku, za oknem al-
bo w drodze do pracy gatunki 
nie występując u nas w innych 
porach roku, albo pojawiają-
ce się bardzo rzadko. Jesienią 
ptaków jest więcej, niż wiosną, 
bo wędrują również tegoroczne 
młode. Niektóre gatunki migrują 
wyraźnymi szlakami, jak doli-
ny dużych rzek i brzeg morza, 
a inne szerokim frontem w wy-
branym kierunku. W utrzyma-
niu tego kierunku pomagają im 
magnetoreceptory wykrywające 
obie składowe ziemskiego pola 
magnetycznego. Dzięki temu 
mają orientację nie tylko co do 
stron świata, ale też względnej 
odległości między biegunem 
i równikiem. Najlepsze miejsca 
do obserwacji ptaków wędrow-
nych to ujścia rzek, duże jeziora 
i zbiorniki zaporowe. 
Jednym z głównych korytarzy 
wędrówkowych jest dolina Wi-
sły. Dzięki temu np. w okolicach 
Warszawy można zaobserwować 
migrujące łabędzie krzykliwe 
i czarnodziobe, orły i orliki, ry-
bołowy, kilka gatunków błot-
niaków, wydrzyki, ostrygojady, 
biegusy zmienne, rybitwy po-
pielate, uszatki błotne i wiele 
innych gatunków: w skali roku 
to nawet ponad 200 gatunków, 
a w ciągu jednego miesiąca po-

Jesień – czas 
ptasich wędrówek
W Polsce występuje około 450 gatunków dzikich ptaków. 
Większa część z nich to ptaki wędrowne, spędzające okres 
rozrodczy u nas albo na północ od Polski, a zimujące na 
południu. Wędrówka wielu gatunków trwa od sierpnia do 
października, ale jej największe nasilenie możemy obserwować 
we wrześniu i na początku października – do pierwszych 
przymrozków. Dlaczego ptaki wędrują albo po co wędrują? 

n PRZYRODA

miejscach i by-
ło to łącznie kilka 

tysięcy ptaków, a jeszcze 
10-20 lat temu ten gatunek zi-
mował wyjątkowo. Coraz czę-
ściej zimują też czajki, rudziki, 
kopciuszki, kapturki i szpaki. 
Podczas wędrówek ptaki, mimo 
że są chronione prawem wielu 
krajów i konwencjami między-
narodowymi, ponoszą straty 
z powodu kłusownictwa, nad-
miernej aktywności myśliwych, 
zmian i skażeń środowiska oraz 
klęsk żywiołowych. Przypad-
kowy świadek jednoczesnego 
przelotu tysięcy bocianów lub 
ptaków szponiastych z Tarify 
koło Gibraltaru do Tangeru 
w Maroku, albo przez Bosfor 
może odnieść wrażenie, że przy 
takiej liczebności nie mogą być 
one zagrożone wyginięciem. 
Na przesmykach są to jednak 
wszystkie osobniki z naszego 
kontynentu zgromadzone w jed-
nym miejscu: czasem to kilka – 
kilkadziesiąt ostatnich ptaków 
danego gatunku z jednego kraju.
Obserwowanie ptaków stało się 
w ostatnich latach na tyle popu-
larne, że wiele organizacji i in-
stytucji organizuje dni otwarte 
oraz akcje edukacyjne poświę-
cone ptakom, jak np. wycieczki 
ornitologiczne z okazji Europej-
skich Dni Ptaków w pierwszy 
weekend października (w tym 
roku 2-4 października). Lista im-
prez będzie dostępna na stronie 
Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków: otop.org.pl. 
Można też śledzić wędrówki pta-
ków w internecie na stronach 
poświęconych bocianom, dzi-
kim gęsiom, orlikom, żurawiom 
i innym gatunkom. z

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

Od góry: żurawie nad Warszawą, 
bernikle  białolice, łabędź 
czarnodzioby, gęś tybetańska

Szpak w szacie  jesiennej

Rybitwa rzeczna
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n RODZINA

n TECHNIKA

Ruszyły zapisy na największe 
w Europie spotkanie ojców
W sobotę 14 listopada ojcowie z różnych krajów Europy i Ameryki zjadą się do Folwarku Łochów pod Warszawą 
na XII Międzynarodowe Forum Tato.Net. Temat przewodni tegorocznego spotkania to „Zaangażowany & Solidarny. 
Jak ustawić ojcowskie priorytety?”. 

obciążonego egoizmem bycia 
dla innych i sposobów mądrego 
budowania solidarnego społe-
czeństwa. Forum będzie okazją 
do poznania konkretnych osób 

Powoli wracamy do biu-
rowców, gdzie w otwar-
tych przestrzeniach 
pracują dziesiątki osób. 

Ale gdy już wrócimy, nasze biura 
mogą okazać się wygodniejsze 
niż kiedyś. Dzięki sztucznej in-
teligencji.
Zespół badaczy z Royal Melbo-
urne Institute of Technology 
(RMIT) i firmy Arup naszpiko-
wał czujnikami biuro, w którym 
pracowało 31 osób. Co istotne, 
Arup to firma, w której praktyko-
wano tzw. politykę gorących biu-
rek – pracownicy zajmowali te 
miejsca, które były akurat wolne 
lub takie, na których można było 
wykonywać zadania wynikające 
z planu pracy na dany dzień.
Czujniki zbierały dane na temat 
hałasu, temperatury, wilgotno-
ści, ciśnienia, stężenia dwutlenku 
węgla, a nawet natężenia promie-

niowania elektromagnetycznego. 
Potem informacje z wypełnia-
nych przez pracowników ankiet 
przeanalizował system uczenia 
maszynowego. Jak tłumaczy w ko-
munikacie prasowym główny au-
tor pracy, dr Mohammad Saiedur 
Rahaman, chodziło o to, by z mo-
rza danych wyłowić wzorce ak-
tywności i koncentracji ludzi.
Algorytmy odkryły kilka nie-
oczywistych rzeczy. Po pierw-
sze, większość pracowników 
miała swoje ulubione biurka. 
Gdy musieli usiąść gdzie indziej, 
pojawiały się trudności z kon-
centracją. Po drugie, istotna 
okazała się temperatura: gdy 
było zbyt chłodno (poniżej 22,5 
stopnia), zdolność skupienia się 
także malała.
Spośród pozostałych czynników 
ważne okazało się stężenie dwu-
tlenku węgla – wysokie ograni-

Instrukcja obsługi  
człowieka za biurkiem
Sztuczna Inteligencja powie Ci, gdzie i jak 
pracuje Ci się najlepiej. Pod warunkiem, 
że naszpikujesz swoje biuro inteligentnymi 
czujnikami.

i działań, które realizują taką stra-
tegię i inspiracją do stworzenia 
własnego planu bycia ojcem za-
angażowanym i solidarnym – do-
daje Dariusz Cupiał.
Inicjatywa Tato.Net to realizowany 
przez Fundację Cyryla i Metode-
go program wzmacniania rodzin 
poprzez wspomaganie ojców. Ta-
to.Net była w Polsce pierwszą, 
a obecnie jest największą inicjaty-
wą, która dostarcza mężczyznom 
narzędzi, by mogli się nawzajem 
wspierać w byciu lepszymi ojcami. 
Po 16 latach działalności Tato.Net 
tysiące mężczyzn pogłębiło swoje 
kompetencje odpowiedzialnych 
i zaangażowanych ojców. z

Zbigniew Danilewski

Pandemia koronawiru-
sa skutecznie przypo-
mniała wszystkim, że 
człowiek potrzebuje 

drugiego człowieka. Stała się też 
czasem stawiania sobie pytań 
o priorytety i nową organizację 
życia w rodzinach. Dostrzegli-
śmy, jak wielką wartość ma za-
angażowanie społeczne, które-
go przykład dało tak wiele osób, 
stając się bohaterami ostatnich 
miesięcy. 
 – Postawa człowieka niosącego 
pomoc innym to dobre narzędzie 
wychowawcze, zwłaszcza w epoce 
konsumpcji i skoncentrowania 
na sobie. Zaangażowanie w coś 
więcej niż własne sprawy mo-

że wzmocnić kompetencje i ro-
dzinne relacje. Podejmowane 
kreatywnie, odpowiedzialnie, 
razem z rodziną, w duchu soli-
darności z potrzebującymi wspar-
cia przyniesie coś bezcennego: 
poczucie wspólnoty – mówi dr 
Dariusz Cupiał, twórca Inicjatywy 
Tato.Net. 
Międzynarodowe Forum Tato.
Net to całodzienne „święto oj-
costwa” wypełnione wykładami, 
panelami, warsztatami oraz nie-
formalnym ojcowskim networ-
kingiem, rozmowami o roli taty 
w rodzinie i życiu społecznym. 
Idea jest prosta: zamiast nie-
ustannie narzekać na kryzys oj-
costwa, lepiej spotkać się w spo-

łeczności ojców, aby wzajemnie 
się wspierać. 
– Dzieci potrzebują ojców za-
angażowanych, którzy potrafią 
mądrze poświęcić im czas. Taki 
ojciec, jako przewodnik dla swo-
jej rodziny, wskazuje życiowe cele 
i środki do ich osiągnięcia. Ale 
ojciec zaangażowany jest przede 
wszystkim obecny w życiu dziec-
ka, które widzi wówczas, że tato 
nie myśli tylko o sobie, swojej 
pracy, ale jest „dla” – dla dziec-
ka, dla żony, zauważa potrzeby 
drugiego człowieka i wychodzi 
im naprzeciw, jest po prostu so-
lidarny. Gdy dziecko widzi ojca 
zaangażowanego, wolnego od 
narcyzmu, uczy się od niego nie-fo

t. 
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czało zdolność do koncentra-
cji. To o tyle istotne, że rzadko 
się je mierzy, a większa liczba 
osób w danym miejscu potrafi 
je znacząco podnieść. – Wyni-
ki dotyczące dwutlenku węgla 
i temperatury podkreślają, jak 
duże znaczenie ma dobre ogrze-
wanie, chłodzenie i wentylacja 
– twierdzi Rahaman.
Co dość oczywiste, znaczącym 
czynnikiem wpływającym na 
koncentrację była też długość 

snu pracownika ( ją również 
mierzono za pomocą ankiet). 
Niewsypani pracownicy dekla-
rowali, że gorzej wykonywali 
swoje zadania w pierwszej części 
dnia. Na skupienie pracownika 
biurowego wpływa także liczba 
spotkań: im więcej ich w ciągu 
dnia, tym gorzej idzie praca.
Badacze podkreślają, że pande-
mia koronawirusa zmieni biura, 
a zebrane przez nich informacje 
mogą być cenne dla tych, którzy 

zechcą lepiej projektować prze-
strzeń do pracy. Prof. Flora Sa-
lim, wykładowca RMIT i szefowa 
zespołu badawczego podkreśla, 
że dane z inteligentnych czuj-
ników, choć mają wiele zasto-
sowań, po raz pierwszy zostały 
wykorzystane do badania pozio-
mu koncentracji pracowników. 
Pracę na ten temat opublikowa-
no w „IEEE Internet of Things”.
Jednak badanie może być nieco 
spóźnione, bo nie wiadomo, jak 
wielu z nas po pandemii w ogó-
le wróci do biur. Koronawirus 
może sprawić, że wiele „białych 
kołnierzyków” będzie musiało 
na dobre przestawić się na pracę 
z domu.
Niedawno „The Economist” na-
pisał, że utrzymanie jednego 
stanowiska biurowego w dużej 
firmie kosztuje około 5 tysięcy 
dolarów rocznie. To rozrzutność, 
bo przeciętny pracownik spędza 
aż połowę czasu na spotkaniach 
służbowych poza swoim stano-
wiskiem pracy. Jak wynika z ba-
dań, w przypadku pracy zdalnej 
wydajność pracowników jest 
większa średnio o 13,5 procent. 
Słuszność tej diagnozy potwier-
dza znaczna część Polaków, któ-
rzy uczestniczyli w przeprowa-
dzonej w maju ankiecie na temat 
pracy zdalnej. z

Michał Rolecki
www.sztucznainteligencja.org.pl
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n POCIĄG DO KAWY

Wypalanie kawy –  
sztuka czy rzemiosło?

Powiedzieć, że jest Pan pasjo-
natem kawy, to mało. Trener, 
sędzia na zawodach baristów, 
head roaster w palarni kawy. 
Jak rozwijała się Pana pasja?
Przygodę z kawą rozpocząłem 
jako barista. Starałem się osią-
gnąć perfekcję w tej dziedzinie. 
W 2009 r. wystartowałem w Mi-
strzostwach Polski Baristów. 
Udało mi się zająć piąte miejsce 
w Polsce. To tam poznałem ludzi, 
którzy zawodowo zajmowali się 
wypalaniem kawy. Zapropono-
wali mi szkolenie i pracę jako 
roaster. W 2015 r. stworzyliśmy 
z przyjaciółmi Praską Palarnię 
Kawy, gdzie jestem odpowie-
dzialny za cały proces wypala-
nia kawy.

W jaki sposób palarnie w Polsce 
zaopatrują się w kawę zieloną? 
Czy rynek zielonej kawy jest 
zdywersyfikowany, czy dominują 
określone firmy?
Najprostszy sposób to zakupu 
kawy przez importerów, agen-
tów, sprowadzających kawę do 
Polski. Można również bezpo-
średnio zakupić kawę z kraju pro-

Z Szymonem Nowickim – współtwórcą 
palarni kawy Praska, trenerem i sędzią 
zawodów baristów, właścicielem dwóch 
kawiarni – rozmawia Michał Włudarczyk.

Zwykle 
kawa surowa 
kosztuje  
około 30-50% 
ceny docelowej 
kawy na półce.
Trzeba tu 
uwzględnić 
stratę na wadze 
w trakcie 
wypalania  
tzn.1000 g 
kawy surowej 
to około  
800 g kawy 
wypalonej

około 270 dolarów. Zwykle kawa 
surowa kosztuje około 30-50% 
ceny docelowej kawy na półce. 
Trzeba tu uwzględnić stratę na 
wadze w trakcie wypalania tzn. 
1000g kawy surowej to około 800g 
kawy wypalonej. Ryzyko błędu 
w trakcie produkcji, jak coś nie 
wyjdzie, to taka partia nie trafia do 
sprzedaży. Są też różnice kursowe, 
kawa jest kupowana w dolarach 
i cena zmienia się w zasadzie co 
dostawę. Trudno w każdym mie-
siącu dostosowywać ceny kawy 
już gotowej do zmian kursowych, 
a czasem to różnica 10-15%.

Czy każdą kawę wypala się tak 
samo, czy w zależności od ga-
tunku robi się to inaczej?
Do każdej kawy trzeba podejść 
indywidualnie. W zależności od 
wielkości, twardości, gęstości, 
wilgotności ziarna. Oczywiście 
liczy się to, jak później chcemy 
pić tą kawę, np. kawy do alter-
natywnych metod (nie ciśnienio-
wych) wypalamy jaśniej, podkre-
ślając inne walory smakowe, niż 
kawę espresso, wykorzystywaną 
w ekspresach ciśnieniowych, 
którą wypalamy ciemniej.

Istnieją stałe zależności, w trak-
cie palenia: smaki podstawowe 
zachowują się następująco:
– kwaskowatość – im dłużej wypa-
lamy, tym bardziej ją zatracamy, 
– słodycz – im dłużej wypala-
my, tym jest mniej wyczuwalna, 
– goryczka – im dłużej wypalamy, 
tym jest bardziej intensywna.
Oczywiście jest to daleko idą-
ce uproszczenie.

Kawy jednorodne nie zawsze naj-
lepiej smakują. Często miesza się 
kawy z różnych rejonów świata 
w celu uzyskania optymalnej 
jakości końcowego produktu. 
Czy w takich mieszankach kawy 
wypalane są razem, czy każ-
dy gatunek pali się oddzielnie 
i na końcu łączy poszczególne 
składniki?
Zależy to od preferencji w danej 
palarni. Są dwie metody, post-
-blending czyli mieszanie kaw po 
paleniu, oraz pre-blending, czyli 
mieszanie kaw przed i palenie 
ich razem. Każda metoda wnosi 
inny smak i jakość do finalnego 
produktu. Są zwolennicy jednej 
i drugiej metody. Ja osobiście 
mieszam kawy przed paleniem 

i wypalam je razem jako gotową 
mieszankę. 

Na opakowaniach kawy pojawia-
ją się różne dodatkowe informa-
cje. Czemu służą te oznaczenia?
Dają nam więcej informacji. Jedną 
z podstawowych informacji po-
winna być data palenia, a nie data 
przydatności. Dlaczego? Ponie-
waż data przydatności może być 
to 1 rok, 2 lata lub w niektórych 
przypadkach aż 3 lata od daty pale-
nia. Warto więc znać datę palenia. 
Spotyka się też informacje o samej 
kawie np. Ethiopia Yirgacheffe gr 
1 oznacza: kawa z Etiopii z regionu 
Yirgacheffe o najlepszej jakości, 
India parchment AA, to kawa z In-
dii, obróbka mokra, jakość najwyż-
sza klasa robusty. Każdy kraj ma 
swój sposób i swoje nazewnictwo, 
aby opisać jakość, klasyfikacje 
defektów, wielkość etc.

Jaka jest Pana ulubiona kawa?
Na co dzień pijam czarne kawy 
przelewowe lub espresso z kaw 
średnio palonych, jedynej ulu-
bionej na razie brak.

Dziękuję za rozmowę. z
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ducenckiego. Wymaga to więcej 
zabiegów, ponieważ trzeba zorga-
nizować transport, dokumenty, 
dbać samemu o jakość, opłacić 
cło i mieć cierpliwość. Możemy 
też otrzymać nieco inny produkt, 
niż zamawialiśmy, praktycznie 
bez możliwości reklamacji.

Skąd zielona kawa trafia do Pol-
ski? Podobno są jakieś giełdy 
kawowe, w Londynie, Nowym 
Jorku, Trieście. Czy kawa kupo-
wana jest bezpośrednio z kraju 
pochodzenia, czy raczej trafia 
na giełdę i stamtąd do krajów 
docelowych? 
Są dwie giełdy – londyńska, gdzie 
handluje się robustą oraz w No-
wym Jorku, gdzie handluje się 
arabicą. Oczywiście są jeszcze 
giełdy regionalne, ale na tych 
dwóch giełdach dyktuje się ceny 
kaw na świecie. 

Czy są duże różnice w cenach 
kawy zielonej? Jak zmienia się 
cena po wypaleniu ziaren?
Są bardzo duże różnice! Na przy-
kład, 1kg najzwyklejszej kawy 
to około 4 dolary, a najdroższej 
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n KSIĄŻKI

Książka „Prawa natu-
ralne dziecka” autor-
stwa Céline Alvarez 
prezentuje niezwykle 

przekonującą i spójną koncepcję 
rozumienia dziecka, w oparciu 
o przeprowadzony przez nią 
eksperyment edukacyjny. We-
dle Alvarez sztywny system edu-
kacyjny, źle przystosowany do 
wielkiego potencjału rozwojo-
wego dzieci i wtłaczający każde 
z nich w te same ramy, hamuje 
u dzieci proces naturalnej chęci 
do uczenia się i poznawania.
Céline Alvarez przeprowadzi-
ła eksperyment w oddziałach 
przedszkolnych jednaj z podpa-
ryskich szkół publicznych, znaj-
dującej się w tak zwanej trudnej 
dzielnicy. Stosując tam swoją 
metodę opartą o respektowanie 

naturalnych praw dziecka spra-
wiła, iż po dwóch latach 100% 
pięciolatków i 90% czterolat-
ków umiało czytać i wskazywa-
ło ponadprzeciętne zdolności 
w liczeniu. W dodatku, dzieci 
rozwinęły się bardzo w wymia-
rze społecznym i moralnym, co 
potwierdzili rodzice.
Podobnie jak Maria Montes-
sori francuska autorka uważa, 
że głównym wysiłkiem rodzica 
i nauczyciela jest towarzysze-
nie dziecko w jego naturalnym, 
swobodnym rozwoju – dziecko 
uczy się, po prostu żyjąc. Na-
uka najlepiej przebiega przez 
aktywne doświadczanie, błą-
dzenie i korygowanie błędów. 
Dziecku nie jest potrzebne spe-
cjalne środowisko czy narzędzia 
edukacyjne, chodzi tylko o to, 

Za ojca propagandy, 
czy dokładniej mó-
wiąc public relations 
(kontaktów z otocze-

niem) uchodzi Edward Bernays, 
wieloletni doradca rządu ame-
rykańskiego i wielkich korpora-
cji, człowiek, który łączył teorię 
z praktyką. Bazą teoretyczną dla 
jego koncepcji propagandy były 
prace psychologów społecznych 
Gustave’a Le Bona i Wilfreda 
Trottera oraz psychoanaliza 
Zygmunta Freuda. Bernays pi-
sze bez ogródek o swojej wizji 
propagandy: „Celem tej książ-
ki jest właśnie wyjaśnienie za-
sad mechanizmu, za którego 
pomocą można kontrolować 
świadomość społeczną”. Dziś 
nikt nie odważyłby się na taką 
szczerość. 

Sam, nie będąc naukowcem 
chętnie kreował się na takiego, 
widząc, że oparcie się na nauce 
daje duże zaufanie społeczne. 
Wprowadzając więc na zlecenie 
różnych firm ich produkty na ry-
nek starał się zawsze roztoczyć 
wokół nich nimb naukowości, 
który sugerowałby, że ten a nie 
inny produkt jest najlepszy. Czyż 
do dziś w reklamach nie wystę-
pują przebrani za naukowców, 
głównie lekarzy, aktorzy, co ma 
zapewnić zaufanie dla produktu?
W swej książce „Propaganda” Ber-
nays bardzo szczerze opisuje po-
czątki swojej pracy, zabiegi, jakie 
stosował, by wprowadzić dany 
produkt na rynek bądź zwięk-
szyć jego sprzedaż. Jasno pisze, 
iż większością ludzi można ła-
two sterować, gdyż nie są w sta-

nie sami wyrobić sobie zdania 
na wszystkie ważne tematy, a w 
szczególności nie mogą sprawdzić 
czy dany produkt jest rzeczywiście 
tak dobry, jak jest przedstawiany 
przez producenta. Bernays zauwa-
ża, iż pomocą w urabianiu opinii 
ludzi w jakiejkolwiek sprawie jest 
przedstawianie jej jako „naukowo 
udowodnionej”, „postępowej” czy 
„demokratycznej”. Ludzie w spo-
sób podświadomy podążają za 
taką narracją.
Swoista naiwność i otwartość, 
z jaką snuje swe rozważania au-
tor wynika z tego, iż jego książ-
ka ukazała się w 1928 r., kiedy 
słowo propaganda nie miało 
jeszcze swojego złowieszczego 
znaczenia, którego nabierze po 
II wojnie światowej. Na mar-
ginesie, z koncepcji Bernaysa 

Początki propagandy

Naturalne prawa dziecka

Przyglądając się początkom propagandy możemy w zalążku 
zaobserwować pewne mechanizmy, które funkcjonują wokół nas 
na co dzień i kształtują nasze opinie na temat polityki, gospodarki 
czy stylu życia. Mało kto jest zdolny wyrobić sobie własną opinię, 
reszta jest zdana na specjalistów od jej tworzenia.

Dziecko z natury jest istotą zdolną 
do miłości i nauki. Najnowsze badania 
z zakresu neuronauki to potwierdzają. 
Skoro więc dzieci mają tak wielki potencjał, 
to czy nie należałoby w sposób szczególny 
je wychowywać i uczyć, szczególnie 
w szkole?

by dziecka nie odcinać od rze-
czywistości. Dziecko potrzebuje 
naturalnego, żywego i dyna-
micznego środowiska, w któ-
rym może uczestniczyć w co-
dziennych zajęciach, wchodzić 

w interakcję z innymi, realizo-
wać osobiste pasje.
Wedle Alvarez od dziecka je-
steśmy „zaprogramowani” do 
tworzenia więzi, relacji z dru-
gim człowiekiem, do moralne-

go i harmonijnego współżycia 
z ludźmi. Nie ma więc potrzeby 
„wykształcać” u dziecka empa-
tii, altruizmu czy zmysłu moral-
nego, gdyż dziecko rodzi się już 
z tym wszystkim. Należy tylko 
mądrze wspierać jego natural-
ny rozwój.
Wielką zaletą książki Alvarez jest 
oparcie się na najnowszych ba-
daniach dotyczących procesów 
uczenia się i funkcjonowania mó-
zgu, które powinny być podsta-
wą dla działań pedagogicznych 
i edukacyjnych. Nauka obala dziś 
na przykład pogląd, iż proces 
uczenia się ma charakter line-
arny, czyli dzieci najpierw uczą 
się dźwięków, potem zaczynają 
rozumieć słowa, a dopiero po-
tem grupy słów. Wedle badaczy 
procesy te zachodzą jednocze-
śnie i niemowlęta od początku 
uczą się zasad gramatyki – chodzi 
oczywiście o to, że mózg niemow-
lęcia ma zdolność wydobywania 
w zawrotnym tempie złożonych 
i ukrytych reguł języka przez sa-
mo słuchanie mowy.
Książka (we Francji to bestsel-
ler) będzie wielką pomocą dla 
nauczycieli, pedagogów, wycho-
wawców i rodziców, aby w zgo-
dzie z nauką i naturalnym po-
trzebami dziecka wspierać jego 
rozwój. (kw)

Céline  
Alvarez,  
Prawa  
naturalne  
dziecka.  
Rewolucja 
w edukacji  
dla rodziców 
i pedagogów, 
Wydawnictwo 
Cojanato

miał korzystać Joseph Goebbels, 
minister propagandy III Rzeszy.
Szczególnie uderza główne za-
łożenie Bernaysa, iż społeczeń-
stwa demokratyczne ze swej na-
tury składają się z „niewidzial-
nego” rządu, elit, grup nacisku 
oraz nieuformowanego tłumu, 

bezładnej masy, jaką jest reszta 
społeczeństwa. To podstawowe, 
fałszywe założenie służy mu uza-
sadnieniu jego działań na rzecz 
propagandy. Nie propaganda jest 
jednak potrzebna demokratycz-
nemu społeczeństwu, ale wiedza 
i edukacja. (jk)

Edward  
L. Bernays, 
Propaganda, 
Wydawnictwo  
Wektory.
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Obowiązek utworze-
nia PPK dla pracow-
ników oraz innych 
osób zatrudnionych 

wymienionych w ustawie o PPK 
spoczywa na pracodawcy. W po-
rozumieniu z nimi pracodawca 
wybiera instytucję finansową, 
która będzie prowadziła dla tych 
osób indywidualne rachunki PPK. 
Rachunki te będą zasilane wpła-
tami pracownika i pracodawcy 
oraz wpłatą powitalną i dopła-
tami rocznymi od państwa. Już 
teraz PPK funkcjonują w najwięk-
szych firmach, a do 10 listopada 
2020 roku program ten powinien 
zostać wdrożony we wszystkich 
firmach, zatrudniających co naj-
mniej 20 osób.

Uczestnictwo w PPK
Uczestnictwo w PPK jest dobro-
wolne. Pracowników między 
18. a 55. rokiem życia zapisuje 
automatycznie do PPK praco-
dawca. Mogą oni zrezygnować 
z oszczędzania, informując o tym 
pracodawcę. Osoby między 55. 
a 70. rokiem życia muszą same 
zadeklarować pracodawcy chęć 
przystąpienia do PPK. Pracow-
nik w każdej chwili może zarów-
no zrezygnować z oszczędzania 
w PPK, jak i do niego wrócić.

Środki w PPK
Standardowo wpłata pracownika 
na rachunek PPK to 2% wynagro-
dzenia, ale można ją zwiększyć 
(maksymalnie o 2%) lub w wy-

n FINANSE

Pracownicze Plany Kapitałowe – 
przyszłość bez obaw
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 
to powszechny system długoterminowego 
oszczędzania dla pracowników, realizowany 
przy współpracy z pracodawcami oraz 
państwem. Dzięki niemu pracujący mogą 
w nieskomplikowany sposób zyskać 
dodatkowe oszczędności.

Inwestują one oszczędności pra-
cownika w specjalne fundusze, 
które dostosowują poziom ryzyka 
do wieku uczestnika PPK. Uprasz-
czając, im bliżej wieku emerytal-
nego, tym bezpieczniejsze i sta-
bilniejsze instrumenty finanso-
we, choć nawet tu pracownik ma 
możliwość wprowadzenia zmian. 
Nadzór nad instytucjami finanso-
wymi prowadzącymi rachunki 
uczestników PPK sprawuje Komi-
sja Nadzoru Finansowego. 

Wypłata środków
Środki zgromadzone w PPK sta-
nowią prywatną własność osób 
oszczędzających. To one decydują 
zatem, kiedy i w jakiej formie bę-
dą chciały z nich skorzystać. Ma-
ją do nich dostęp w każdej chwili 
i w każdej chwili mogą je wypła-
cić. Najkorzystniej dla pracowni-
ka jest jednak oszczędzać do 60. 
roku życia. W przypadku wcze-
śniejszej wypłaty środków trzeba 
bowiem liczyć się z podatkiem od 
zysków kapitałowych i możliwo-
ścią zwrotu premii od państwa. 
Bez konsekwencji podatkowych 
można wypłacić pieniądze także 
w dwóch przypadkach: na wkład 
własny przy planowaniu kredytu 
m.in. na zakup mieszkania lub 
budowy domu (pod warunkiem 
późniejszego zwrotu całej wypła-
conej kwoty) oraz w przypadku 
poważnej choroby pracownika, 
jego współmałżonka lub dziecka. 

Dziedziczenie
W przypadku śmierci uczestnika 
PPK, bez względu na jego wiek, 
zgromadzone środki nie przepa-

dają. Jeśli uczestnik PPK pozosta-
wał w związku małżeńskim, poło-
wa zgromadzonych oszczędności 
trafi do współmałżonka w zakre-
sie, w jakim objęte były one wspól-
notą majątkową. Pozostałe środki 
są transferowane do PPK, IKE lub 
PPE osoby uprawnionej lub pod-
legają wypłacie w formie pienięż-
nej. Uczestnik może wskazać oso-
bę uprawnioną do jego środków, 
a jeśli tego nie zrobi, środki otrzy-
ma jego ustawowy spadkobierca. 
Nabycie w drodze dziedziczenia 
nie podlega podatkowi od spad-
ków i darowizn, nie obowiązuje 
wówczas także podatek od zysków 
kapitałowych. 

Informacje
Wszelkie informacje na temat 
PPK można znaleźć na specjal-
nie przygotowanym portalu www.
mojeppk.pl oraz pod numerem 
infolinii: 800 775 775. Na porta-
lu znajduje się także kalkulator 
oszczędności, który pozwala 
wyliczyć planowaną kwotę zy-
sków. PFR Portal PPK organizuje 
również bezpłatne szkolenia dla 
przedsiębiorców, osób wprowa-
dzających PPK w firmach oraz 
pracowników. Szkolenia odbywają 
się stacjonarnie na terenie całego 
kraju lub w wersji internetowej. 
PPK to sposób na efektywne 
oszczędzanie. Dzięki temu, że 
pracodawca i państwo doko-
nują wpłat na rachunek pra-
cownika, oszczędności uczest-
nika PPK rosną dużo szybciej. 
Warto już teraz zadbać o swo-
ją przyszłość. Sprawdź jak na 
www.mojeppk.pl. z
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Środki zgromadzone 
w PPK stanowią 
prywatną własność 
osób oszczędzających. 
To one decydują 
zatem, kiedy  
i w jakiej formie  
będąch ciały z nich 
skorzystać

jątkowych przypadkach zmniej-
szyć (do 0,5% wynagrodzenia). Do 
tego pracodawca dokłada swoją 
cegiełkę, która wynosi 1,5% wy-
nagrodzenia pracownika. To tak, 
jakby pracownik dostał 1,5% pod-
wyżkę! Pracodawca oczywiście 
ma też możliwość zwiększenia 
tej kwoty do maksymalnie 4%. 
To jednak nie koniec korzyści. 
Za pozostanie w programie PPK 
i aktywne uczestnictwo w nim 
(dokonywanie wpłat) przez co 
najmniej 3 miesiące otrzymuje 
się wpłatę powitalną od państwa 
w wysokości 250 zł, a za każdy 
rok sumiennego oszczędzania (po 
spełnieniu warunków określonych 
w ustawie) – 240 zł. Oszczędza-
nie w PPK po prostu się opłaca. 
Finalnie wpłaty pracownika sta-
nowią ok. 40% zgromadzonych 
oszczędności. Reszta pochodzi 
od pracodawcy i państwa. 

Fundusze zdefiniowanej 
daty
Dbaniem o to, by środki groma-
dzone przez uczestników PPK były 
bezpiecznie pomnażane, zajmują 
się wybrane instytucje finansowe. 


