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Pandemia wydobyła na światło 
dzienne pewną istotną prawdę 

o naszym rynku pracy. Prawdę, 
która przed koronawirusem była 

praktycznie niedostrzegana 

Jak zwiększyć

użytecznych
społecznie

zawodów?

wynagrodzenia

 Okazało się, że istnieje 
pewien fundamen-
talny podział wśród 
zawodów: są ci, bez 

których pracy jesteśmy sobie 
w stanie wyobrazić nasze co-
dzienne życie i ci, bez których 
byłoby to bardzo trudne, jeśli nie 
niemożliwe. Po jednej stronie 
większość tzw. białych kołnie-
rzyków od pracy zdalnej i kon-
ferencji na Zoomie. Po drugiej: 
oklaskiwani powszechnie leka-
rze, pielęgniarki, ratownicy me-
dyczni, sprzedawcy, kurierzy, 
śmieciarze.

Co łączy te zawody, których przed-
stawiciele narażali swoje zdro-
wie w trakcie lockdownu? Nie 
licząc lekarzy, wszystkie są słabo 
wynagradzane, zwykle wyraźnie 
poniżej średniej krajowej. Klu-
czowe z punktu widzenia społe-
czeństwa prace należą do najniżej 
płatnych. To bez wątpienia wiele 
mówi o systemie gospodarczym, 
w którym żyjemy. Jeśli ludzie, 
którym tak dużo zawdzięczamy, 
otrzymują tak mało za swoją czę-
sto wyczerpującą i trudną pracę, 
to podział dochodów ewident-
nie szwankuje. Dotyczy to zresztą 

wszystkich krajów rozwiniętych, 
Polska nie jest tu w żadnym razie 
niechlubnym wyjątkiem.

Najbardziej cenieni 
społecznie – najmniej 
zarabiający
Szacunek, jakim darzone są po-
szczególne grupy zawodowe, jest 
regularnie badany przez sonda-
żownie. W 2019 r. CBOS opu-
blikował hierarchię zawodów 
w oparciu o kryterium „poważa-
nia społecznego”. Oczywiście na 
dole znaleźli się różnego rodzaju 
politycy – radni, posłowie, człon-

kowie rządu – oraz księża, dzien-
nikarze oraz urzędnicy. Taki już 
polski folklor. Nad Wisłą gardzi się 
wszystkim, co związane z polityką 
lub administracją. Na samiutkim 
dole znalazł się także ktoś, kto 
tam jakby nie pasował – mowa 
o maklerze giełdowym, którego 
można uznać za reprezentanta 
wszystkich finansistów, bo był 
jedynym ich przedstawicielem 
w zestawieniu. Zdecydowanie naj-
większym szacunkiem cieszyli się 
za to strażak oraz pielęgniarka.  

Dokończenie na str. 16 v

Co idzie nie tak? Pytania 
o efektywność polskiej nauki
Każda innowacja to nowe miejsca pracy 
dla bezpośrednio zatrudnionych pracowników 
i zewnętrznych firm.  str. 20

Dzisiejsza młodzież 
będzie dożywać setki
Warto, by młodzi ludzie uświadomili sobie, 
że w ich pokoleniu dożywanie 100 lat 
nie będzie taką rzadkością. str. 12
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Ciągle go gnało, ciągle 
był w drodze 
O prof. Ludwiku Maciągu z prof. 
Stanisławem Bajem rozmawia 
Elżbieta Szczuka.

str. 18

Koniec Hongkongu, 
jaki znamy
Hongkong był miejscem, w którym 
ludzie Zachodu stawiali swoje 
pierwsze kroki w chińskim świecie. 
  str. 30

Nauka obywatelska 
w epoce cyfryzacji 
Nauka obywatelska to aktywność 
naukowa osób, które nie są 
specjalistami w danej dziedzinie. 
  str. 32

Natura leczy duszę
Więź łącząca ludzi ze światem 
przyrody zanika, a to w bezpośredni 
sposób przenosi się na nasz stan 
zdrowia. str. 14
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Unikamy skupisk 
ludzi i miejsc 
publicznych, 
a wybieramy 
skwery, parki, 
lasy. Powracamy 
do natury, co 
może okazać 
się najlepszym 
i najtańszym 
lekarstwem, które 
jest nam w obecnej 
sytuacji potrzebne

n OD REDAKCJI

n KULTURA

Najtańsze lekarstwa

Pandemia, której kolej-
ny atak właśnie prze-
chodzimy, powiedzia-
ła nam wiele o nas jako 

o społeczeństwie. Pokazała, czy 
potrafimy odnosić się do rzą-
dowych zaleceń i staramy się 
zachowywać bezpieczny dystans 
i nosić maseczki, czy wprowa-
dzamy swoim działaniami cha-
os i anarchię, bo nie wierzymy 
w pandemią lub podważamy jej 
skalę. Kwestia naszego zdania 
to jednak coś innego niż prze-
strzeganie zaleceń. Zdania mo-
żemy mieć różne, ale w obliczu 

tak wielkiego wyzwania należy 
podporządkować swoją wolność 
władzy zewnętrznej. Dla dobra 
innych. Czy nam się to podoba, 
czy nie.
Obecna kryzysowa sytuacja po-
kazała nam również wartość 
i znaczenie niektórych zawo-
dów i zdewaluowała wartość in-
nych. O sensie i znaczeniu pra-
cy lekarza, pielęgniarek, służ-
by medycznej, osób dbających 
o czystość czy sprzedawców nikt 
już teraz nie będzie dywagował. 
Bez wysiłku i poświęcenia tych 
ludzi nie wyobrażamy sobie co-
dziennego życia. Wyblakły za to 
nagle takie zawody jak różnego 
rodzaju specjaliści od reklamy, 
marketingu, finansów itp. Czy 
jednak ludzie reprezentujący 

najbardziej pożyteczne społecz-
nie zawody są odpowiednio do 
swego znaczenia i wysiłku opła-
cani? Czy powinno się dokonać 
istotnych zmian w tym zakresie? 
O tym piszemy.
Kolejną lekcją, tym razem po-
zytywną, której udzielił nam 
czas pandemii jest spowolnie-
nie tempa życia i zmiana na-
szych priorytetów. Okazało się, 
że nasze dalekosiężne plany wy-
jazdowe i wakacyjne, wielkie 
projekty, studia, podnoszenie 
kwalifikacji muszą zaczekać. 
I to nie wiadomo, jak długo. 
A my w tym czasie innymi ocza-
mi spojrzeliśmy na swoich naj-
bliższych, spędzamy więcej cza-
su w rodzinie, blisko siebie, na 
codziennych, błahych z pozoru 
sprawach, z których utkane jest 
przecież życie. Unikamy sku-
pisk ludzi i miejsc publicznych, 
a wybieramy skwery, parki, la-
sy. Powracamy do natury, co 
może okazać się najlepszym 
i najtańszym lekarstwem, które 
jest nam w obecnej sytuacji po-
trzebne. W obecnym numerze 
wiele piszemy o dobroczynnych 
skutkach kontaktu z naturą i ko-
nieczności zmiany podejścia 
do niej.
Problem jest szczególnie aktu-
alny w kontekście zmian demo-
graficznych, które pokazują, że 
żyjemy coraz dłużej – dożywa-

Eureka, czyli 
odkrywam! 
Wystawa o filozofii i sztuce dla dzieci w wieku 
od 4 do 104 lat

 Ta wyjątkowa wystawa 
angażuje i rozbudza 
w odbiorcach chęć do-
ciekliwego przygląda-

nia się rzeczywistości, co w na-
szych czasach pełnych powierz-
chownych sądów i relacji wydaje 
się wyjątkowo wartościowe.
Rozumienie świata zaczyna się 
od dobrze postawionego pytania. 
Doskonale wiedzą o tym dzieci, 
które chcąc poznać otoczenie – 
pytają. Wiedzą o tym filozofowie 
próbując wyjaśnić pojęcia zwią-
zane z egzystencją. Także artyści 
tworząc swoje unikalne prace 

odbiorców wprowadzają w stan 
refleksji nad otoczeniem. Dzięki 
wizycie na wystawie dowiemy 
się, czym jest filozofia, co jej 
zawdzięczamy, jaki jest język 
i narzędzia filozofa. 
Na ekspozycję składają się dzieła 
współczesnych artystów wizu-
alnych, stworzone na potrzeby 

Bartosz Wieczorek 
redaktor naczelny

tego projektu. Dzieła zachęcają 
odbiorców do interakcji, działa-
nia lub przemyśleń. Filozofowie 
staną się dla nas przewodnikami 
po świecie sztuki. Każda praca 
poddana będzie komentarzo-
wi bliskiemu dla Arystotele-
sa, Kartezjusza, Johna Locke’a 
i Ludwiga Wittgensteina oraz 

nieskończonej liczbie inter-
pretacji widzów. Czy podczas 
zwiedzania podążymy ścieżką 
jednego z filozofów? Czy swoją 
własną? – decyzja należy do nas! 
Ścieżka dydaktyczna i nowocze-
sna scenografia nadają wystawie 
unikalny charakter. z

(me)

inspirują do zadawania pytań. 
Ciekawość i nieustępliwość dzieci 
bliska jest działaniom filozofów. 
Będzie można to sprawdzić, do-
konując interpretacji dzieł sztuki 
na wystawie „Eureka, czyli odkry-
wam!”, przygotowanej przez Pań-
stwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie. 
Wystawa kierowana jest zarów-
no do dzieci, dorosłych jak i na-
stolatków. Łączy świat filozofii 
i sztuki. Eksponowane na wy-
stawie dzieła dostosowane są do 
percepcji młodego widza i jego 
wnikliwej obserwacji. Starszych 

o to, by tak długie życie prze-
biegało nam we względnym 
zdrowiu i sprawności fizycz-
nej. Na swoją przyszłą kondy-
cję pracujemy bowiem właśnie 
teraz, w każdym momencie, 
wybierając takie czy inne je-
dzenie, idąc na długi spacer 
czy siedząc przed ekranem.
W czasie pandemii dbanie o re-
lacje i czas poświęcony kontak-
tom z naturą wydają się więc 
najlepszym rozwiązaniem, 
i to dla wszystkich. Na spacer 
możemy też zabrać gazetę, by 
w spokoju cieszyć się jej lekturą, 
której nie zakłócą wyskakujące 
z telefonów powiadomienia czy 
kuszące nas informacje z me-
diów społecznościowych. Dużo 
zdrowia, spacerów i dobrych 
relacji!z

R E K L A M A

nie do setki nie będzie rzadko-
ścią – co stawia pytanie, w jaki 
sposób możemy zatroszczyć się 
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Zastosowanie 
nowoczesnych 
technologii 
bezwykopowych 
znacząco zmniejsza 
ingerencję 
w środowisko 
naturalne i zapewnia 
komfort życia 
mieszkańców podczas 
prac budowlanych

n EKOLOGIA

Każda inwestycja in-
frastrukturalna, któ-
rej trasa przebiega 
przez zurbanizowane 

otoczenie, wymaga dokładnego 
zaprojektowania z uwzględnie-
niem czynników społecznych, 
przyrodniczych, finansowych oraz 
technicznych. Planowany nowy 
gazociąg na północy aglomera-
cji warszawskiej relacji Rembel-
szczyzna – Mory także podlegał 
szerokiej analizie pod kątem m.in. 
postulatów mieszkańców gmin 
i dzielnic, warunków terenowych, 
wymagań technicznych oraz spe-
cyfiki budowy gazociągu. 

Rozmawiamy 
z mieszkańcami
W wyniku konsultacji z właści-
cielami nieruchomości, miesz-
kańcami, samorządami i innymi 
zainteresowanymi podmiotami 
zidentyfikowano miejsca, w któ-
rych realizacja gazociągu według 
pierwotnie zakładanej trasy wią-
załaby się z wyższymi kosztami 
zarówno środowiskowymi, jak 
i społecznymi. Dla tego typu od-
cinków zaproponowano przebiegi 
alternatywne, bardziej oddalone 
od zabudowań mieszkaniowych 
i akceptowalne przez władze lo-
kalne. Nowa trasa pozwala dodat-
kowo w większym stopniu ominąć 
obszary cenne przyrodniczo. 
Takim newralgicznym miejscem 
na trasie wspomnianego gazo-
ciągu jest przejście przez Wisłę 
– od strony Jabłonnej i Białołę-
ki na drugi brzeg, znajdujący się 
w granicach dzielnicy Bielany. 
Inwestor przewidział pokonanie 
Wisły metodą bezwykopową, czyli 
bez wykonywania wykopu otwar-
tego. Do przejścia pod dnem Wisły 
i Rezerwatem Ławice Kiełpińskie 
na długości ok. 1149 metrów wy-
korzystana zostanie technologia 
sterowanego przewiertu horyzon-
talnego, tzw. HDD. Dzięki temu 
rozwiązaniu z powodu inwestycji 

Budowa gazociągu – 
z myślą o środowisku
Budowa gazociągu to wieloetapowy, skomplikowany i czasochłonny proces. GAZ-SYSTEM przygotowuje 
proces realizacji inwestycji mając na uwadze ograniczenie wpływu prac na otoczenie. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii można poprowadzić gazociąg głęboko pod ziemią stosując metody bezwykopowe. 
Takie rozwiązania, korzystne dla środowiska, spółka zastosuje na trasie gazociągu Rembelszczyzna – Mory

Direct Pipe. Dzięki temu ponad 
1/10 długości trasy gazociągu bę-
dzie wykonana metodami bezwy-
kopowymi. Taki sposób realizacji 
prac znacząco zmniejsza inge-
rencję w środowisko naturalne. 
Pozwala też w mniej uciążliwy spo-
sób, przekroczyć przeszkody tere-
nowe – skrzyżowania z drogami, 
wiaduktami i ciekami wodnymi, 
np. rzekami, czy kanałami. Dzię-
ki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii, jakimi bez wątpienia 
są przewierty i przekopy, niena-
ruszone pozostaną kompleksy le-
śne, rezerwaty przyrodnicze oraz 
koryto rzeki Wisły. 

Podobny jak pod rzeką Wisłą prze-
wiert HDD zaplanowany jest także 
na terenie Lasu Nowa Warszawa 
(Młocińskiego). Bezwykopowe 
poprowadzenie gazociągu na 
trasie ok. 1225 metrów pozwoli 
zachować drzewostan komplek-
sów leśnych, z których tak chętnie 
korzystają Warszawiacy. 
Inną ciekawą metodą bezwyko-
powych przejść podziemnych jest 
Direct Pipe, która także została 
przewidziana podczas realizacji 
gazociągu Rembelszczyzna – Mo-
ry. Ta technologia łączy w sobie 
elementy mikrotunelowania oraz 
horyzontalnych przewiertów ste-

rowanych HDD. Inwestor zaplano-
wał jej wykorzystanie pod Parkiem 
Młocińskim na długości ok. 526 m, 
co pozwoli znacznie ograniczyć 
wycinkę drzew. Podobnie w re-
jonie ogródków działkowych na 
Bielanach – gazociąg zostanie tam 
poprowadzony pod ziemią, bez 
robienia wykopów na długości 
ok. 320 m (obszar wzdłuż Wału 
Wiślanego przyległy do Parku Mło-
cińskiego). Metoda Direct Pipe 
zostanie także zastosowana na 
obszarze leśnym po zachodniej 
stronie ul. Modlińskiej na długości 
ok. 529 m (obszar leśny od ul. Mo-
dlińskiej w stronę Wisły).

GAZ-SYSTEM dla komfortu 
życia mieszkańców 
Budowa nowego gazociągu dla 
Warszawy i okolic jest niezbędna. 
Dzięki wybudowaniu gazociągu 
Rembelszczyzna – Mory zwięk-
szy się dostęp do gazu ziemnego 
– niskoemisyjnego źródła energii, 
którego wykorzystanie ogranicza 
emisję szkodliwych substancji i jest 
neutralne dla środowiska. Powsta-
nie nowego gazociągu umożliwi 
swobodny dostęp do przyjaznego 
przyrodzie paliwa nie tylko właści-
cielom domów jednorodzinnych, 
ale przede wszystkim miejskim 
i lokalnym elektrowniom oraz cie-
płowniom, takim jak te na Żeraniu, 
w Kawęczynie czy Siekierkach. 
Trasa inwestycji została optymal-
nie dopasowana do oczekiwań 
społeczności lokalnych i władz 
samorządowych. Nienaruszone 
pozostaną miejsca cenne przyrod-
niczo, takie jak Rezerwat Ławice 
Kiełpińskie na Wiśle, czy Park Mło-
ciński na Bielanach oraz zabytki 
historyczne, takie jak pozostało-
ści Transatlantyckiej Radiostacji 
w Starych Babicach. Zastosowa-
nie nowoczesnych technologii 
bezwykopowych pozwoli także 
zachować wiele drzew i zapewnić 
komfort życia mieszkańców pod-
czas prac budowlanych. z

nie zostanie wstrzymana żegluga 
rzeczna, a także nie zostanie za-
kłócone życie okolicznych miesz-
kańców. 
Zobacz na zdjęciach, jak GAZ-
-SYSTEM na trasie gazociągu re-
lacji Pogórska Wola – Tworzeń 
wykonał podobny horyzontalny 
przewiert sterowany pod rzeką 
Wisłą o długości 1018 metrów.

Przewierty bezwykopowe
Na trasie gazociągu Rembelszczy-
zna – Mory zaplanowano pięć tzw. 
przejść bezwykopowych – dwa ho-
ryzontalne przewierty sterowane 
(HDD) oraz trzy przejścia metodą M
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Naruszenie zasady 
równości płacowej 
jest przejawem 
dyskryminacji. 
Kodeks pracy  
zakazuje jej 
w zatrudnieniu 
ze względu m.in. 
na płeć, wiek, 
niepełnosprawność 
lub orientację 
seksualną

n PRACA

Polskie społeczeństwo 
nie wyleczyło się z cho-
roby nierówności płac 
związanej z płcią pra-

cownika. Dlatego powstał posel-
ski projekt nowelizacji Kodeksu 
pracy, który został zapowiedziany 
24 czerwca 2020 r. przez polity-
ków partii rządzącej. Wagi temu 
projektowi dodał fakt, że pierw-
szym posłem, który publicznie 
poparł tę nowelizację, był Jaro-
sław Kaczyński.
Idea równości płac jest oczywi-
ście pomysłem zasługującym na 
niezwykle silne poparcie spo-
łeczne i eksperckie. Nie ma wąt-
pliwości, że projekt okazał się 
sukcesem medialnym. Poparcie 

dla równości płac jest zagadnie-
niem powszechnie akceptowal-
nym społecznie i stanem, do 
którego każdy rząd powinien 
dążyć. Niestety, optymizm zwią-
zany z poprawą sytuacji na ryn-
ku pracy kończy się po dogłębnej 
lekturze propozycji zmiany.

Mobbing czy nie?
Przede wszystkim nowelizacja 
zakłada zmianę definicji mob-
bingu. Pomysłodawcy projektu 
nie zważają na to, że różnicowa-
nie płac stanowi przejaw dyskry-
minacji pracowniczej i nie ma 
nic wspólnego z mobbingiem. 
W skrócie za mobbing uważa 
się zachowanie będące upo-

rczywym i długotrwałym nęka-
niem pracownika, wywołującym 
u niego zaniżoną ocenę przy-
datności zawodowej, powodu-
jące poniżenie lub ośmieszenie, 
izolowanie lub wyeliminowanie 
z zespołu. W mobbingu chodzi 
więc o zachowanie będące real-
nym nękaniem, wywołującym 
(mogącym wywołać) negatywne 
konsekwencje dla pracownika.
Natomiast naruszenie zasady 
równości płacowej jest prze-
jawem dyskryminacji. Kodeks 
pracy zakazuje jej w zatrudnie-
niu ze względu m.in. na płeć, 
wiek, niepełnosprawność lub 
orientację seksualną. Ustale-
nie niższego wynagrodzenia dla 

kobiety wykonującej tożsamą 
pracę bądź pracę o podobnej 
wartości co ta wykonywana 
przez mężczyznę, jest oczywi-
stym przykładem dyskrymina-
cji, a nie mobbingu.
Powyższe rozróżnienie ma ko-
losalne znaczenie praktyczne. 
Podczas sporu sądowego wy-
wołanego dyskryminowaniem 
pracownika, przykładowo w po-
staci niższego wynagrodzenia ze 
względu na płeć, to pracodawca 
musi udowodnić, że przy ustale-
niu takiego wynagrodzenia kie-
rował się obiektywnymi powoda-
mi. Innymi słowy, przy zarzucie 
dyskryminacji pracownika to 
pracodawca jest stroną, która 

fot. AdobeStock

Kobiety zarabiają w Polsce 
mniej od mężczyzn
Dyskryminacja płacowa ze względu na płeć jest nadal istotnym problemem polskiego rynku pracy. Jak wynika 
z badań powołanych w uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy, w październiku 2018 r. Główny Urząd 
Statystyczny odnotował, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9% wyższe od przeciętnego 
wynagrodzenia kobiet



październik 2020 5POLSKA PO GODZINACH

Obowiązek 
publikacji stawek 
wynagrodzenia 
bardzo pozytywnie 
wpłynąłby 
na minimalizację  
luki płacowej. 
Pracodawcy 
nie podjęliby ryzyka 
narażenia się 
na zarzut publicznej 
dyskryminacji 
swoich przyszłych 
pracowników

Należy pamiętać,  
że to nie wymiar kary, 
a jej nieuchronność 
jest czynnikiem 
zmniejszającym 
ilość niepożądanych 
zachowań. W celu 
zmniejszenia tzw. 
luki płacowej należy 
zintensyfikować nadzór 
właściwych organów, 
w szczególności 
Państwowej  
Inspekcji Pracy

musi wykazać, że ewentualna 
różnica była uzasadniona.
Inaczej jest w wypadku mobbin-
gu. W ramach procesu mobbing 
pracowniczy to pracownik zo-
bowiązany jest wykazać, że był 
ofiarą. Pracodawca może ogra-
niczyć swój udział do biernego 
zaprzeczania wszystkim twier-
dzeniom pracownika, który mu-
si tracić energię, czas i pieniądze 
na wykazanie swoich racji.
Dlatego proponowana zmiana 
definicji mobbingu nie stanowi 
rozszerzenia ochrony pracow-
ników. Obowiązujące przepisy 
dają narzędzia pracownikom 
do dochodzenia swoich praw 
– także w zakresie nierówno-
ści płacowej. Jeśli sąd uzna, że 
pracodawca dyskryminuje pra-
cownika ze względu na płeć, 
wówczas orzeknie stosowne 
odszkodowanie na jego rzecz. 
W związku z tym przedmiotowa 
nowelizacja nie wnosi żadnej 
nowości do polskiego systemu.
Należy pamiętać, że to nie wy-
miar kary, a jej nieuchronność 
jest czynnikiem zmniejszającym 
ilość niepożądanych zachowań. 
W celu zmniejszenia tzw. luki 
płacowej należy zintensyfikować 
nadzór właściwych organów, 
w szczególności Państwowej In-
spekcji Pracy. To inspektorzy 
PiP podczas kontroli powinni 
dokładnie analizować zestawie-
nia płacowe i badać potencjal-
ne nierówności.

Luka płacowa
Oprócz dozoru organów kontro-
lnych znacznego wzmocnienia 
wymaga płaszczyzna edukacyjna 
pracowników. Wyobrażam sobie 
nowelizację Kodeksu pracy w kie-
runku ustanowienia wymogu do-
łączania odpowiednich pouczeń 
przy zawieraniu umowy o pracę. 
W ich ramach pracownik mógłby 

być informowany o swoich pra-
wach, m.in. w zakresie możliwo-
ści dochodzenia odszkodowania 
za stosowanie nierówności płaco-
wej. W wypadku proponowanego 
rozwiązania ustawodawca miałby 
pewność, że każdy pracownik 
zna swoje prawa i ma wiedzę, 
jak je egzekwować. W sytuacji, 
w której istnieją narzędzia ochro-
ny praw, ustawodawca powinien 
skupić się na poprawie ich eg-
zekwowania. Z całą pewnością 
powyższy pomysł wpisywałby 
się w tę politykę.
Trzeba podkreślić, że Polska 
ma jeden z najniższych wskaź-
ników luki płacowej w całej Eu-
ropie. Według danych Eurostatu 
z 2016 r. Polska charakteryzuje 
się jedną z najniższych wartości 
luki płacowej, bowiem różnica 
w wynagrodzeniach wynosi 7,2% 
na niekorzyść kobiet. Wynik ten 
jest niższy o pół punktu procen-
towego od poziomu z 2014 r., co 
pokazuje, że Polska idzie we wła-
ściwym kierunku. Kodeks pracy 
i orzecznictwo sądów pracy wy-

twarza stosunkowo szczelny pa-
rasol ochronny dla pracowników 
(najczęściej kobiet) przed dyskry-
minacją płacową. Niemniej po-
wyższe wyliczenie Eurostatu mo-
że zniekształcać rzeczywistość. 
Jak zauważa Anna Karaszewska, 
„przyjęta przez Eurostat metoda 
jest myląca, bo uwzględnia tyl-
ko średnią różnicę w średnich 
płacach kobiet i mężczyzn, która 
jest wyliczana na podstawie da-
nych z kilku wybranych sektorów 
gospodarki. Gdy uwzględnimy 
wszystkie sektory i pełne wyna-
grodzenia, jak to robi GUS, luka 
płacowa skoczy z 7,2 do 19,9 proc. 
w 2019 roku. A gdy porównamy 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 
na tych samych stanowiskach, 
różnica jest jeszcze większa”.
W ramach przykładów wska-
zanej wyżej ochrony powołana 
instytucja dyskryminacji i skore-
lowanego z nią obowiązku pra-
codawcy do aktywnego działania 
przeciwko niej daje pracowni-
kom strukturalne możliwości 
ochrony swoich praw. Co więcej, 

fot. Linkedin sales navigator / unsplash

podczas procesów sądy wyraź-
nie podkreślają zasadę, wedle 
której każdy powinien dosta-
wać tożsame wynagrodzenia za 
podobną pracę o analogicznym 
zakresie obowiązków i odpowie-
dzialności. 
Jednocześnie na tak dobry wynik 
wpływały czynniki pozanorma-
tywne. Według Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej 
kluczowe znaczenie miały dobra 
sytuacja gospodarcza, spadek 
poziomu bezrobocia wśród ko-
biet i wzrost zatrudnienia ich 
na pełen etat.
Na przestrzeni ostatnich lat wi-
dać wyraźny spadek luki pła-
cowej, co spowodowane było 
czynnikami zarówno prawnymi, 
jak i pozaprawnymi. Niemniej 
przy obecnym kryzysie gospo-
darczym związanym z epidemią 
COVID-19 można mieć realne 
obawy w zakresie pogłębiania 
się luki płacowej. Wobec tego 
prawidłowo skonstruowane 
przepisy ochronne powinny 
być wzmocnione na etapie sto-

sowania prawa poprzez zwięk-
szenie intensywności kontroli 
dokumentacji pracowniczej 
przeprowadzanej przez właści-
wych inspektorów pracy.

Jawność wynagrodzeń
Ponadto w trend minimalizacji 
luki płacowej wpisują się również 
postulaty jawności wynagrodzeń. 
Zgodnie z tym pomysłem na każde 
stanowisko, na które prowadzona 
jest rekrutacja, powinny być poda-
ne widełki płacowe, jakie można 
uzyskać na danym stanowisku. 
Jawność wynagrodzeń pozwoliła-
by wyeliminować skrajne i rażące 
nierówności płacowe, bowiem 
pracodawcy z obawy przed konse-
kwencjami za naruszenie zakazu 
dyskryminacji byliby zobligowa-
ni do proponowania podobnych 
wynagrodzeń. Idea zakładająca 
obowiązek publikacji informacji 
dotyczącej wysokości wynagro-
dzenia została zmaterializowana 
w sierpniu 2019 r. Wtedy Sejm 
procedował projekt ustawy prze-
widującej takie regulacje, który 
złożony został przez posłów No-
woczesnej. Pomimo tego, że po-
mysł otrzymał pozytywne światło 
ze strony związków zawodowych 
i części posłów, nie został uchwalo-
ny przed zakończeniem kadencji. 
Zgodnie z zasadą dyskontynuacji 
prac parlamentu projekt trafił do 
kosza. Podczas nowej kadencji 
zarówno politycy obozu rządzące-
go, jak i opozycji nie podjęli tego 
tematu na nowo. Wszystko wska-
zuje więc na to, że na razie między 
bajki możemy włożyć skuteczne 
wprowadzenie regulacji przewi-
dujących obligatoryjne wskaza-
nie tzw. widełek płacowych przy 
ofertach pracy.
Sądzę, że obowiązek publikacji sta-
wek wynagrodzenia bardzo pozy-
tywnie wpłynąłby na minimaliza-
cję luki płacowej. Pracodawcy nie 
podjęliby ryzyka narażenia się na 
zarzut publicznej dyskryminacji 
swoich przyszłych pracowników. 
Obecny stan prawny pozwalają-
cy pracodawcom na przekazanie 
informacji o zarobkach dopiero 
na końcu procesu rekrutacyj-
nego sprawia, że kandydaci do 
pracy nie znają podstawowego 
czynnika wpływającego na ich 
decyzję – kwoty wynagrodzenia. 
Tym samym publikacja stawki 
wynagrodzenia stanowiłaby silny 
oręż w walce z dyskryminacją pła-
cową ze względu na płeć. Byłaby 
znacznie bardziej skuteczna, niż 
kolejna efektowna zmiana nie-
mająca realnego przełożenia na 
stosowanie prawa. z

Łukasz Łaguna
www.klubjagiellonski.plfo
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Wiara 
i ekologia
Z ojcem dr. Stanisławem Jaromi, 
franciszkaninem zaangażowanym 
w chrześcijańską edukację ekologiczną 
rozmawia Grażyna Starzak

n EKOLOGIA

O świecie idealnym z naszej, 
dzisiejszej perspektywy, czy-
li pełnym harmonii między 
ludźmi, przyrodą, zwierzętami 
i Bogiem można przeczytać już 
na pierwszych stronach Biblii. 
Jednakże w Kościele dopiero od 
niedawna mówi się o ekologii, 
kryzysie ekologicznym...
– Biblia też mówi, że ów świat 
harmonii został szybko zniszczo-
ny przez ludzki grzech i nastą-
pił potop. Choć Noe ratował ile 
mógł, to owej pierwotnej harmo-
nii nigdy nie odbudowano. Nie 
dziwią nas zatem liczne konflikty 
i kryzysy w świecie. Temat eko-
logii, tak jak dziś o nim mówi-
my, pojawił się 50 lat temu, gdy 
zobaczyliśmy objawy kryzysu 
ekologicznego w świecie. I od 
razu został podjęty przez ludzi 
Kościoła. Pierwszy dokument 
w całości poświęcony ekologii 
powstał w 1972 roku i został 
przez papieża Pawła VI prze-

słany na Szczyt Ziemi w Sztok-
holmie. Pokazywał on kwestię 
ekologiczną jako wyzwanie 
etyczne, które odpowiedzial-
nie i solidarnie powinni pod-
jąć wszyscy mieszkańcy Ziemi. 
Porażka ostatniego szczytu kli-
matycznego ONZ pokazuje, że do 
dziś mamy z tym kłopot. Widać 
jak bezradny jest świat politycz-
no-gospodarczy wobec kryzysu 
ekologicznego i klimatycznego. 
Mocne wezwanie do zmiany, do 
wzięcia odpowiedzialności za te 
kwestie ponownie wychodzi od 
ludzi Kościoła…

Temat, który poruszamy, „wy-
wołał” papież Franciszek. Jego 
„zielona encyklika” z 2015 r. 
pobudziła do myślenia i dzia-
łania miliony chrześcijan. Nie 
można jednak zapominać, że 
pierwszy był Jan Paweł II, pi-
sząc o sumieniu ekologicznym 
i ekologicznym grzechu…

Czy szkodzenie środowisku 
naturalnemu jest grzechem? 
– Jest przede wszystkim nieod-
powiedzialnością wobec tego, co 
zostało nam powierzone. Coraz 
mocniej widzimy, że warto zasta-
nowić się nad swoim stylem życia 
i codziennymi decyzjami oraz 
włączyć do osobistego rachunku 
sumienia także etyczne pytania 
związane z ekologią: czy nie mar-
nuję? Czy nie zanieczyszczam? 
Czy nie dręczę zwierząt? Czy nie 
szkodzę środowisku przez swoją 
działalność zawodową? Możli-
wości jest wiele. Polecamy nasz 
ekologiczny rachunek sumienia 
REFA i katechezy Papieża Fran-
ciszka, który często przypomina 
o naszej odpowiedzialności mo-
ralnej przed Bogiem.

W swojej książce „Boska Zie-
mia” kreśli Ojciec wizję „zie-
lonego Kościoła” i daje kilka 
ważnych porad dla chrześcijan, 
którym bliskie są sprawy ekolo-
gii. Czy możemy przypomnieć 
te najważniejsze?
– To Kościół zainteresowany 
światem i jego problemami, 
który chce razem z innymi po-
wiedzieć STOP niszczeniu, eks-
ploatacji planety; który nie zga-
dza się, by ludzie byli odpada-
mi w globalnych procesach, aby 
odpadami były dzieci z wadami 
czy chorobami oraz zwierzęta 
z masowych hodowli, jako nie 
spełniające jakościowych kryte-
riów; który wsłuchuje się w głos 
nauki w kwestii klimatycznej i nie 

chce być obojętny wobec licznych 
raportów pokazujących zależno-
ści pomiędzy zmianami klimatu 
a nędzą w świecie, chorobami, 
produkcją żywności, energetyką 
i stylem życia. To Kościół który 
razem z Jezusem szuka zagubio-
nych i idzie na peryferie, nie boi 
się zanurzyć w nędzy i biedach 
świata, aby i tam głosić Dobrą 
Nowinę; który na nowo szuka 
równowagi pomiędzy modlitwą 
i pracą, liturgią i diakonią, służbą 
Bożą a służbą ludziom i światu; 
który jest mocno przekonany, 
że ma coś bardzo ważnego dla 
świata: Wiarę, Nadzieję, Miłość 
i całe orędzie Ewangelii.
To Kościół, który realizuje ka-
tolicką naukę społeczną, w tym 
wskazania encykliki papieża 
Franciszka Laudato si’ – czyli 
projekt świata jako wspólnego, 
gościnnego domu dla wszystkich 
mieszkańców naszego świata. 

Jakie miejsce w „zielonym Ko-
ściele” jest dla młodych kato-
lików?
– Młodzi są dziś w pierwszej li-
nii zaangażowania na rzecz no-
wej solidarności i troski o dobro 
wspólne. Mają wiele inicjatywy 
zarówno w protestach, jak i bu-
dowaniu pozytywnych zacho-
wań. Mocno wspieram takie 
zaangażowanie! Czasem wyni-
ka ono ze złych doświadczeń. 
Znam młodych, wierzących ro-
dziców, którzy zdali sobie sprawę, 
że są ofiarami patologicznych 
modeli konsumpcji. Dziś mają 

fot. Zasoby w
łasne

fot. Victor Garcia / U
nsplash

– Jan Paweł II już w pierwszym 
roku swego pontyfikatu ogłosił św. 
Franciszka z Asyżu patronem eko-
logów i rozpoczął swą wieloletnią 
katechezę o stworzeniu. Niedaw-
no minęło 40 lat ze św. Francisz-
kiem jako patronem ekologów. 
Jeszcze lepiej widzimy, jak cenne 
przesłanie dostaliśmy od naszego 
papieża. To pewien model kato-
lickiego myślenia na te tematy, 
zakorzeniony w duchowości fran-
ciszkańskiej. Jest też wielka kate-
cheza społeczna Jana Pawła II, 
promocja cywilizacji troski o życie 
oraz stylu bycia w świecie, który 
ma „bardziej być” a nie „więcej 
mieć”. Niestety model gospodarki 
oparty na chciwości, maksymali-
zacji zysku i konsumpcji niszczył 
dalej świat, idąc raczej w stronę 
cywilizacji śmierci. 

Warto zastanowić się 
nad swoim stylem 
życia i codziennymi 
decyzjami oraz 
włączyć do osobistego 
rachunku sumienia 
także etyczne pytania 
związane z ekologią: 
czy nie marnuję?
Czy nie zanieczysz-
czam? Czy nie dręczę 
zwierząt? Czy nie 
szkodzę środowisku 
przez swoją działalność 
zawodową?
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Psychiatria dziecięca leży
Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport na temat dostępności leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. 
Wnioski nie są optymistyczne

n ZDROWIE

różne choroby jak alergie i ast-
my. I walczą, by ochronić przed 
tym swe dzieci. Wybierają więc 
żywność od lokalnych rolników, 
która wyrosła na zdrowej ziemi. 
Dbają też o kontakt z przyrodą, 
nie boją się wycieczek do lasu 
i kontaktu z dziką przyrodą. 
Rozwijają duchowość która nie 
tylko dba o rozwój osobisty, ale 
też o zdrowe relacje z innymi 
ludźmi, ze wspólnotą kościelną, 
z Panem Bogiem oraz z przyrodą 
i zwierzętami. 

Katolickie ruchy na rzecz śro-
dowiska rosną w siłę. Także 
w Polsce. Młodzi, wierzący 
w Chrystusa Polacy są coraz 
bardziej widoczni. W jaki spo-
sób, proszę Ojca, stojący jeszcze 
z boku młodzi ludzie mogą się 
w ten ruch włączyć?
– Nasz Ruch Ekologiczny św. 
Franciszka z Asyżu (w skrócie 
REFA) proponuje tworzenie od-
dolnych wspólnot, które będą 
realizować na lokalnym gruncie 
idee zawarte w encyklice Lau-
dato si’. To nie muszą być jakieś 
wielkie akcje, trudne zadania. 
Wystarczy, że grupa młodych 
ludzi zadba o ogród parafial-
ny, zieleń wokół kościoła czy 
na cmentarzu. Że w modlitwę 
i życie we wspólnocie chrze-
ścijańskiej włączy refleksję nad 
stworzeniem i pogłębi zaintere-
sowania przyrodnicze i ekolo-
giczne. Z naszej strony staramy 

się dokształcać lokalnych lide-
rów takich wspólnot w tematyce 
ekologii integralnej i dawać im 
narzędzia do efektywnej pracy 
w miejscu zamieszkania, w szko-
le, w pracy.

W bardzo pięknym i mądrym 
„Credo chrześcijańskiego eko-
loga”, jakie młodzi ludzie pod 
wodzą Ojca wypracowali na 
warsztatach REFA, jest m.in. 
punkt dotyczący rodziny i jej 
zadań w edukacji ekologicz-
nej i wychowaniu „w szacunku 
dla każdego życia”. Nasz mie-
sięcznik czytają rodzice, na-
uczyciele i wychowawcy. Jakich 

logicznej chcę podkreślić coś 
jeszcze. Ekologia to nauka o re-
lacjach między nami a innymi 
elementami ekosystemu, o rela-
cjach w ekosystemie – i te relacje 
można różnie postrzegać. Papież 
Franciszek podkreśla cztery takie 
relacje: relacja do przyrody, którą 
opisuje ekologia przyrodnicza, 
moja relacja do bliźnich, czyli 
ekologia społeczna, także relacja 
do samego siebie – moje ciało też 
jest ekosystemem i mogę o nie 
dbać, albo je niszczyć. Oraz re-
lacja najważniejsza – relacja do 
Boga, której harmonię można 
nazwać ekologią duchową. Wie-
my, że każda z tych relacji może 
być dobra, właściwa, harmonij-
na lub zaburzona i toksyczna, 
a wtedy szukamy przyczyn tych 
zatruwających toksyn. Dodam, 
że w żadnym innym podręczni-
ku do ekologii nie znajdziemy 
tak obszernego, rozległego spo-
sobu myślenia ekologicznego, 
jak w nauczaniu społecznym Ko-
ścioła. A budowanie takich zdro-
wych, harmonijnych relacji oraz 
uzdrawianie tych chorych, zabu-
rzonych, to nieustanne zadanie 
pedagogiczne dla nas wszystkich.

Bardzo dziękuję Ojcu Doktoro-
wi za rozmowę.

Portal chrześcijańskich ekologów: 
www.swietostworzenia.pl 

Don BOSCO – Magazyn Salezjański: 
www.donbosco.pl

praktycznych rad udzieliłby im 
Ojciec w związku z tym punk-
tem Credo?
– Nigdy dość przypominania, 
że otrzymaliśmy Ziemię w da-
rze. Ona jest naszym jedynym 
domem oraz miejscem życia 
nas i wszystkich stworzeń. 
Wdzięczność za dar życia jest 
też zobowiązaniem do służby 
światu, ludziom i całemu stwo-
rzeniu. Myślę, że rodzice, wy-
chowawcy i nauczyciele wiedzą, 
jak trudne jest pełne pozytywne 
przedstawienie chrześcijańskiej 
wizji świata, człowieka i naszej 
troski o życie. Zatem mówiąc 
o chrześcijańskiej edukacji eko-

System lecznictwa psy-
chiatrycznego dzieci 
i młodzieży wymaga 
zmian, bowiem nie 

zapewnia kompleksowej oraz 
powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej w tej dziedzinie. Pro-
blemem jest nierównomierne 
w skali kraju rozmieszczenie ka-
dry lekarskiej, szpitalnych od-
działów psychiatrycznych i po-
radni dla małoletnich. W pięciu 
województwach nie funkcjono-
wał żaden oddział psychiatrycz-
ny dzienny, a w województwie 
podlaskim brakowało oddziału 
całodobowego. Zdarzało się, że 
małoletni pacjenci trafiali na od-
działy dla dorosłych.
Liczba prób samobójczych wśród 
małoletnich w wieku 7-18 lat ro-
śnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. 

do 772 w 2018 r., a w I półroczu 
2019 r. wyniosła już 485. W latach 
2017-2019 (I półrocze) na łącznie 
1987 zamachów samobójczych, 
250 zakończyło się zgonem. 
W 585 przypadkach przyczyną 
prób samobójczych była choroba 
psychiczna, a w 374 przypad-
kach zaburzenia psychiczne.
Kontrola NIK wykazała, że sys-
tem lecznictwa psychiatrycz-
nego dzieci i młodzieży nie za-
pewnia tej populacji pacjentów 
kompleksowej i powszechnie 
dostępnej psychiatrycznej opie-
ki zdrowotnej. Do czasu zakoń-
czenia kontroli NIK Minister 
Zdrowia nie wdrożył modelu 
leczenia środowiskowego ma-
łoletnich z zaburzeniami psy-
chicznymi. Model ten zakła-
da, że najpierw dziecku należy 

Nigdy dość 
przypominania,  
że otrzymaliśmy 
Ziemię w darze.  
Ona jest naszym 
jedynym domem  
oraz miejscem życia 
nas i wszystkich 
stworzeń. Wdzięczność 
za dar życia jest też 
zobowiązaniem  
do służby światu, 
ludziom i całemu 
stworzeniu

udzielić pomocy w przyjaznym 
dla niego środowisku. Najlepiej 
w otoczeniu rodziny, w szkole, 
czy też poradni psychologiczno-
-pedagogicznej. Dopiero potem 

należy zapewnić leczenie ambu-
latoryjne np. w poradni zdrowia 
psychicznego, a gdy i ta droga 
nie pomoże, małoletni może 
zostać umieszczany w szpitalu. 

Jest to najbardziej efektywna 
forma opieki nad tą populacją. 
Wdrożenie jako obligatoryjnego 
takiego modelu leczenia dzieci 
i młodzieży jest niezbędnym 
warunkiem rozwoju lecznic-
twa psychiatrycznego.
Pod koniec marca 2019 r. zawód 
psychiatry dzieci i młodzieży wy-
konywało 419 lekarzy, a 169 by-
ło w trakcie specjalizacji. Kon-
sultant krajowy w dziedzinie 
psychiatrii dzieci i młodzieży 
wskazywał na brak ok. 300 leka-
rzy tej specjalności. Dodatkowo 
niekorzystna była również struk-
tura wiekowa kadry lekarskiej, 
bowiem 32 proc. specjalistów 
miało powyżej 55 lat. z

www.nowyobywatel.pl
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Głównym celem ak-
cji jest zwiększenie 
szans edukacyjnych 
uczniów z mniej za-

możnych rodzin. Starają się o to 
Caritas diecezjalne, które wśród 
parafian oraz partnerów insty-
tucjonalnych pozyskują środki 
finansowe i gotowe wyprawki 
szkolne. Dzięki ofiarności dar-
czyńców każdego roku tysiące 
dzieci otrzymują kolorowe, wy-
pełnione przyborami plecaki 
bądź tornistry. W tym roku do 
uczniów trafiło blisko 4300 wy-
prawek. Ponadto zakupiono – 
co jest nowością akcji – ponad 
320 laptopów na potrzeby pod-
opiecznych świetlic i różnego 
typu placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Liczba kompute-
rów jeszcze wzrośnie, gdyż dzięki 
wparciu akcji przez Państwową 
Wytwórnię Papierów Wartościo-
wych, kancelarię adwokacką Pa-
czuski Taudul i bank Millenium 
oraz wpłatom darczyńców in-
dywidualnych, możliwe będzie 
dokupienie jeszcze kilkudziesię-
ciu urządzeń.
Co roku akcję wspierają oso-
by publiczne cieszące się za-

ufaniem społecznym, na czele 
z parą prezydencką. Prezydent 
Andrzej Duda i pierwsza dama 
Agata Kornhauser-Duda w tym 
roku spakowali wyprawki dla 
pięciorga uzdolnionych dzieci 
wytypowanych przez Caritas Ar-
chidiecezji Przemyskiej. Swoje 
wyprawki dla podopiecznych 
Domu Mocarzy w Mocarzewie 
przekazała również minister ro-
dziny, pracy i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Wsparcie od firm 
i pracowników
W akcję Tornister Pełen Uśmie-
chów co roku angażują się rów-
nież firmy, które ofiarowują 
tornistry i artykuły szkolne lub 
wsparcie finansowe. W tym ro-
ku inicjatywa nabrała zupełnie 
nowego wymiaru, bowiem w kil-
ku firmach w zakup artykułów 
szkolnych i pakowanie torni-
strów włączyli się pracownicy. Za 
to wsparcie należy podziękować 
zespołom: Banku BNP Paribas, 
JSW, Carrefour Polska, Piekar-
ni Lubaszka, Mastercard, Lidla 
i firmy St. Majewski. Ponadto za 
przekazanie wyprawek należy 

Szkolne wyprawki i laptopy 
dla najmłodszych
Za nami XII edycja corocznej akcji Caritas 
Tornister Pełen Uśmiechów. Tym razem poza 
wyprawkami szkolnymi udało się też zapewnić 
uczniom dostęp do sprzętu komputerowego 
zakupionego przez Caritas Polska 
we współpracy z fundacją Pro Caritate

n AKCJE SPOŁECZNE

podziękować firmom Paso i Semi 
Line, a za wsparcie finansowe 
akcji Państwowej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych, kance-
larii Paczuski Taudul Doradcy 
Podatkowi oraz Bankowi PKO 
BP i Bankowi Millenium. W te-
gorocznej edycji TPU, od firm, 
wśród których są także darczyń-
cy anonimowi, dzieci otrzymały 
285 kolorowych tornistrów z bo-
gatym wyposażeniem. Wśród 
przyborów szkolnych znalazły 
się m.in. zeszyty, piórniki, no-
tesy, długopisy, kredki, a także 
gry edukacyjne, słowniki i ła-
migłówki.

Dla dzieci 
z niepełnosprawnościami
Szczególnymi beneficjentami te-
gorocznej akcji były dzieci z nie-
pełnosprawnościami, przebywa-
jące w ośrodku w Mocarzewie 
pod opieką sióstr zmartwych-
wstanek. Dyrektor Caritas Pol-
ska, ks. Marcin Iżycki, przekazał 
im 60 plecaków wypełnionych 
przyborami szkolnymi. Mocarze 
– bo tak o podopiecznych mówią 
siostry – mimo trudnego startu 
życiowego, potrafią cieszyć się 
z najdrobniejszych rzeczy.
Wyprawki szkolne dla najmłod-
szych wychowanków domu 

w Mocarzewie Caritas Polska 
pozyskała dzięki ofiarności spół-
ki Carrefour, która przekazała 
50 plecaków, a także dzięki Ma-
stercard i BNP Paribas. Plecaki 
ofiarowała także Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej.

Laptopy do nauki zdalnej
W tym roku – w odpowiedzi na 
pandemię – Caritas Polska zde-
cydowała o rozszerzeniu akcji 
Tornister Pełen Uśmiechów. 
Czas nauki zdalnej ujawnił, jak 
wielu uczniów nie ma dostępu 
do komputera i Internetu, dlate-
go Caritas Polska w partnerstwie 
z Fundacją Pro Caritate prze-
znaczyła fundusze na zakup 328 
laptopów niezbędnych do nauki 
zdalnej. Urządzenia zostały prze-
kazane placówkom opiekuńczo-
-wychowawczym prowadzonym 
przez Caritas diecezjalne. Dzieci 
mogą z nich korzystać na miej-
scu lub wypożyczyć je do domu.
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
również i w tym roku odbył się 
uroczysty finał akcji Tornister 
Pełen Uśmiechów. Wydarze-
nie miało miejsce 16 sierpnia 
w Tryńczy na Podkarpaciu i stało 
się okazją do podziękowania za 
wsparcie, podsumowań i wspól-
nej zabawy. z

AKCJĘ TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW MOŻNA WESPRZEĆ: 
• przekazując darowiznę na stronie https://caritas.pl/TPU

• wysyłając SMS o treści TORNISTER pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
• wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526  

(tytuł wpłaty TORNISTER)

W akcję Tornister 
Pełen Uśmiechów 
co roku angażują się 
również firmy,  
które ofiarowują 
tornistry i artykuły 
szkolne lub wsparcie 
finansowe. W tym 
roku inicjatywa 
nabrała zupełnie 
nowego wymiaru, 
bowiem w kilku 
firmach w akcję 
włączyli się 
pracownicy

fot. Zasoby w
łasne

fot. Zasoby w
łasne
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Nie oczekujmy 
idealnych dzieci

n WYCHOWANIE

Perfekcjonizm – jak 
zdefiniowano w ko-
munikacie na stronie 
Uniwersytetu SWPS 

– to posiadanie ekstremalnie 
wysokich standardów przy jed-
noczesnej tendencji do bardzo 
krytycznej oceny samego siebie. 
Rozwój tej cechy jest silnie zako-
rzeniony w relacjach z opieku-
nami w dzieciństwie i okresie 
dorastania. Staje się efektem 
presji, nierealistycznych ocze-
kiwań i krytyki. Choć najczęściej 
perfekcjonizm jest rozumiany 
jako wysokie oczekiwania wobec 
samego siebie, to psychologowie 
wyróżniają także mniej znany 
przejaw tej cechy, czyli oczeki-
wanie perfekcji od innych osób, 
najczęściej bliskich lub ważnych 
dla perfekcjonisty.
W swoim badaniu dr Konrad 
Piotrowski z Uniwersytetu SWPS 
w Poznaniu poszukiwał odpo-
wiedzi na pytanie, czy oczekiwa-
nie perfekcji od własnych dzieci 
niesie negatywne skutki także 
dla samego rodzica.

Kontrolowanie innych
Uczelnia podsumowuje, że osoby 
wymagające perfekcji od siebie 
są sumienne, mają silną motywa-
cję do osiągania trudnych celów, 
a jednocześnie boją się pomyłek 
i negatywnej oceny. Z kolei per-
fekcjoniści, którzy oczekują, że 
to inne osoby będą idealne, mają 
pewne charakterystyczne cechy, 
które odróżniają ich od perfek-
cjonistów zorientowanych na 
siebie. Są bardziej narcystyczni, 
makiaweliczni, psychopatyczni, 
mniej ugodowi, lubią dominację, 
kontrolę oraz podkreślanie wła-
snej siły i wyższości. Dla takich 
osób ważne jest, aby kontrolować 
innych i wywyższać się nad ni-
mi. Aby to osiągnąć, wywierają 
presję, podżegają do konfliktów, 
upokarzają i gniewem reagują na 
niedociągnięcia bliskich.
„Oczekiwanie rodzica, że dziecko 
nie będzie popełniało błędów, że 

Perfekcjonistyczne oczekiwanie, że dziecko będzie idealne, uderza 
w samego rodzica – wynika z badań psychologa dr. Konrada 
Piotrowskiego. Szukał on związku między oczekiwaniem perfekcji 
od dziecka a trudnościami w rodzinie

zawsze da z siebie wszystko, że 
nie spocznie, póki nie zrealizu-
je celu, wpływa negatywnie nie 
tylko na samo dziecko, ale także 
na rodzica. Jeśli dziecko nie speł-
nia nierealistycznych oczekiwań 
swoich rodziców, prowadzi to do 
wzrostu stresu rodzicielskiego, 
braku satysfakcji z bycia rodzi-
cem i poczucia obciążenia tą rolą” 
– mówi dr Piotrowski.
„W zamyśle rodzica dążenie do 
tego, aby wychować dziecko, któ-
re zawsze da z siebie wszystko 
i nie będzie popełniało błędów, 
jest czymś dobrym, co przysłu-
ży się wszystkim. Nic bardziej 
mylnego. Jak pokazują uzyskane 
przeze mnie wyniki, tacy rodzice 
są bardziej zestresowani, mają 
poczucie ciągłego obciążenia ro-
dzicielstwem, a bycie rodzicem 
nie daje im satysfakcji. W innym 
badaniu zaobserwowałem tak-
że, że tacy rodzice częściej żału-
ją tego, że w ogóle mają dzieci. 
A konsekwencje tego mogą być 
naprawdę poważne” – wyjaśnia 
dr Konrad Piotrowski.
W komunikacie uczelni poin-
formowano, że badanie nie tyl-
ko pozwoliło na zdobycie nowej 

wiedzy na temat roli perfekcjo-
nistycznych oczekiwań wobec 
dzieci, ale również doprowadziło 
do opracowania pierwszego kwe-
stionariusza psychologicznego, 
który będzie można wykorzystać 
w badaniach psychologicznych 
nad perfekcjonizmem zoriento-
wanym na dzieci. Dzięki powsta-
łemu narzędziu psychologowie 
przyjrzą się temu zagadnieniu 
z większą precyzją.

Nowe narzędzie
„Jak pokazują dane z ostatnich 
dziesięcioleci, poziom perfekcjo-
nizmu wśród mieszkańców kra-
jów rozwiniętych systematycznie 
rośnie. Mamy już dużą wiedzę na 
temat tego, jakie są skutki per-
fekcjonistycznych oczekiwań od 
samego siebie, ale wciąż niewiele 
wiemy na temat tego, jakie skutki 
– nie tylko dla dziecka, ale tak-
że dla rodzica – niesie za sobą 
oczekiwanie perfekcji od dzieci. 
Dlatego właśnie zdecydowałem 
się na opracowanie narzędzia ba-
dawczego, które w tym pomoże. 
Dotychczas takie narzędzie nie 
było dostępne dla badaczy, mam 
więc nadzieję, że moja praca bę-

dzie dla nich przydatna i pozwoli 
nam wszystkim lepiej zrozumieć 
rodzicielską potrzebę wychowa-
nia idealnego dziecka” – tłumaczy 
dr Piotrowski.
W badaniu wzięło udział 264 ko-
biet i 195 mężczyzn w wieku do 
40 lat (posiadających co najmniej 
jedno dziecko w wieku powyżej 
3 lat, pozostających w związ-
ku intymnym). Osoby badane 
wypełniały zestaw specjalnie 
przygotowanych narzędzi ba-
dawczych do pomiaru perfek-
cjonizmu, narcyzmu oraz trud-
ności rodzinnych.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – 
www.naukawpolsce.pap.pl

W zamyśle rodzica 
dążenie do tego, 
aby wychować 
dziecko, które 
zawsze da z siebie 
wszystko i nie 
będzie popełniało 
błędów, jest 
czymś dobrym, 
co przysłuży się 
wszystkim.  
Nic bardziej 
mylnego
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Ekspedycja polskich harcerzy – epilog
Niniejszy tekst jest kontynuacją artykułu „Dokoła 
świata 1926-1928. Ekspedycja polskich harcerzy”. 
Po Godzinach, nr 6 (7), wrzesień 2020 r.

n PODRÓŻE

Po powrocie do Polski 
Jeliński stał się bardzo 
popularną osobą. Spo-
tkania z harcerzami, 

wywiady do gazet i pogadanki 
radiowe stały się jego chlebem po-
wszednim. Podróżnik odwiedził 
wiele miejsc w Polsce prezentu-
jąc slajdy i pamiątki z wyprawy. 
Oczywiście był to tylko chwilowy 
sposób na podratowanie domo-
wego budżetu. Tym bardziej, iż 
w życiu Jelińskiego pojawiła się 
panna Anna Kowalska, która 
w 1930 roku zmieni nazwisko 
na Anna Jelińska. 
Tu zaczyna się nowa podróż. 
Jeliński zaraz po ślubie ładuje 
swój samochód, którym obje-
chał świat, na statek i płynie do 
Ameryki. Przejeżdża jeszcze raz 
kontynent amerykański z Nowe-
go Yorku aż do Hollywood. Tam 
kończy kurs operatorski. Jadąc 
z powrotem na wschodnie wy-
brzeże, kręci dwa filmy: „Floryda 
– kraj wiecznego lata” i „Jak żyją 
Polacy w Ameryce”. Niestety oba 
filmy zaginęły, zostało z nich tylko 
parę klatek.
Do Polski Jeliński wrócił pełen 
zapału i energii. Założył pierwsze 
bardzo nowoczesne i dobrze wy-
posażone laboratorium obróbki 
filmów w Polsce, które szybko zy-
skało opinię najlepszego. Dzięki 
temu Jeliński podpisał prestiżo-
wą umowę z państwową Polską 

Agencją Telegraficzną. Dlatego 
też większość filmów realizowa-
nych przez P.A.T. przechodziło 
przez ręce pracowników Jeliń-
skiego. Firma bardzo dobrze pro-
sperowała, zatrudniała kilkana-
ście osób, a właścicielowi dobrze 
się powodziło. 
Przychodzi jednak wrzesień 1939 
roku. Niemcy wkroczyli do War-
szawy i skonfiskowali całe wypo-
sażenie laboratorium. Jeliński 
został bez źródła dochodu, ale nie 
popadł w rozgoryczenie i próż-
ny żal – byłoby to zupełnie nie 
w jego stylu. W Starej Miłośnie 
założył wytwórnię ryksz i wózków 
ręcznych, wtedy bardzo poszu-
kiwanych. 
W czasie okupacji był wiceko-
mendantem Straży Pożarnej 
w Starej Miłośnie. Pomagał lu-
dziom, wystawiając podwójne 
legitymacje strażackie, które 
chroniły posiadaczy przed aresz-
towaniem i wywózką do obozów 
koncentracyjnych. Działalność 
Jelińskiego w czasie wojny należy 
uznać za odważną, skoro w jego 
domu rodzinnym zakwaterowani 
byli żołnierze niemieccy.
Po wojnie nastały nowe czasy. Do 
władzy doszli komuniści i o pracy 
operatorskiej nie było mowy. Fir-
my i zakłady tego typu nie mogły 
wznowić swojej działalności. Jeliń-
ski wpadł więc na nowy pomysł. 
Na Gocławku założył Tłocznię 

Przez lata 
o wyprawie 
Jelińskiego
prasa wspominała 
dość rzadko.
Nie w smak władzy 
był patriotyczny 
charakter 
przedwojennej 
wyprawy

fot. archiw
um

Jerzy Jeliński podczas spotkania z prezydentem Ignacym Mościckim 
otrzymał srebrny krzyż zasługi, Warszawa, 7 marca 1932 r.

Harcerską. W swoim zakładzie 
zatrudnił znanego przedwojenne-
go grawera Józefa Michrowskiego, 
który wykonał m.in. sztancę krzy-
ża harcerskiego. Odtąd Tłocznia 
produkowała krzyże dla harcerzy, 
ich numerowane miniaturki, róż-
ne rodzaje lilijek oraz klamry do 
pasów. Między innymi taki krzyż 
o numerze 44 otrzymał hm. Alek-
sander Kamiński, który stracił 
swój podczas okupacji. Wyroby te 
miały doskonałą jakość – wszyscy 
chcieli mieć krzyż „od Jelińskiego”.
Tłocznię rozwiązano ostatecznie 
w 1950 roku i Jeliński po raz kolej-
ny musiał rozpoczynać od nowa. 
Od końca lat 50. sam projektował 
i wytwarzał zabawki dla dzieci. 
A nie były to zwykłe odpustowe 
autka, tak popularne w tamtym 
okresie, tylko bardzo solidnie 
wykonane modele samochodów 
i motorówek z silnikami elek-
trycznymi. Wielkim przebojem 
była zabawka – kasa pancerna 
z szyfrem, wytwarzana w kilku 
kolorach. 

Pokłosie
Przez lata o wyprawie Jelińskiego 
prasa wspominała dość rzadko. 
Nie w smak władzy był patrio-
tyczny charakter przedwojennej 

c Jerzy 
Jeliński 
pokazuje 
trofea 
z wyprawy

wyprawy. Ale w czasie przełomów 
politycznych (1956, 1968, 1980) za-
wsze znajdował się jakiś dzienni-
karz, który opisywał losy wyprawy 
polskich harcerzy naokoło świa-
ta. Jednak duży, solidny artykuł 
o naszym bohaterze ukazał się 
dopiero w latach 80-tych. Był to 
reportaż pt. „Przejeździć życie” 
autorstwa Witolda Jackiewicza, 
wydrukowany w Kurierze Polskim 
W 1980 r. Jeliński był również go-
ściem telewizyjnego programu 
harcerskiego „Krąg”. Dom Jeliń-
skich w Starej Miłośnie był zawsze 
otwarty dla harcerzy, podróżni-

ków i fanów motoryzacji. Jerzy 
Jeliński był osobą znaną i szano-
waną. Zmarł w 1986 roku i jest 
pochowany wraz ze swoją żoną 
na cmentarzu w Starej Miłośnie.
Nasuwa się pytanie o pozostałych 
uczestników wyprawy. W naszych 
zbiorach mamy list do amery-
kańskiej prasy, w którym Jan Wa-
cław Łada zarzuca Jelińskiemu 
zawłaszczenie forda T, prywatę 
i setki innych przewinień. Czyżby 
przemawia przez to chęć zemsty 
za karne usunięcie z wyprawy? 
Eugeniusz Smosarski po powro-
cie ze Ameryki wrócił na swoją 

c Reklama  
Buicka 
w polonijnej  
prasie

z Prawo jazdy 
Jerzego Jelińskiego
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dawną posadę w banku. Jadwiga 
Smosarska wyznaczyła go na 
swojego głównego spadkobiercę. 
Los jednak zdecydował inaczej. 
Smosarski został aresztowany 
przez Niemców i zamordowany 
12 grudnia 1944 roku w obozie 
koncentracyjnym w Buchen-
waldzie. 
Brunon Bredschneider po po-
wrocie z wyprawy został preze-
sem Związku Zawodowego Ar-
tystów Filmowych Rzeczypo-
spolitej. W rzeczy samej kręcił 
dalej filmy. W 1932 roku ukazał 
się jego film pt. „Wielkomiejski 
mrok”. Jeszcze w 1934 roku w „Ka-
lendarzu Filmowym” możemy 
przeczytać informację o filmie, 
który operator planował nakrę-
cić: „Już są w toku prace nad wiel-
kim reportażem historycznym 
pt. „Epoka Kościuszkowska” (…) 
Punktem wyjścia tego nowego 
obrazu będzie słynna Panora-
ma Racławicka Kossaka i Styki. 
Realizatorem tego filmu o zupeł-
nie nowym charakterze jest reż. 
Aleksander Łowicz. Zdjęcia do-
konywuje Bruno Bredschneider”. 

Po tym roku trop się urywa. Na-
gabywani przez nas wybitni fil-
moznawcy reagowali z pewnym 
zdziwieniem i nie byli w stanie 
odpowiedzieć, co stało się z Bred-
schneiderem. Może wyjechał za 
granicę? Nie wiadomo…
Pozostaje jeszcze pytanie, czy 
uczestnicy wyprawy spotkali się 
później w Polsce. Niestety nie ma-
my dowodów, że tak było (zdjęć, 
relacji rodzin), ale nie mamy też 
dowodów na to, że takie spotka-
nie nie miało miejsca. Możemy 
założyć, że mieszkający w tym sa-
mym mieście, a przede wszystkim 
rozstający się w Nowym Jorku 
w przyjaźni Jeliński i Smosarski, 
spotykali się w Polsce.
Mamy rok 2020 i – co bardzo cie-
szy – pamięć o wielkim wyczynie 
polskich harcerzy wraca powoli 
do świadomości Polaków. Wpraw-
dzie do dnia dzisiejszego w Starej 
Miłośnie nie ma ulicy imienia Je-
lińskiego, ale za to w Krakowie 
w Alei Podróżników Odkrywców 
i Zdobywców w 2019 roku zasa-
dzono dąb im. Jelińskiego, między 
dębami takich sław jak: Mariusz 

ży zasób gotówki – ale dokupić do 
samochodu historii już się nie da. 
Jadąc tym wspaniałym autem, 
natychmiast przenosimy się do 
innej epoki i mocno czujemy du-
cha jego pierwszego właściciela. 
Wyprawa Jelińskiego zapisała się 
na stałe w świadomości świata au-
tomobilowego. Ludzie ci, którzy 
tak pieczołowicie odnawiają stare 
samochody, rozumieją co to zna-
czyło – przejechać samochodem 
Europę, czy Afrykę pod koniec lat 
20-tych, gdzie nawet w Stanach 
Zjednoczonych, kolebce moto-
ryzacji, nie było asfaltowy dróg.
Docenił Jelińskiego też Witold 
Rychter, legendarny znawca sa-
mochodów. W swojej książce 
„Dzieje Samochodu” tak napi-
sał: „...Samotny wyczyn Jeliń-
skiego, zarówno ze względu na 
propagandowy charakter przed-
sięwzięcia, jaki na sposób jego 
przeprowadzenia, zasługuje na 
umieszczenie w pierwszym rzę-
dzie wyczynów Polaków, aby nie 
uległ zapomnieniu w dziejach 
polskiego, a nawet i światowe-
go automobilizmu”.

Gdzie można znaleźć 
więcej informacji 
o podroży? 
W 1929 roku ukazała się książka 
Wacława Umińskiego „Pod polską 
flagą samochodem naokoło świa-
ta”. W 2018 roku wydawnictwo 
Skrzat wydało pierwszą książkę 
dla dzieci o przygodach Jerzego 
Jelińskiego „W dwa lata dookoła 
świata 1926–1928” naszego au-
torstwa, a w przygotowaniu jest 
reportaż historyczny z wyprawy. 
Premiera już w tym roku. z

Dorota i Dariusz Grochalowie
Przy pisaniu artykułu korzystaliśmy 

z opracowań:
Henryk Wierzchowski, Anin Wawer, 

Warszawa 1971. 
Tomasz Sikorski, Krzyż harcerski 

1913–2013, Warszawa 2014. 
Witold Rychter, Dzieje samochodu, 

Warszawa 1987. 

Zaruski, Kazimierz Nowak, Je-
rzy Kukuczka, Aleksander Doba 
czy Wanda Rutkiewicz i wielu in-
nych wielkich. I co najważniejsze, 
powtórzono sesję zdjęciową na 
Wawelu. W pierwszej w 1929 r. 
uczestniczyli Jerzy Jeliński i jego 
Buick master six, a w 2019 roku 
wnuk Jerzego Jelińskiego – Marek 
Szukalski i… jego Buick master six.

Czy to ten sam samochód? 
Na 99 procent tak! 
W ramach przywracania pamięci 
o wyczynie dziadka, Marek Szu-
kalski przez lata poszukiwał sa-
mochodu, który mógł być pod-
stawą do odtworzenia auta dziad-
ka. Sprawa nie była prosta – ten 
model bardzo rzadko pojawiał 
się w ofertach sprzedaży, a w Eu-
ropie naprawdę sporadycznie. 
Ale cierpliwość została wynagro-
dzona. W Niemczech sprzedawa-
no Buicka master six, którego 
poprzednim właścicielem 
był Holender. Wcześniej 
auto kupił Australij-
czyk i ściągnął je 
na antypody. 

Następnym właścicielem Buicka 
był Nowozelandczyk, a stamtąd 
auto trafiło do Holandii i na koniec 
do Niemiec. Odnalezione auto 
miało wprawdzie kolor zielony 
(Jelińskiego miało granatowy). 
Jednak w trakcie prac renowacyj-
nych, pod deską rozdzielczą, tam 
gdzie nie dociera słońce, ukazał 
się pierwotny kolor samocho-
du – granatowy. Natomiast pod 
warstwą szpachli na masce sa-
mochodu pojawiły się otwory, 
w które przypuszczalnie moco-
wano odznaki automobilklubów. 
Ich położenie pokrywało się ze 
odznakami na zdjęciach archi-
walnych. Reasumując, przesłanki, 
że jest to dokładnie auto Jerzego 
Jelińskiego, są bardzo mocne. 
Dzisiaj na zlotach starych samo-
chodów auto z wyprawy jest za-
wsze gwiazdą. Piękny 100-letni 
samochód można w Polsce kupić 
stosunkowo łatwo, wystarczy du-

Piękny 100-letni samochód 
można w Polsce kupić 
stosunkowo łatwo, wystarczy 
duży zasób gotówki – 
ale dokupić do samochodu 
historii już się nie da
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Sesja zdjęciowa Buicka na Wawelu, czerwiec 1929 r. i październik 2019 r.

Od lewej: Marek Szukalski (wnuk Jerzego Jelińskiego), z podróżnikami – 
Sławomirem Makarukiem „Makaronem” i Marcinem Jamkowskim v

x Samochód Buick master six którym Jeliński objechał świat (2019 r.)
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– Floryda kraj 
wiecznego lata 
– nakręconego 
przez 
Jelińskiego 
w czasie  
drugiej 
wyprawy 
do Stanów  
Zjednoczonych

Bilet szkolny…

fot. Albin Marciniak



październik 202012 POLSKA PO GODZINACH
fot. Jacek Dylag / U

nsplash

n DEMOGRAFIA

W prestiżowym 
czasopiśmie na-
ukowym „Lan-
cet” ukazały się 

w lipcu br. prognozy ludnościowe, 
z których wynika, że dzietność 
na świecie będzie nadal spadać. 
Według autorów artykułu liczba 
ludności świata ma osiągnąć mak-
simum w 2064 r. (9,7 mld ludzi), 
a potem zacznie maleć do 8,8 mld 
w 2100 r. (według scenariusza pod-
stawowego). Zgodnie z przewidy-
waniami dla Polski zawartymi w tej 
publikacji do 2100 roku liczba lud-
ności zmniejszy się z obecnych 
blisko 38 mln do prawie 15 mln. 
W publikacji zwraca się też uwagę, 
że przyszłe zmiany liczby ludno-
ści na świecie są zróżnicowane – 
w niektórych regionachliczba lud-
ności będzie wzrastać (np. Afryka, 
Argentyna, Meksyk, Peru, Boliwia, 
Uzbekistan, Tadżykistan), jednak 
dla większości regionów, zwłasz-
cza rozwiniętych ekonomicznie, 
przewidywany jest spadek liczby 
ludności. W obliczu tych zmian 
demograficznych migracje staną 
się koniecznością.

Średni czas życia się wydłuża, a ludność Polski będzie się starzeć. Warto, by młodzi ludzie uświadomili sobie, że w ich pokoleniu 
dożywanie 100 lat nie będzie taką rzadkością. A to, jak życie po 70. będzie wyglądało, zależy m.in. od ich dzisiejszych decyzji – mówi 
demografka prof. Irena E. Kotowska

kości populacji, ale są jednak 
zgodne co do pewnych trendów, 
w tym dotyczących zmian w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. 
– To tendencja spadkowa liczby 
ludności oraz tendencja inten-
sywnego starzenia się populacji, 
czyli szybkiego wzrostu liczby 
i udziału osób starszych, któremu 
będzie towarzyszyć spadek liczby 
ludności w wieku produkcyjnym 
– podsumowuje prof. Kotowska.
I przyznaje: – To bardzo trudne 
wyzwanie – zarówno dla systemu 
ekonomicznego, jak i dla syste-
mu zabezpieczenia społecznego.
Pytana, jakie jest praktyczne zna-
czenie tych prognoz dla zwykłego 
człowieka, odpowiada: – Warto, 
by osoby z młodszych generacji 
uświadomiły sobie, że będą doży-
wały około 100 lat. A to nie musi 
być wcale życie w dobrym stanie 
zdrowia. Musimy pamiętać, że 
to, w jakiej kondycji zdrowotnej 
przeżyjemy swoje życie, zwłasz-
cza po siedemdziesiątce, zależy 
nie tylko od czynników zewnętrz-
nych, ale i od naszych zachowań 
przez całe życie. Warto pomyśleć 

Pracujmy na jakość życia
Demografka prof. Irena E. Kotow-
ska z Instytutu Statystyki i Demo-
grafii SGH, członkini Komitetu 
Nauk Demograficznych PAN ko-
mentuje w rozmowie z PAP, że 
projekcje przedstawione w „Lan-
cecie” są ciekawym „ćwiczeniem” 
prognostycznym, ale do uzyska-
nych wyników trzeba podcho-
dzić z ostrożnością. Warto je np. 
porównać z projekcjami ludno-
ściowymi ONZ z 2019 r. Według 
ONZ liczba ludności na świecie 
będzie stale rosnąć, choć coraz 
wolniej, osiągając w 2100 roku 
liczbę 10,9 mld. Wyniki projekcji 
liczby ludności dla Polski są tu 
nieco bardziej optymistyczne – 
wielkość populacji ma się do tego 
czasu zmniejszyć do około 23 mln. 
Różnice przewidywań zmian licz-
by ludności są związane głównie 
z odmiennymi założeniami doty-
czącymi zmianami dzietności – 
projekcja ONZ zakłada mniejszy 
jej spadek i nieznaczną odbudowę 
w krajach o niskiej dzietności.
Obie projekcje ludnościowe róż-
nią się w ocenie dynamiki wiel-

na. Musimy zakładać, że koniecz-
ne będzie uzupełnianie istnieją-
cych rozwiązań zabezpieczenia 
emerytalnego, bowiem one nie 
zagwarantują wystarczających 
dochodów w coraz dłuższym 
okresie życia po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego. Trzeba się do 
tego przygotować”.
– Zdaję sobie sprawę, że 30-lat-
kom trudno przyswoić myśl, że 
będą żyć 100 lat i muszą sami 
już teraz zastanowić się, jak mo-
że wyglądać ostatnich 30 lat ich 
życia i wziąć odpowiedzialność 
za to. Taka zmiana perspektywy 
myślenia o własnym życiu (...) na-
leży jednak do najważniejszych 
zmian mentalnych, o których 
musimy dyskutować – podkre-
śla demografka.
Czy da się np. za pomocą instru-
mentów polityki państwa odwró-
cić trend starzenia się ludności 
i zwiększyć dzietność? Zdaniem 
rozmówczyni PAP wzrost dziet-
ności może spowolnić zmiany 
struktury wieku, ale ich nie od-
wróci. Starzenie się ludności jest 
nieuchronnym skutkiem spadku 

Musimy pamiętać,  
że to, w jakiej 
kondycji zdrowotnej 
przeżyjemy swoje 
życie, zwłaszcza
po siedemdziesiątce, 
zależy nie tylko 
od czynników 
zewnętrznych,
ale i od naszych 
zachowań
przez całe życie

Dzisiejsza młodzież 
będzie dożywać setki

o swojej odpowiedzialności za 
przebieg życia – mówi.

Zwiększyć dzietność
Na pytanie, czy w związku z tym, 
że spadać będzie odsetek osób 
w wieku produkcyjnym, po-
wszechne powinno być to, by 
już młodzi ludzie – we własnym 
zakresie – odkładali pieniądze na 
emeryturę, odpowiada: „Ogrom-
nie ważne jest to, by pracować 
i pozyskiwać dochody, póki moż-
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umieralności i wydłużania życia 
ludzkiego. Równoległa tendencja 
spadku dzietności wpływa na 
nasilenie zmian struktury wie-
ku. Badania wskazują – mówi 
prof. Kotowska – iż rodzicielstwu 
sprzyja praca obojga rodziców 
oraz zwiększenie udziału męż-
czyzn w obowiązkach rodzin-
nych. Chodzi zatem zarówno 
o zmiany kulturowe związane 
ze społecznymi rolami kobiet 
i mężczyzn, jak i o zmiany na 
rynku pracy, a zwłaszcza coraz 
większe zaangażowanie kobiet na 
rynku pracy i ich rosnący udział 
w poziomie kapitału ludzkiego. 
– Z badań wynika, że praca oboj-
ga rodziców sprzyja podejmo-
waniu decyzji o drugim dziec-
ku – w tych rodzinach częściej 
pojawia się drugie dziecko niż 
w rodzinach, gdzie tylko ojciec 
pracuje – mówi badaczka.
Podaje przykład Japonii, która 
ma problem z niską dzietnością. 
– Tam zmiany kulturowe zacho-
dzą bardzo wolno mimo tego, 
że coraz więcej kobiet pracuje. 
Mężczyźni nadal są postrzegani 
jako jedyni żywiciele rodziny. 
A duża niepewność na rynku 
pracy sprawia, że mężczyźni nie 
są w stanie udźwignąć tej odpo-
wiedzialności. To powstrzymuje 
ich przed zakładaniem rodzin 
– mówi prof. Kotowska. Podsu-

nak nie tylko bezpieczeństwo 
zatrudnienia. – Jest jeszcze 

kwestia szerszego poczucia 
niepewności związanego 
ze zmianami globalnymi, 
choćby globalnym ocie-
pleniem. A pandemia 
COVID-19 uświadomiła 

nam, jak wiele jest nowych 
zagrożeń, przed którymi nie 

umiemy się bronić – wskazu-
je rozmówczyni PAP.

Choć pojawiały się nadzieje, że 
okres izolacji społecznej może 
wpłynąć pozytywnie na dziet-
ność, to zdaniem demografki 
wcale tak nie będzie. – Organi-
zacja życia codziennego wymaga 
znacznie więcej wysiłku i jest 
trudniejsza: rodzice muszą łączyć 
własną pracę z nadzorowaniem 
nauki dzieci i opieką nad nimi, 
a dostęp do wszelkich usług spo-
łecznych znacznie ograniczony 
– a to określa warunki funkcjo-
nowania rodzin. Obawiam się 
też, że osobom bezdzietnym jest 
teraz trudniej decydować się na 
pierwsze dziecko – ocenia.
Jej zdaniem w dzisiejszym świecie 
niepewność dotyczy nie tylko te-
go, czy będę mieć pracę i jaką, ale 
i jak będzie wyglądała gospodarka 
podlegająca wpływom globali-
zacyjnym i głębokim zmianom 
technologicznym. – Pojawiają 
się nowe zagrożenia społeczne, 

n EDUKACJA

napięcia polityczne i konflikty 
międzynarodowe – wymienia.
To zaś według niej może po-
tęgować wśród młodych osób 
poczucie niepewności, a także 
wątpliwości, czy mogą podejmo-
wać zobowiązania wobec swoich 
przyszłych dzieci. – A skoro sam 
się czuję zagubiony, nie wiem, 
jak będzie wyglądało moje życie, 
to czy mogę podejmować jakieś 
zobowiązania wobec innych? – 
opowiada prof. Kotowska.
– Wyraźnie wybrzmiewa teraz 
przekaz, że to młode osoby będą 
płacić cenę za zaniedbania star-
szych generacji prowadzące, mię-
dzy innymi, do kryzysu klima-
tycznego. A to może mieć efekt 
mrożący, jeśli chodzi o decyzję 
o powoływaniu na świat dzieci. 
Tym bardziej, że młodzi ludzie 
– dzięki edukacji i dostępowi do 
środków antykoncepcyjnych – 
mają kontrolę nad swą prokre-
acją – komentuje badaczka.
– Jest więc możliwe, że obawa 
przed zagrożeniami globalnymi 
będzie zmniejszać obserwowany 
dotąd pozytywny wpływ na dziet-
ność niektórych narzędzi polityki 
społecznej – podsumowuje prof. 
Kotowska. z

Ludwika Tomala
Źródło: Serwis Nauka w Polsce –  

www.naukawpolsce.pap.pl

mowuje, że z punktu widze-
nia funkcjonowania rodziny 
i wspierania wzrostu dziet-
ności, model z jedynym 
żywicielem rodziny czy 
okresowym wycofywa-
niem się kobiet z rynku 
pracy jest nieefektywny.
Dodaje, że w warunkach 
niepewności i niestabil-
ności pracy zarobkowej na 
współczesnym rynku pracy od-
powiedzialność materialna za 
rodzinę powinna być dzielona 
przez oboje partnerów, przyczy-
niając się do zmniejszenia ryzyka 
utraty środków utrzymania ro-
dziny.
Aby to jednak działało, należy 
zwiększać dostępność urlopów 
dotyczących opieki nad dziećmi 
i promować ich wykorzystywa-
nie przez ojców. To zaś wyma-
ga zmiany podejścia nie tylko 
państwa – poprzez odpowiednie 
regulacje – a także zmian postaw 
rodziców. Chodzi o podział obo-
wiązków w rodzinie, ale przede 
wszystkim podejście pracodaw-
ców do łączenia pracy i życia ro-
dzinnego przez ich pracowników. 
Ważny jest też rozwój usług edu-
kacyjno-opiekuńczych.

Za dużo niepewności
W podejmowaniu decyzji o za-
kładaniu rodziny ważne jest jed-

W warunkach 
niepewności
i niestabilności 
pracy zarobkowej 
na współczesnym  
rynku pracy 
odpowiedzialność 
materialna  
za rodzinę  
powinna być 
dzielona przez 
oboje partnerów, 
przyczyniając się  
do zmniejszenia 
ryzyka utraty 
środków  
utrzymania  
rodziny

Trzy nowe inwestycje 
oświatowe w Wawrze!
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We wrześniu 2020 ro-
ku dzieci i młodzież 
z Wawra rozpoczną 

naukę w trzech nowych prze-
strzeniach szkolnych i przed-
szkolnych. Największą w tym 
roku inwestycją oświatową jest 
nowy budynek Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 204 przy 
ul. Cyklamenów. 

Budynek o powierzchni 7550 m2 
przygotowany jest na przyjęcie 
750 dzieci w 30 oddziałach. Bu-
dynek został podzielony na trzy 
funkcyjne części: przedszkole, 
szkołę podstawową oraz halę 
gimnastyczną o powierzchni 650 
metrów kwadratowych z osob-
nym wejściem z zewnątrz, któ-
re umożliwi korzystanie z niej 

„Wawer jest zieloną dzielnicą, w której wciąż przybywa młodych rodzin 
z dziećmi. Dlatego tylko w tym roku oddajemy do użytku aż trzy nowe inwestycje 
oświatowe” – mówi Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer

wszystkim mieszkańcom 
po godzinach pracy 
szkoły. Szkoła posia-
da widne, przestron-
ne sale, nowoczesne 
wyposażenie multime-
dialne i dydaktyczne. 
– Wokół budynku zosta-
ła wykonana nowa infra-
struktura drogowa: chodniki, 
przejścia dla pieszych i ścieżki 
rowerowe. 300 zamontowanych 
stojaków rowerowych umożliwi 
dojazd do szkoły rowerami – mó-
wi Leszek Baraniewski, zastępca 
burmistrza dzielnicy Wawer.
Budynek dostosowany jest do 
użytku osób niepełnospraw-
nych, posiada też dwa patia, 
które będą służyć celom edu-
kacyjnym. Teren wokół budynku 
został ogrodzony , objęty moni-

toringiem oraz kontrolą dostępu 
wejścia na teren szkoły.
– W szkole na wzór innych na-
szych placówek będą znajdowały 
się strefy odpoczynku i relaksu 
dla uczniów. W tym roku cztery 
wawerskie szkoły zostały nagro-
dzone i wyróżnione w konkursie 
na „Najlepsze szkolne i przed-
szkolne przestrzenie uczenia 
się”. To dowód na to, że nasze 

działania w tym kierunku są 
słuszne i potrzebne – dodaje 
burmistrz Norbert Szczepański.
Ponadto w nowoczesnej techno-
logii modułowej zostały rozbu-
dowane dwie szkoły podstawowe 
przy ul. Bartoszyckiej i ul. Kajki. 
Każda ze szkół zyskała dzięki te-
mu 8 nowych oddziałów, które 
zniwelują problem zmianowości 
w szkołach. Urząd dzielnicy Wa-
wer zainwestował w tym roku 
ponad 45 mln na budowę i roz-
budowę szkół oraz ponad milion 
złotych na remonty w szkołach 
i przedszkolach.  (jz)

c Nowo
czesna  
sala  
dydak
tyczna

z Od lewej burmistrz Dzielnicy Wawer 
Norbert Szczepański i wiceprezydent 

Warszawy Michał Olszewski

c Kompleks sportowy przy szkole 218,  
ul. Cyklamenów 28
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Natura leczy duszę
Coraz więcej osób  
cierpi z powodu 
deficytu natury, 
nie do końca nawet 
zdając sobie sprawę 
z tego, co może 
być przyczyną ich 
stanu. Więź łącząca 
ludzi ze światem 
przyrody zanika, 
a to w bezpośredni 
sposób przenosi się 
na nasz stan zdrowia. 
Cena, jaką płacimy 
za oderwanie się 
od natury, jest bardzo 
wysoka: od chorób 
somatycznych, po 
depresję klimatyczną

n PSYCHOLOGIA

która nie potrzebuje ingerencji 
rozumu, by w zgodzie ze swoją 
naturą być. Jest jak rzeka, która 
znajduje swój nurt, albo jak na-
sionko, z którego „samo” wyrasta 
piękne drzewo i przyjmuje formę 
tak odległą od swojego początku. 
I jest w niej wiedza potrzebna 
do wzrostu. Wystarczą w miarę 
dobre warunki i każdy gatunek 
może korzystać ze swojej wro-
dzonej i naturalnej siły rozwoju. 
Nie inaczej jest z człowiekiem, 
który mając wystarczająco dobre 
warunki psychiczne i fizyczne, 
rozwija się w zgodzie ze sobą ja-
ko część wielkiego ekosystemu.
Mamy więc w sobie taką tęskno-
tę za byciem „dzieckiem Ziemi”. 
Nie każdy słyszy to wołanie, choć 
często nieświadomie czujemy, 
że potrzebujemy odetchnąć – na 
działce czy w parku. Ciągnie nas 
do takiego środowiska, w którym 
„na wyposażeniu” jest choć tro-
chę zielonego.. Widać to w nawet 
w trendach wystroju wnętrz – 
modne są kwiaty doniczkowe, 
tapety z motywami roślinnymi, 
zielone ściany, kanapy. Widać to 
w działaniach ekologicznych – 
sprzątanie świata, święto Ziemi. 
Powstaje coraz więcej leśnych 
przedszkoli i szkół, w których 
kontakt z przyrodą jest zasadni-
czym elementem procesu edu-
kacyjnego. Są wyjazdy terenowe, 
warsztaty na temat dzikiej przy-
rody – pszczelarskie, zielarskie, 

W związku ze zmia-
nami klimatycz-
nymi, mającymi 
zły wpływ na 

środowisko, pojawił się wśród 
ludzi nowy rodzaj lęku. Został on 
nazwany i opisany. Do gabinetów 
psychoterapeutycznych zgłaszają 
się ludzie, którzy nie mogą sobie 
poradzić z lękiem o życie planety. 
Objawy są podobne do zespołu 
lęku panicznego i są powiąza-
ne ze zmianami klimatycznymi 
(depresja klimatyczna, czyli so-
lastalgia). 
Z kolei pojawia się coraz więcej 
badań, które pokazują pozytywny 
i leczniczy wpływ przyrody na 
nasze zdrowie, nie tylko fizyczne, 

ale też duchowe i psychiczne. 
Ludzie potrzebują codziennego 
kontaktu z przyrodą tak samo, 
jak zdrowego żywienia i odpo-
wiedniej ilości snu.
Powrót do natury i ponowne bu-
dowanie relacji człowieka z na-
turą może stać się odpowiedzią 
na choroby cywilizacyjne, a tak-
że zapełnić wewnętrzną pust-
kę współczesnego człowieka. 
Naturę jako terapeutkę mamy 
w dodatku na wyciągnięcie ręki, 
i to całkiem za darmo. Na szczę-
ście coraz częściej zdajemy sobie 
z tego sprawę. W Finlandii na 
receptę przepisywane są spacery 
leśne. W Japonii powstał nowy 
rodzaj sztuki, zajmującej się od-

budowaniem relacji człowieka 
ze sobą w kontakcie z lasem. To 
tak zwane kąpiele leśne, które 
mają leczącą moc (shinrin-yoku). 
W Korei Południowej powstają 
zaś lecznicze lasy, pozwalające 
odreagować stres. 
Ten temat skłania więc do reflek-
sji. Pojawiają się ważne pytania: 
czego się pozbawiasz, rezygnu-
jąc z natury w swoim życiu, i na 
co się narażasz? Co możesz zy-
skać, budując świadomy kontakt 
z przyrodą? Jakie znaczenie ma 
dla Ciebie kontakt z naturą i jak 
na Ciebie wpływa? Przypomnij 
sobie ostatni spacer w lesie albo 
przygodę nad jeziorem. Przy-
pomnij sobie dziecięce zabawy 

fot.Zac Porter/-unsplash

w błocie i piachu. Czy nie by-
ły przyjemne?
Tymczasem czyste powietrze 
i woda stają się towarem luksu-
sowym, a umiejętność samoregu-
lacji (kontakt ze sobą, świadomy 
oddech, odczytywanie sygnałów 
ze swojego ciała, umiejętność 
odpoczywania, troska o siebie) 
są dla nas tak trudne, jak spe-
cjalistyczne studia. Teraz mu-
simy uczyć się tego, co dawniej 
było naturalne: jak powracać do 
siebie, słyszeć siebie i troszczyć 
się o siebie. To jest ten zew natu-
ry. Niestety, czasami jej wołanie 
można usłyszeć tylko poprzez 
chorobę i cierpienie, jakąś we-
wnętrzną niemoc, brak i tęsknotę 
za tym, co utracone. A przecież 
tyle dobra czeka za drzwiami...

Dzika część w człowieku
Tęsknota za dobrym życiem, za 
czasem, który swobodnie płynie, 
za przestrzenią, która pozwala 
na głębszy oddech, za spokojem 
wewnętrznym… Brakuje nam 
czystego powietrza, brakuje do-
brej wody, brakuje nienaruszonej 
ludzką ręką ziemi. Trudno nazwać 
tę psychiczną niewygodę, którą 
czasem odczuwamy, która cza-
sami się odzywa i wyje w nas jak 
dziki wilk. A to jest taka natural-
na, ewolucyjnie dzika część nas.
Ekofilozofowie mówią o tej dzi-
kiej części każdego z nas jako 
samoregulującej się sile. Takiej, 

R E K L A M A
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survivalowe z poszanowaniem 
zasobów przyrodniczych. Ludzie 
włączają ekologię do różnych 
dziedzin życia – począwszy od 
ekologów, ekofilozofów, ekopsy-
chologów, ekopoetów i artystów, 
a skończywszy na zapaleńcach 
ogrodnikach, entuzjastach wy-
cieczek outdoorowych i tych 
wszystkich, dla których na co 
dzień ważne jest środowisko, 
w którym żyją.

Lecząca moc przyrody
W wielkomiejskim świecie po-
śpiechu możemy stracić coś 
bardzo ważnego: nasz kontakt 
z naturą i jej leczącą mocą. Już 
są tego wyraźne symptomy – de-
presja klimatyczna, nadpobu-
dliwość, choroby psychosoma-
tyczne, stres, uzależnienia jako 
tragiczna odpowiedź na zerwaną 
więź z przyrodą. Tracimy kontakt 
z naszą wewnętrzną, naturalną 
częścią, którą mamy na wyposa-
żeniu ludzkim od zawsze, a która 
może ulec zniszczeniu. Mamy 
obowiązek ją chronić przed wygi-
nięciem, tak samo, jak chronimy 
różne gatunki roślin i zwierząt. 
Dzięki niej mamy więź z natu-
rą; jest ona wewnętrznym baro-

metrem, który reguluje nas od 
wewnątrz. Ta część żyje wtedy, 
gdy jest zanurzona w przyrodzie. 
Dlatego tak ważna jest edukacja 
przyrodnicza. Dzięki niej uczymy 
się od początku tego, co w oczy-
wisty sposób było częścią życia 
wcześniej – gdy natura wyznacza-
ła rytm życia człowieka. Cywili-
zacja zaburzyła ten proces, i przy 
całym swoim dobrodziejstwie, 
powoli odbiera tę więź człowieka 
z przyrodą.
 Tendencja „mniej zielonego, wię-
cej betonowego i zindustriali-
zowanego świata” ma też swoje 
konsekwencje psychiczne. Na-
stępne pokolenie może oglądać 
las i naturę tylko wirtualnie lub 
w rezerwatach. A przecież czło-
wiek jest częścią ekosystemu, 
jest częścią natury. Ważne są jego 
relacje rodzinne, relacja z samym 
sobą, ale też ważna jest jego re-
lacja z naturą, jako miejscem, 
w którym żyje. Tak jak zerwany 
kontakt z rodzicem wpływa na 
dziecko, nawet jeśli jest dorosłe, 
tak „rozwód z naturą” powodu-
je ogromne straty psychiczne. 
Mamy to we krwi, tkankach, ko-
ściach, bo jesteśmy jako gatunek 
częścią wielkiego ekosystemu. 

Z powodu odcięcia od kontaktu 
z przyrodą najbardziej cierpi nasz 
system odpornościowy i dobro-
stan psychiczny. Pojawia się smu-
tek, nostalgia, depresja i tęsknota 
za „innym życiem”. Niektórzy wy-
prowadzają się z miast, by wrócić 
do siebie i zanurzyć się w rytmie 
natury. Ale przecież natura jest 
wszędzie. Przyroda to nie tylko 
amazońskie dżungle, czy nie-
zdobyte lądy. To również parki 
miejskie, lasy, ogródki działko-
we, a nawet kwiaty w naszych 
domach. Nie chodzi o ilość przy-
rody w naszym życiu, ale o jakość 
naszego kontaktu z nią.
Właściwie można powiedzieć, że 
natura może być przepisywana 
na receptę. Kontakt z nią zmniej-
sza objawy ADHD, polepsza kon-
centrację, działa relaksująco 
i odprężająco, reguluje poziom 

stresu, dotlenia organizm. Z tej 
perspektywy wyraźnie widać, 
że dbanie o siebie jest wyrazem 
dbałości o środowisko.

Zatem las na receptę?
Dlaczego nie? Tyle w nim dobra, 
począwszy od skarbów leśnych – 
jesiennych grzybów, letnich jagód 
– po relaksacyjne i zdrowotne ko-
rzyści płynące z wąchania aroma-
tów sosen i świerków, słuchania 
szelestu liści i koncertów ptaków, 
czy obserwowanie zwierząt. Jeśli 
nie las, to park – a jeśli nie park, 
to choćby spacer bez urządzeń 
elektronicznych. By odpoczęło 
nasze ciało, umysł, dusza. z

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog, psychoterapeuta 

www.psychopracownia.pl
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Niektórzy 
wyprowadzają się  
z miast, by wrócić  
do siebie i zanurzyć 
się w rytmie natury.  
Ale przecież natura 
jest wszędzie. 
Przyroda  
to nie tylko 
amazońskie dżungle, 
czy niezdobyte 
lądy. To również 
parki miejskie, lasy, 
ogródki działkowe, 
a nawet kwiaty 
w naszych  
domach
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Jak zwiększyć wynagrodzenia 
społecznie użytecznych zawodów?

n ANALIZA

czeństwa na każdego funta zaro-
bionego. Mogła ona być dodatnia 
lub ujemna. W sytuacji ujemnej 
wartości społecznej, wspólnota 
jako całość traciła na działalności 
danego zawodu.
Analiza wartości pracy zawodów 
była w tym modelu prowadzona 
dwustopniowo – analiza ewalu-
acyjna badała wyniki, które zo-
stały już osiągnięte, natomiast 
analiza prognostyczna szacowała 
przyszłe społeczne efekty wyko-
nywania danej usługi. Analiza 
ewaluacyjna była oparta głów-
nie na wycenie rynkowej usług, 
natomiast analiza prognostyczna 
szacowała długoterminowe skutki 
– przykładowo szkolenie zawodo-
we dla osoby bezrobotnej, dzięki 
któremu znajdzie pracę, przynosi 
rezultaty także wiele lat później 
w różnych obszarach (oszczędno-
ści dla służby zdrowia, organów 
ścigania itd.).
Nie ma w tym nic dziwnego, 
w końcu wiele specjalizacji przy-
nosi realną stratę dla społeczeń-
stwa. Nikt przy zdrowych zmy-
słach nie uzna płatnego zabójcy 
za kogoś wartościowego, a jed-
nak znajdują się ludzie, którzy 
chcą takim osobom płacić. To 
brutalny przykład, ale obrazu-
je prosty fakt, że nie zawsze ko-
rzyść dla jednej osoby musi się 
równać wartości dodanej dla ca-
łego społeczeństwa.
Wśród wybranych zawodów 
najwięcej zarabiał bankier. Jego 
roczna płaca wynosiła 5 milionów 
funtów. Autorzy analizy ocenili 
wartość społeczną jego pracy jako 
ujemną. Szacunkowo niszczył on 

7 funtów na każdego funta zaro-
bionego. Dyrektor reklamowy co 
roku inkasował 500 tysięcy funtów, 
choć jego praca przynosiła spo-
łeczeństwu stratę prawie 12 fun-
tów na każdy funt jego dochodu. 
Doradca podatkowy przeciętnie 
zarabiał na Wyspach 125 tysię-
cy funtów. To sporo zważywszy 
na to, że wartość społeczna jego 
pracy wyniosła minus 11 funtów 
na funta dochodu.
Na przeciwnym końcu zestawie-
nia znajdowali się sprzątaczka 
w szpitalu, pracownik zakładu 
recyklingu i utylizacji odpadów 
oraz pracownica w domu opieki. 
Szpitalna sprzątaczka w Wielkiej 
Brytanii zarabiała w momencie 
tworzenia analizy zaledwie 13 ty-
sięcy funtów rocznie. Podczas 
swojej pracy generowała jednak 
dziesięciokrotnie wyższą wartość 
społeczną. Na każdego funta jej 
zarobków przypadało 10 funtów 
wartości społecznej. Pracownik 
zakładu utylizacji śmieci wypadł 
jeszcze lepiej. Przy zarobkach 
12,5 tys. funtów rocznie genero-
wał dla społeczeństwa co roku 
12 funtów na każdego funta do-
chodu. Pracownica domu opieki 
zarabiała zaledwie 11,5 tys. fun-
tów rocznie, przy tym jej praca 
dawała społeczeństwu 7 funtów 
na każdego zarobionego.
Oczywiście powyższego zesta-
wienia nie można traktować jako 
twardych danych. Wartość spo-
łeczna wszystkich sześciu zawo-
dów jest w dużej mierze szacun-
kowa. Na przykład można się 
spierać, czy wartość społeczna 
pracy bankiera na pewna jest na 
aż tak dużym minusie. W przeci-
wieństwie od speców od marke-
tingu oraz optymalizacji podatko-
wej, akurat bankierzy przynoszą 
społeczeństwu pewną wartość. 
Zarządzają depozytami banko-
wymi i udzielają kredytów oraz 
pożyczek. Nie zmienia to faktu, 
że zarabiają wielokrotnie więcej 
od pracowników, których wartość 
społeczna pracy jest bezsporna.

Kto rano wstaje, temu Pan 
Rynek daje?
Przyjrzyjmy się teraz głównym 
mitom dotyczącym wysokich 
zarobków. Według popularnego 
wyobrażenia zarobki odzwiercie-
dlają wkład własny w pracę. W tej 

optyce osoby dużo zarabiające 
nie tylko wstają wcześnie rano, 
żeby zacząć swoją robotę skoro 
świt, ale zostają dłużej, często po 
godzinach, a podczas pracy da-
ją z siebie wszystko. Nie należy 
więc podważać rynkowej wyceny 
pracy, „zaglądać innym do port-
fela”, bo to tak, jakby podważało 
się osobiste zasługi bliźnich. Za-
miast jątrzyć oraz kierować się 
zawiścią i zazdrością, lepiej sa-
memu zakasać rękawy i wziąć się 
do roboty, bo tylko od nas zależy, 
ile będziemy w naszym życiu za-
wodowym zarabiać.
Gdyby rzeczywiście to pracowi-
tość odpowiadała w głównej mie-
rze za wysokość otrzymywanych 
zarobków, wtedy ci, którzy więcej 
pracują, więcej by zarabiali. Wy-
starczy jednak rzut oka na sta-
tystyki dotyczące liczby godzin 
pracy, by się przekonać, że jest od-
wrotnie. Polacy pracują przecięt-
nie ponad 1806 godzin rocznie, co 
daje nam miejsce w czołówce nie 
tylko Europy, ale i świata. Wśród 
europejskich członków OECD nie-
wiele ustępują nam Czesi (1788 go-
dzin) i Węgrzy (1725). Na drugim 
biegunie są Duńczycy i Niemcy, 
którzy pracują odpowiednio 1380 
i 1386 godzin rocznie, czyli po-
nad 400 godzin rocznie (!) mniej 
niż Polacy. Kilkadziesiąt godzin 
rocznie więcej niż Niemcy pra-
cują Holendrzy.
Według popularnej wykładni 
pracowitości powinniśmy być – 
wspólnie z Czechami i Węgrami – 
w unijnej czołówce płac. Niewiele 
pracujący północni Europejczycy 
powinni zamykać tabelę. Jest jed-
nak inaczej, a w zasadzie zupełnie 
odwrotnie. Holendrzy, Duńczycy 
i Niemcy znajdują się w ścisłej 
czołówce UE pod względem za-
robków, ze średnimi dochodami 
na poziomie 30-40 tys. euro netto 
rocznie. Na drugim końcu skali 
znajdują się między innymi Czesi, 
Polacy i Węgrzy z rocznymi wyna-
grodzeniami w okolicy 10 tys. euro 
(Czesi nieco powyżej, Węgrzy mi-
nimalnie poniżej).
Prawda jest więc zupełnie inna. 
Nie jest tak, że kto więcej pracuje, 
więcej zarabia, ale kto więcej za-
rabia, mniej pracuje. Ogromnymi 
pokładami pracowitości wykazują 
się ci mniej zarabiający. I w sumie 
nic dziwnego. W końcu zarabiając 

Gdyby rzeczywiście 
to pracowitość 
odpowiadała w głównej 
mierze za wysokość 
otrzymywanych 
zarobków, wtedy ci, 
którzy więcej pracują, 
więcej by zarabiali. 
Wystarczy jednak 
rzut oka na statystyki 
dotyczące liczby godzin
pracy, by się przekonać, 
że jest odwrotnie

v Dokończenie ze str. 1

Nieco za nimi znaleźli się robot-
nicy wykwalifikowani, górnicy, 
uniwersyteccy profesorowie, le-
karze i nauczyciele. Gdyby sza-
cunek społeczny pokrywał się 
z wynagrodzeniami, to właśnie 
te zawody byłyby na szczycie dra-
biny płac. A jednak tak nie jest.
W świetle danych GUS za paź-
dziernik 2018 r., na szczycie pol-
skiej drabiny płacowej znajdują 
się przeróżnej maści dyrektorzy 
i kierownicy. Nie licząc handlu de-
talicznego i gastronomii, wszyscy 
oni zarabiają w okolicach dwu-
krotności średniej krajowej lub 
więcej – czasem zdecydowanie 
więcej. Można to jeszcze zrozu-
mieć – stanowisko kierownicze 
łączy się zwykle z dużą odpowie-
dzialnością i stresem. Następni 
w kolejności są specjaliści i tu już 
rozstrzał jest ogromny. Na górze 
znajdują się informatycy, których 
miesięczne zarobki wynoszą prze-
ciętnie 180% średniej krajowej, 
a także prawnicy z dochodami na 
poziomie dwóch średnich krajo-
wych. Półtorej średniej krajowej 
zarabiają specjaliści do spraw ryn-
ku nieruchomości oraz finansiści. 
127% przeciętnego wynagrodze-
nia otrzymują specjaliści od public 
relations i marketingu.
Na samym dole wykazu specjali-
stów znajdują się zawody, które 
według badań sondażowych cie-
szą się największym szacunkiem 
wśród obywateli. Pielęgniarki 
oraz położne zarabiają nieco po-
wyżej średniej krajowej, a ratow-
nicy medyczni nawet minimalnie 
mniej. „Inni specjaliści ochrony 
zdrowia”, do których należą na 
przykład radiolodzy, miesięcznie 
otrzymują 90% średniego wyna-
grodzenia w kraju. Nauczycie-
le szkolni, zależnie od poziomu 
edukacji, zarabiają między 90 
a 95% średniej krajowej. Bardzo 
podobnie zarabiają bibliotekarki. 
Nieco lepiej zarabiają laboran-
ci oraz farmaceutki – ok. 110% 
przeciętnej.
Można więc powiedzieć, że płace 
wśród specjalistów są postawione 
na głowie, jeśli spec od PR zarabia 
znacznie więcej od pielęgniarki 
lub nauczycielki. Nikt nie pod-
waża wartości społecznej pracy 
pielęgniarki i nauczycielki. War-

tość społeczna PR-owca lub mar-
ketingowca jest co najmniej dys-
kusyjna.
Fatalnie zarabiają także inne za-
wody wymienione we wstępie. 
Kierowcy otrzymują średnio 77% 
przeciętnego wynagrodzenia 
w kraju. Kierujący autobusami 
oraz samochodami dostawczy-
mi nawet nieco mniej. Operato-
rzy wszystkich maszyn razem 
wziętych dostają co miesiąc 82% 
średniej krajowej. Zaledwie dwie 
trzecie średniej krajowej zarabiają 
sprzedawcy i kasjerki w sklepach.
Mógłby ktoś zauważyć, że zawody 
cieszące się szacunkiem i wiążące 
się z bezsporną wartością społecz-
ną są zwykle związane z sektorem 
publicznym. Gdyby nauczycielki 
i pielęgniarki pracowały w sekto-
rze prywatnym, to ich zarobki by-
łyby zdecydowanie wyższe. Jednak 
w Polsce część służby zdrowia oraz 
edukacji są prywatne. I w sektorze 
prywatnym oba zawody są jeszcze 
gorzej płatne niż w publicznym. 
Przykładowo nauczyciele w pod-
stawówkach w sektorze publicz-
nym zarabiają 94% średniej kra-
jowej, a w sektorze prywatnym 
zaledwie 78% Podobne różnice są 
wśród nauczycieli na innych po-
ziomach kształcenia. Pielęgniarki 
w sektorze prywatnym zarabiają 
98% przeciętnego wynagrodzenia, 
a w sektorze publicznym 106% 
Gdybyśmy przyjrzeli się pozo-
stałym zawodom medycznym, 
włączając w to lekarzy, także się 
okaże, że sektor prywatny płaci 
im zdecydowanie gorzej.

Czy Twoja praca tworzy 
finansową wartość dla 
społeczeństwa?
Odwrócona drabina płacowa wca-
le nie jest specyfiką Polski – jest 
to cecha charakterystyczna wielu 
gospodarek rozwiniętych w XXI w. 
David Graeber w książce „Praca 
bez sensu” przytacza analizę au-
torstwa New Economics Founda-
tion, w której badacze porównali 
zarobki oraz wartość społeczną 
pracy sześciu zawodów w Wiel-
kiej Brytanii: wybrali trzy profe-
sje charakteryzujące się bardzo 
wysokimi zarobkami oraz trzy, 
w których płace są bardzo niskie. 
Wartość społeczna w tym zesta-
wieniu była liczona jako liczba 
funtów wygenerowana dla społe-
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odpowiednio dużo, można sobie 
spokojnie pozwolić na ograni-
czenie czasu pracy czy rezygna-
cję z kilku zleceń. Zarobionych 
środków i tak wystarczy na życie 
w dobrobycie. Za to osiągając ni-
skie wynagrodzenie, trzeba tyrać 
nawet i kilkanaście godzin dzien-
nie, brać wszystko, co wpadnie 
w ręce, łącznie z dwoma etatami, 
byle tylko starczyło na wszystkie 
potrzeby i jeszcze nieco zostało 
na czarną godzinę. Tych będą-
cych na dole drabiny dochodowej 
nie trzeba uczyć pracowitości, 
bo akurat tej im nie brakuje. Co 
innego z efektywnością tej pracy, 
ale o tym za chwilę.

Pracowitość, 
produktywność a globalne 
łańcuchy wartości
Oczywiście ktoś mógłby teraz 
zauważyć, że nie jest istotne, ile 
godzin kwitniemy w pracy, bo 
można w niej siedzieć 14 godzin 
dziennie i nic w tym czasie nie 
robić. Ważniejsze są efekty naszej 
pracy – czyli pracowitość rozu-
miana jako produktywność. Skoro 
nie wypracowujemy podczas na-
szej pracy odpowiedniego zwrotu, 
to trudno, żebyśmy dużo zarabiali. 
Utożsamianie produktywności 
z pracowitością jest jednak równie 
nieuzasadnione. Produktywność 
to wartość wypracowywana w go-
dzinę pracy.
Przykładowo Norweg wypra-
cowuje 85 dolarów na godzinę, 
a Francuz 68. Tymczasem Polak 
w tym czasie około 40 dolarów, 
a Łotysz 35. Trudno jednak na 
tej podstawie stwierdzić, że Nor-
weg jest niemal trzy razy bardziej 
pracowity od Łotysza, a Francuz 
o połowę bardziej od Polaka. Na 
Zachodzie pracują miliony Pola-
ków oraz obywateli krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej i jakoś pro-
duktywnością nie odstają. Wręcz 
przeciwnie, niejednokrotnie są 
chwaleni za jakość swojej pracy. 
W jaki sposób 2-3 razy mniej pra-
cowici ludzie mogliby bez więk-
szych problemów rywalizować 
z miejscowymi?
Z czego to wynika? Z tego, że pro-
duktywność pozostaje w dość luź-
nym związku z pracowitością. 
Wręcz przeciwnie – gdy produk-
tywność jest wysoka, można sobie 
pozwolić na pracę na niższych 
obrotach. Produktywność wynika 
przede wszystkim z zaawansowa-
nia technologicznego oraz organi-
zacji pracy w firmie, w której się 
pracuje. A także rynkowej wyceny 
dóbr produkowanych w twojej 
firmie. I wreszcie, od ogólnej ryn-
kowej wyceny dóbr wytwarzanych 
w gospodarce w kraju, w którym 
pracujesz. Jeśli jest wysoka (bo 

ciągnie ją na przykład kilka bar-
dzo rozwiniętych branż), to wtedy 
nawet płaca sprzątaczki może za-
wstydzić płacę profesora uniwer-
sytetu z kraju, którego gospodarka 
wyceniana jest nisko.
Na ogólny poziom zarobków 
w kraju wpływa przede wszyst-
kim miejsce w globalnym łań-
cuchu produkcji oraz nasycenie 
kapitałem. W państwach będą-
cych wysoko w tymże łańcuchu, 
nawet sprzątaczki mogą zarabiać 
przyzwoite pieniądze. Natomiast 
samo miejsce w łańcuchu zależy 
nie od gotowości obywateli do pra-
cy w pocie czoła, tylko od decyzji 
korporacji lokujących w różnych 
państwach konkretne procesy.
Polska jest zdominowana przez 
zakłady produkcyjne, które znaj-
dują się w łańcuchu produkcji 
większych koncernów. Duża część 
tych zakładów wprost należy do 

spółek zależnych tych korporacji. 
Tak więc sprzedaż tutejszej pro-
dukcji jest często jedynie przenie-
sieniem towarów w ramach jed-
nej ponadnarodowej firmy, która 
swobodnie decyduje o miejscu 
naliczenia finalnej marży. Trudno 
więc głosy o niskich płacach zby-
wać argumentami o niskiej pro-
duktywności, skoro w gospodar-
kach o znacznym udziale kapitału 
zagranicznego produktywność 
w dużej części zależy od polityki 
zarządzania wartością dodaną 
przez koncerny.
I właśnie dlatego taksówkarz w Ka-
irze, nawet gdyby byłby mistrzem 
kierownicy i wyczyniał za kółkiem 
cuda, nigdy nie osiągnie takich 
zarobków, jak jego kolega z Pary-
ża – choć przecież jazda po dro-
gach północnoafrykańskich miast 
wymaga więcej umiejętności niż 
dowożenie klientów w zachodniej 
Europie. I właśnie dlatego elektryk 
pracujący w upośledzonej tech-
nologicznie firmie, nawet gdyby 
zakładał 100 puszek w godzinę, 
nigdy nie osiągnie takiej produk-
tywności, jak jego wcale nie lepszy 
kolega pracujący w utrzymaniu 
ruchu polskiej filii motoryzacyj-
nego giganta, od czasu do czasu 
naprawiający maszynę.

Kluczem do egalitarnego 
sukcesu jest inkluzywny 
model społeczny
Zarobki poszczególnych zawo-
dów w obrębie kraju w ogrom-
nym stopniu zależą od przyjętego 
modelu ekonomiczno-społeczne-
go. Inkluzywny model społeczny, 
w którym istnieją mechanizmy 
włączające szerokie grupy społecz-
ne w życie gospodarcze na rów-
nych zasadach, stwarza otoczenie 
rynkowe, w którym doceniane są 
prace przynoszące dużą wartość 
społeczną, ale niekoniecznie wy-
soki zysk. W krajach, gdzie związki 
zawodowe i inne formy kolektyw-
nej ochrony pracowników są po-
wszechne, nawet najsłabsze grupy 
zawodowe są w stanie wywalczyć 
wysokie płace.
W Polsce do związków zawodo-
wych należy ledwie 12% pracow-
ników, a układami zbiorowymi 

objętych jest tylko 17%, więc nic 
dziwnego, że zarobki wielu grup 
zawodowych są odwrotnie pro-
porcjonalne do ich wartości spo-
łecznej. Dlatego też nierówności 
płacowe (nie mylić z dochodo-
wymi) zawsze były w Polsce bar-
dzo wysokie. Według Eurostatu 
ponad jedna piąta pracowników 
w Polsce należy do tzw. low wage 
earners, czyli zarabia mniej niż 
dwie trzecie mediany. Tylko na 
Łotwie, Litwie i w Rumunii jest 
ich więcej. Gdzie jest najmniej 
pracowników zarabiających po-
niżej dwóch trzecich mediany? 
W Szwecji, Belgii, Danii, Finlan-
dii i Francji. We wszystkich tych 
krajach występuje też najwyższe 
w UE uzwiązkowienie oraz po-
wszechność układów zbiorowych.
Kolejna sprawa to pozycja kobiet 
na rynku pracy. W Polsce panie 
nie tylko wykonują prawie dwu-
krotnie więcej nieodpłatnej pracy 
domowej niż mężczyźni, ale też 
zdecydowanie częściej korzystają 
z urlopu rodzicielskiego – dokład-
nie sto razy częściej. Baby window, 
czyli przerwa w aktywności za-
wodowej związana z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka, to jedna 
z kluczowych przyczyn niższych 
zarobków kobiet. W okresie baby 

śnie obejmując tym zjawiskiem 
mężczyzn. Inaczej mówiąc, na-
leży wcielić w życie mechanizmy, 
w wyniku których opieka nad 
niemowlęciem będzie rozłożo-
na bardziej równomiernie, a luka 
w aktywności zawodowej matek 
spowodowana porodem stanie się 
możliwie krótka. Wprowadzenie 
bezpłatnych żłobków dla wszyst-
kich dzieci powyżej pierwszego 
roku życia umożliwiłoby kobie-
tom szybszy powrót na rynek pra-
cy. Obowiązkowy 4-miesięczny 
urlop tacierzyński nie tylko na-
uczyłby mężczyzn zajmowania 
się domem i dzieckiem, ale też 
wyrównałby pozycję negocjacyjną 
obu płci. Należałoby też uniemoż-
liwić pomijanie kobiet przebywa-
jących na urlopie macierzyńskim 
przy podwyżkach zakładowych.
Drugą kwestią jest upowszech-
nienie układów zbiorowych oraz 

członkostwa w związkach zawo-
dowych. Układy zbiorowe powin-
ny bezwzględnie obowiązywać 
we wszystkich firmach dużych, 
czyli powyżej 250 pracowników. 
W takich przedsiębiorstwach po-
winna istnieć także obligatoryjnie 
zakładowa komórka związkowa, 
a każdy nowy pracownik podczas 
podpisywania umowy otrzymy-
wałby deklarację o przystąpieniu 
do związku, której nie musiałby 
podpisać, jeśli z jakichś powodów 
by nie chciał. Należałoby również 
zadbać o należyte upowszechnie-
nie instytucji rady pracowniczej. 
W świetle przepisów obowiązują-
cego prawa powinny one działać 
we wszystkich firmach powyżej 
50 pracowników, lecz faktycznie 
działają w nieco ponad pięciu-
set na kilkanaście tysięcy tego 
typu firm w Polsce. Przyczyna? 
Niepowołanie takiej rady nie jest 
obwarowane sankcją karną dla 
pracodawcy. z
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window pozbawione są one moż-
liwości awansu oraz podwyżki, 
a wiek rozrodczy to też zwykle 
okres najszybszego pięcia się 
w strukturach firmy i nabywania 
kompetencji. Nic więc dziwnego, 
że skorygowana luka płacowa mię-
dzy płciami w Polsce jest jedną 
z wyższych w UE. Wynosi 18% 
i tylko w pięciu krajach UE jest 
wyższa – w Czechach, Łotwie, Buł-
garii, Estonii i Litwie. We Francji, 
Austrii, Danii i Holandii jest ona 
niższa niż 10%, a w Niemczech 
wynosi tylko 6,7%.
Rynek we wszystkich krajach roz-
winiętych wycenia wartościowe 
społecznie prace poniżej ich wkła-
du w życie społeczne. Jak zostało 
wyżej opisane, rynkowa wycena 
pracy zależy od wielu czynników, 
na które wpływ pracownika jest 
marginalny. Zależy ona od zamoż-
ności kraju, w którym się żyje, 

zyskowności firmy, w której się 
pracuje, a także od siły negocja-
cyjnej danej grupy zawodowej.

Rynek do korekty, a nie do 
likwidacji
Skoro wyceny rynku nie są obiek-
tywnymi wyrokami oddającymi 
realny wkład pracownika, tylko 
wypadkową wielu niezależnych 
od jednostki czynników, nie ma 
żadnego powodu, żeby w tym za-
kresie ograniczać się do mechani-
zmu rynkowego. Z drugiej jednak 
strony zignorowanie informacji 
zwrotnej z rynku byłoby co naj-
mniej ryzykowne. Należy sięgnąć 
po mechanizmy korygujące wy-
cenę rynkową, które wsparłyby 
pozycję zawodów wartościowych 
społecznie, a przy tym niedoce-
nianych przez pracodawców.
Kluczową sprawą jest wzmocnie-
nie pozycji zawodowej kobiet. Nie-
przypadkowo większość zawodów 
wartościowych społecznie, a przy 
tym nisko płatnych, to zawody 
sfeminizowane, związane z pracę 
opiekuńczą lub wychowawczo-
-edukacyjną.
Wzmocnić pozycję kobiet na ryn-
ku pracy można na wiele różnych 
sposobów. Przede wszystkim skra-
cając baby window, równocze-

W Polsce panie
nie tylko wykonują 
prawie dwukrotnie 
więcej nieodpłatnej 
pracy domowej niż 
mężczyźni, ale też 
zdecydowanie częściej 
korzystają z urlopu 
rodzicielskiegofo
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n SZTUKA

Był pan studentem i asysten-
tem prof. Ludwika Maciąga na 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Chciałabym porozma-
wiać o waszym spotkaniu. Jest 
rok 1972. Kończy pan liceum 
w Zamościu…
– Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Zamościu.

I decyduje się na studia na ASP 
w Warszawie. Tam spotyka prof. 
Ludwika Maciąga. Czy słyszał 
pan o nim wcześniej?
– Z tą decyzją nie było tak łatwo. 
Profesora Ludwika Maciąga zna-
łem, jeszcze z podstawówki, ze 
znaczków pocztowych i ilustra-
cji książkowych („Lassie wróć” 
i inne). Pamiętam jak przez 
mgłę to coś, co było związane 
z taką romantyczną nutą w ma-
larstwie polskim. Nie górnolot-
ną, tylko taką, gdzie jest pewna 
prawda. W tej jego lapidarności. 
Tyle z tego pamiętam. W liceum 
na historii sztuki pani profesor 
Weronika Wawryn opowiadała 
nam o współczesnych malarzach. 
O prof. Ludwiku Maciągu i o prof. 
Michale Bylinie też mówiła. 
Natomiast wrócę jeszcze do de-
cyzji o wyborze kierunku/spe-
cjalności studiów. Chciałem być 
konserwatorem. Wiozłem do War-
szawy teczkę ze swoimi pracami. 
Na wysokości Otwocka zmieniłem 

zdanie co do kierunku. Pomyśla-
łem: „Może by tak zdawać na to, 
co się najbardziej lubi w życiu 
i chce?” Choć był też pewien nie-
pokój i niepewność.

Chodziło o zatrudnienie?
– Tak, tu, na wsi, to było ważne. 
Ale jak dojechałem do Warszawy, 
to byłem pewny, że będę zdawać 
na malarstwo. Egzamin pamiętam 
jak przez mgłę. Na egzaminie tecz-
ka przeszła. Na Wydział Malar-
stwa było dużo chętnych, z trzysta 
osób, kilkanaście na miejsce. Na 
egzaminie praktycznym Profesora 
nie poznałem, tylko jego asystenta 
Marka Sapetto. Egzamin zdałem 
i nawet powiedzieli mi, że jako 
jeden z lepiej zdających. 

Kiedy spotkał pan Profesora? 
– Z prof. Maciągiem spotkałem się 
w październiku, ponieważ pro-
wadził pracownię dla pierwszego 
roku. Skończyła mu się kadencja 
dziekana. Pierwsze nasze spotka-
nie było dosyć groźne i szorstkie. 
Pamiętam je do dziś. Ja – czarny 
golf, włosy długie, jak u większości 
kolegów. Siedzę w kącie. Mruk 
byłem straszny podobno. Profe-
sor podszedł do mnie, zagadnął, 
ta pierwsza rozmowa nam się nie 
kleiła. Potem opowiadał, że nasze 
pierwsze spotkanie było dziwne 
i nawet niemiłe. „Widzę, ponury 

O prof. Ludwiku Maciągu z prof. Stanisławem 
Bajem rozmawia Elżbieta Szczuka, dziennikarka 
tygodnika „Nowy Wyszkowiak”

Ciągle go gnało, 
ciągle był w drodze

Z okazji 100-lecia urodzin 
malarza powstaje 
Wirtualne Muzeum 
Ludwika Maciąga  
(www.ludwikmaciag.art), 
finansowane ze środków 
Narodowego Centrum 
Kultury w ramach 
programu „Kultura w sieci”. 
Projekt realizuje Biblioteka 
Publiczna w Dzielnicy 
Wesoła m.st. Warszawy.

Ludwik Maciąg i Stanisław Baj w Bibliotece w Wyszkowie, 17 września 2005 r. 

jakiś facet w pracowni, młody, 
nie wiem, jak z nim rozmawiać” 
– często powtarzał.
Profesor był wtedy w sile wie-
ku, dziarski, czerstwy. Poza tym 
bezpośredni. Krótkie zdania, 
dobitne, trafne, prawdziwe, bez 
sentymentu – tyle zapamięta-
łem. To mi się bardzo spodobało, 
ale jednocześnie zacząłem się 
bać, nie wiadomo czego. 

Jak Profesor odnosił się do stu-
dentów? 
– Robił konkretne korekty. Za 
drugim razem zagadnął: „Skąd 

pan jest?” Odpowiedziałem, że 
z małej miejscowości, z Podla-
sia. On się wtedy ożywił, zaczęli-
śmy szersze rozmowy o miejscu, 
okolicy. Przyznał mi się wtedy, 
że dobrze zna Białą Podlaską, 
bo tam się wychował. Ale bez 
szczegółów, tak, jak się ze stu-
dentami rozmawia. Ale jedno 
było ważne, korekty robił bez 
żadnych kontekstów sentymen-
talnych czy miłych. Korekty były 
szczere, bezwzględne, prawdzi-
we. Zdarzało się, że dziewczyny 
po kątach płakały. Był szczery, 
tyle. Bardzo to lubiłem.

Na drugim roku był pan w pra-
cowni Michała Byliny…
Po pierwszym roku marzyłem, 
żeby iść do pracowni prof. Mi-
chała Byliny. Bardzo szarmancki, 
elegancki pan, niesamowita kin-
dersztuba. Ale też surowy – liczył 
się warsztat i robota malarska. 
A na trzecim roku prof. Maciąg 
dostał tzw. pracownię dyplomu-
jącą, ale ja chciałem spróbować 
przygody u kogoś innego. Po-
szedłem do prof. Jacka Sienic-
kiego, który objął pracownię 
po odejściu na emeryturę prof. 
Byliny. Jednak po III roku, przed 

Fot. Elżbieta Szczuka

Kra, 2007 r.
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dyplomem, zdecydowałem się na 
powrót do prof. Maciąga. Wtedy 
już mieliśmy fajne porozumienie. 
To też był czas, kiedy Profesor za-
czął budowę domu w Gulczewie, 
niedaleko Wyszkowa. Rzadziej 
nawet bywał w szkole, tylko we 
wtorki i czwartki. Jego asysten-
tem był Marek Niemirski. 
Pojawiły się dodatkowe związki 
z Profesorem, które potem stały 
się głównymi – że on był stąd, 
czyli z Białej Podlaskiej. Wciąż 
mnie namawiał, żebym przyjeż-
dżał na plenery janowskie, które 
zaczął organizować Marian „Ma-
rek” Gadzalski, świetny fotograf 
koni. Profesor ciągle jeździł na 
te plenery, chciał, żebym poznał 
to środowisko.

Nie mieliście obowiązkowych 
plenerów na studiach?
 – Mieliśmy dużo plenerów, tam-
te czasy były pod tym względem 
fantastyczne, wspaniałe. O kul-
turę się dbało. 

– spytał Profesor. I zostałem, i do 
tej pory pracuję w Akademii.

Czy zmieniły się wasze relacje, 
gdy został pan współpracowni-
kiem profesora Maciąga, a po-
tem sam profesorem?
– Profesor zawsze chciał, żebym 
był z nim na ty. A ja uparcie mówi-
łem, że nigdy. Ciągle mi to wypo-
minał. Niektórym nie sprawiało 
trudności przejście z Profesorem 
na ty, ale ja, ze względu na szacu-
nek, na wielkość jego sztuki, na 
szczere do niej podejście, wola-
łem być na pan. I on potem to 
uznał. „Wiesz, chyba miałeś rację” 
– stwierdził. I do końca jego życia 
tak zostało.

Odziedziczył pan po Profesorze 
pracownię malarską.
– To cała historia. Nie miałem 
pracowni, tę z wojska mi zabra-
li w połowie lat 80., bo okazało 
się, że tam była prasa drukarska. 
Przychodzili chłopaki ze szkoły 
teatralnej, drukowali ulotki, pla-
katy, ktoś ich wydał i mnie stamtąd 
pogonili. Profesor pozwolił mi 
malować w swojej pracowni na 
Brackiej. I tak się zaczęła moja 
przygoda z historią. Bo był taki 
niepisany zwyczaj, że we wtorki po 
zajęciach, kiedy Profesor wracał 
z pracy, szliśmy razem, czasami 
jeszcze i kilku studentów, na kawę 
do Europejskiego (zawsze lubił 
dobrą kawę). Profesor stawiał, to 
był taki rytuał. A potem szliśmy 
do pracowni, ponieważ między 
godziną 13 i 14 przychodzili kole-
dzy partyzanci i ci, co byli w od-
dziale „Zenona”. I zaczynały się 
rozmowy, opowieści, spory, kto 
ma rację. Czuło się, jakby to był 
nierozwiązany jeszcze oddział, 
wciąż trwała wojna.

I tak co tydzień?
– Co tydzień, poza wakacjami. 
Podczas tych spotkań wiele do-
wiedziałem się o historii innej 
niż oficjalna. To była ważna 
część mego życia.

Z Profesorem łączy was też rze-
ka Bug.
– Profesor często malował rzekę, 
większość jego akwarel to rzeka 
Bug. To on mnie zachęcił, dzięki 
niemu zacząłem malować Bug. 
Mówił: „Spróbuj”. Parę razy na-
malowałem i on mówi: „O cho-
roba, a ja tak tego nie widzę”. Bo 
ja zacząłem malować fragmen-
tami, samą wodę. A on bardziej 
malował pejzaż, Bug był wtopiony 
w całość. Ja skupiłem się na istocie 
wody. „Wiesz, to chyba dobra dro-
ga, inna niż moja” – powiedział.

Dziękuję za rozmowę.

wygód. Robiłem grafiki, ma-
lowałem – nędzny żywot, byle 
tylko się utrzymać. Planowałem 
przenieść się do Białej Podlaskiej, 
gdzie chcieli takich ludzi jak ja. Już 
miałem przydział na trzypokojo-
we mieszkanie służbowe. I wte-
dy, tuż po stanie wojennym, ktoś 
mnie odnalazł i mówi, że chce 
mnie widzieć prof. Maciąg. Umó-
wiłem się z Profesorem (to był 
listopad) w pracowni. „Potrzebuję 
na rok asystenta, bo mój asystent 
chce wziąć roczny artystyczny 
urlop. Nikogo innego nie chcę, 
bo ty jesteś swój człowiek, z na-
szych stron”.
Podjąłem tę pracę i jakoś mi szło. 
Profesor był bardzo zadowolony. 
Wtedy dużo jeździł po Polsce na 
różnego rodzaju imprezy końskie, 
na biegi myśliwskie. Do końca ży-
cia tak miał – w Gulczewie też dłu-
go nie usiedział, ciągle go gnało, 
ciągle był w drodze. Piękne życie.
Ze mną było wygodnie, bo miał 
z głowy prowadzenie zajęć. Stu-
dentów nie mieliśmy wielu, ale 
byli bardzo fajni. Jeździliśmy 
na plenery do różnych miejsc, 
najczęściej do Wielkopolski i na 
Dolny Śląsk. 

Minął rok i co dalej?
– Okazało się, że ten asystent nie 
wraca. „No i co, zostawisz mnie?” 

pierwszy obraz do kościoła na-
malowałem dla kapucynów. Była 
w tym inspiracja Profesora, żebym 
mógł zarobić, bo było skromnie. 
Dzięki Dydyczowi przetrwałem 
najgorszy czas, lata 1979-82. Da-
wał mi zamówienia na portrety 
przeorów kapucynów, na sceny 
religijne. 

Profesor miał wpływ na tema-
tykę pana obrazów? 
– Zauważył, że dobrze wychodzą 
mi portrety. „Chłopie, idź w tę 
stronę, bo robisz takie dosadne, 
prawdziwe” – powiedział. Zapa-
miętałem jego korekty. Znany 
był z tego, że potrafił lapidarnie, 
jednym zdaniem, ocenić. 
Maciąg jest nowoczesny, a jed-
nocześnie jest z ducha tradycji 
najlepszego polskiego malarstwa, 
takiego, które nie naśladuje, tylko 
ma własny wyraz, własny styl, 
własną ścieżkę. Profesor zawsze 
mówił: „Najgorzej to być epigo-

nem”. Nie znosił tego. Mówił nam, 
żeby być w nurcie, który się lubi, 
ale żeby te rzeczy były własne. 
Przychodzi czas na wybranie tema-
tu dyplomu. – Profesorze – mówię 
– ja będę malował sceny wiejskie. 
Zrobiłem sobie wcześniej szkice 
w Dołhobrodach: furę z gnojem, 
scenę na wiejskim przystanku au-
tobusowym, poród cielęcia w chle-
wie, kobietę z grabiami, owce, na-
szkicowałem dużo świnek. 
Dyplom podzieliłem na malar-
skie sceny rodzajowe. Jako gra-
fikę (u Haliny Chrostowskiej) 
wykonałem linoryty pt. „Chlew”: 
zwierzaki, świnka, kogut, scena 
transportu zwierząt. 
Profesorowi to się bardzo podoba-
ło. Z nim były fantastyczne rozmo-
wy na temat tych prac. Mówił: „Nie 
bój się, ja to obronię”. I jest obrona 
dyplomu – albo dostaję słaby sto-
pień, albo wyróżnienie. Dyskusja. 
Dostałem wyróżnienie. Dostałem 
również nagrodę – stypendium 
wyjazdowe ministra kultury, które 
potem finansowało Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Stypendium 
dostało nas dwóch, ja i chłopak 
z Poznania. Co teraz zrobić? Wpadli 
na pomysł, żeby wysłać nas na mie-
siąc do polskiej ONZ-owskiej jed-
nostki wojskowej, do strefy bufo-
rowej, jako dziennikarzy (to było 
tuż po wojnie izraelsko-arabskiej). 
Profesor był z tego bardzo zado-
wolony. „Chociaż trochę w wojsku 
pobędziesz” – mówił. 

Jak to się stało, że został pan na 
uczelni?
– W 1982 r. wynajmowałem od 
wojska pracownię, której pozbył 
się kolega z ASP. 12 m kw., bez 

W 1977 r. Profesor bardzo chciał, 
żebym przyjechał na Dni Białej 
Podlaskiej, organizowane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Bialskiej. Było tam stowarzysze-
nie przyjaciół Gimnazjum im. Jó-
zefa Kraszewskiego, które kończył 
Profesor. Miał tam wielu kolegów, 
jeszcze z czasów wojny. To było zu-
pełnie inne środowisko niż w war-
szawskiej akademii. Dopiero jak 
kilka razy tam pojechałem, zro-
zumiałem, o co chodzi – ludzie 
byli normalni, życzliwi dla siebie. 
Wtedy jeszcze bardziej poczułem 
bliskość z Profesorem. Choć cały 
czas był surowy, ale to miało sens, 
trzeba sobie samemu radzić. 
Wtedy, we wrześniu, przyjecha-
łem do Profesora. Poznał mnie 
z kapucynem, przeorem klasz-
toru w Białej Podlaskiej, ojcem 
Pacyfikiem Antonim Dydyczem, 
dziś biskupem seniorem. Od razu, 
podczas pierwszego spotkania o. 
Dydycz dał mi zamówienie. Mój 

Maciąg jest 
nowoczesny, 
a jednocześnie
jest z ducha tradycji 
najlepszego polskiego 
malarstwa, takiego, 
które nie naśladuje, 
tylko ma własny 
wyraz, własny styl, 
własną ścieżkę.

Hubertus, 1971 r.

Gawrony, 2000 r.
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Co idzie nie tak?  
Pytania o efektywność polskiej nauki

n NAUKA

Nie tak dawno toczy-
ła się w Polsce kam-
pania prezydencka. 
Słuchając wypowie-

dzi niedoszłych prezydentów 
można było domniemywać, że 
politycy mają monopol na wpro-
wadzanie pozytywnych zmian 
w naszym życiu. Nic bardziej 
mylnego. To przede wszystkim 
postęp naukowy – szczególnie 
jako efekt badań stosowanych 
– udoskonala nasze codzienne 
życie. Dokładniej mówiąc, to 
naukowcy, opracowując nowe 
terapie do walki z chorobami 
czy tworząc nowe technologie, 
czynią nasze życie bezpieczniej-
szym i ciekawszym. Oczywiście 
pod warunkiem właściwego ko-
rzystania z tych dobrodziejstw. 
Współcześnie to innowacyjna 
gospodarka, której fundamenty 
tworzą naukowcy i wynalazcy, 
jest wyznacznikiem postępu, 
a zarazem pozycji danego kraju 
w świecie.
Przytaczamy poniżej historię 
trzech wybitnych polskich na-
ukowców, wynalazców, którzy – 
dziś już nieco zapomniani – mie-
li (a raczej mogli mieć) bardzo 
istotny wpływ na rozwój naszej 
kultury technicznej, a co za tym 
idzie, na tworzenie innowacyj-
nych gałęzi gospodarki w Polsce.
Nasi bohaterzy zajmowali się 
m. in. informatyką, elektroni-
ką i bezemisyjnym wytwarza-
niem energii – jakże istotnymi 
tematami dla wielu współcze-
snych badaczy na całym świecie. 
Wszyscy oni posiadali wielką 

Nie zapominajmy, że każda innowacja, przechodząc do fazy produkcji – komercjalizacji – to także nowe miejsca pracy dla 
bezpośrednio zatrudnionych pracowników i kooperujących, zewnętrznych firm

Bez energii zamieramy
Dostęp do „czystych”, bezemi-
syjnych źródeł energii jest klu-
czowy dla nowoczesnej gospo-
darki. Szczególnie teraz, gdy 
postępuje ocieplenie klimatu 
z powodu zanieczyszczenia at-
mosfery, m. in. dwutlenkiem 
węgla. Przyjrzyjmy się postaci 
naukowca, który badaniami na 
temat pozyskiwania energii wy-
przedził swoje czasy.

Michał Gryziński (ur. 29 września 
1930 r. w Warszawie, zm. 1 czerwca 
2004 r. w Warszawie)
Niepokorny fizyk idący własną drogą, 
którą zmierzał do celu zrozumienia 
świata w jego najmniejszych rozmia-
rach – skali wielkości atomowych. 
Wierzył, że tylko deterministyczne, 
jednoznaczne podejście do rozu-
mienia świata ma sens. Narażał się 
takim podejściem większości na-
ukowców rozwijających kwantowo-
-relatywistyczne koncepcje opisania 
Świata. Świata, którego poznanie 
w najmniejszej skali jest z definicji 
ograniczone, oraz Świata, który nie 
ma żadnego wyróżnionego układu 
odniesienia. 
Gryziński pracował w zainicjowa-
nym przez siebie Zakładzie Kontro-

lowanej Syntezy Termojądrowej In-
stytutu Badań Jądrowych w Świer-
ku. Jego najbardziej przełomowy 
projekt – SOWA 4000 – miał być 
prototypem reaktora do uzyskania 
energii z reakcji syntezy termojądro-
wej. Jego realizacja została ostatecz-
nie zaniechana w końcu lat osiem-
dziesiątych z powodu załamania 
gospodarczego spowodowanego 
stanem wojennym. Do zakończenia 
tego projektu zabrakło kilkudziesię-
ciu tysięcy dolarów.
Obecnie realizowany (przez konsor-
cjum krajów, w tym także Polskę) pro-
jekt z tej dziedziny – ITER – pochłonął 
już prawie 18 mld Euro, a jego szansa 
na sukces nie jest dużo większa od 
projektu SOWA. 
Michał Gryziński zajmował się też, 
z sukcesami, teorią zderzeń ato-
mowych oraz był twórcą modelu 
atomu – tzw. Swobodnego Spadku.
 

Sylwester Kaliski (ur. 19 grudnia 
1925 r. w Toruniu, zm. 16 września 
1978 r. w Warszawie)
Jeden z najwybitniejszych polskich 
naukowców – inżynierów. Jego dro-
ga życiowa to przykład błyskotliwej 
kariery naukowej (profesor zwyczaj-
ny w wieku 36 lat) opartej na talencie 
naukowym i organizacyjnym oraz 

Karpiński był prekursorem stoso-
wanych dzisiaj coraz powszechniej 
rozwiązań z dziedziny Sztucznej Inte-
ligencji. Jego najbardziej znany pro-
jekt to minikomputer o nazwie K-202, 
który na początku lat siedemdzie-
siątych wyprzedzał pod względem 
konstrukcyjnym o kilka lat dokonania 
Zachodu w tej dziedzinie. Dzięki pra-
com tego konstruktora Polska była 
w czołówce wyścigu państw które 
budowały minikomputery.
Początkowa przychylność władz 
wobec Jacka Karpińskiego zmieni-
ła się w jawną niechęć. Miała ona 
swoje korzenie w niezrozumieniu 
doniosłości konstruowanych przez 
niego rozwiązań, ale też w działal-
ności Jacka Karpińskiego w AK (źle 
widzianej w Polsce komunistycznej) 
oraz wreszcie w niepokornym cha-
rakterze samego Twórcy.
W swojej karierze Karpiński skon-
struował wiele urządzeń, z których 
każde cechowało się innowacyjny-
mi rozwiązaniami. Często projekty 
te wymagały dopracowania, aby 
mogły wejść na rynek. Wymagało 
to dodatkowych zasobów, których 
Jackowi Karpińskiemu brakowało. 
Niestety, szczególnie w późniejszych 
projektach nie otrzymywał on wca-
le wsparcia.

łatwość przyswajania wiedzy, 
którą w dużym stopniu zdoby-
wali sami. Zajmowali się wie-
loma zagadnieniami w ramach 
dziedzin, które uprawiali. Dzięki 
ich pracom Polska była wów-
czas (niestety tylko przez pe-
wien czas) w czołówce państw 
tworzących te ważne technolo-
giczne dziedziny. To tak, jakby 
dziś Polacy byli w pierwszej linii 
batalii technologicznych w bu-
dowie komputerów kwantowych 
czy reaktorów termojądrowych, 
służących produkcji dużej ilości 
„czystej” energii elektrycznej.

Kto ma wiedzę, ten ma 
władzę
O znaczeniu informatyki w go-
spodarce i życiu codziennym 
nie trzeba nikogo przekonywać.
Większość z dziesięciu najwięk-
szych firm na świecie to firmy 
technologiczno–informatyczne. 
Zacznijmy więc od przybliżenia 
sylwetki polskiego wybitnego in-
formatyka.

Jacek Karpiński (ur. 9 kwietnia 
1927 r. w Turynie, zm. 21 lutego 
2010 r. we Wrocławiu)
Najbardziej niespełniony i niedoce-
niony talent w powojennej historii 
Polski. Przez wiele lat tworzył urzą-
dzenia komputerowe, które niejed-
nokrotnie były unikalne na skalę 
światową. W 1964 roku zbudował 
elektroniczny symulator przetwa-
rzania informacji w mózgu – Percep-
tron. Była to maszyna elektroniczna, 
która sama się uczyła. 

MERA400 w Pracowni Nawigatorskich Urządzeń Treningowych w Dęblinie

Automat obrachunkowy MERA 302
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Pamiętajmy, że 
każda innowacja, 
przechodząc
do fazy produkcji 
– komercjalizacji
– to także nowe 
miejsca pracy 
dla bezpośrednio 
zatrudnionych
pracowników 
i kooperujących,
zewnętrznych 
firm

Realizację 
najważniejszych 
planów 
Sylwestera 
Kaliskiego 
przerwał 
tragiczny  
wypadek 
samochodowy.
W przypadku 
Michała  
Gryzińskiego, 
i Jacka 
Karpińskiego  
na drodze  
do sukcesu 
stanął brak 
wsparcia 
organizacyjnego 
i finansowego  
ze strony naszego 
społeczeństwa

tytanicznej pracy (miał w dorobku 
ponad 550 publikacji).
Wielkim sukcesem organizacyjnym 
i naukowym Kaliskiego było stwo-
rzenie Instytutu Fizyki Plazmy i La-
serowej Mikro Syntezy. Realizowano 
tam pionierskie prace z zakresu uzy-
skania w układzie laboratoryjnym 
(czyli w bardzo niewielkiej skali – 
bowiem w przyrodzie te procesy 
zachodzą w gwiazdach) syntezy 
termojądrowej za pomocą światła 
laserowego. Profesor Kaliski stoso-
wał inne podejścia metodologiczne 
w tej dziedzinie niż Zakład Micha-
ła Gryzińskiego. Obie te jednostki 
współpracowały ze sobą.
Instytut profesora Kaliskiego był 
w tamtych czasach dobrze rozpo-
znawalny w świecie naukowym.

(Nie) Mądry Polak 
po szkodzie
Każda z przedstawionych wyżej 
postaci przeszła różne drogi 
życia zawodowego i wydaje się, 
że tak niewiele zabrakło im do 
osiągnięcia spektakularnych 
sukcesów. W ich przypadku od-
niesieniu sukcesu przeszkodził 
albo los ( przedwczesna śmierć 
Sylwestra Kaliskiego), albo na-

sze społeczeństwo, nie dając 
wsparcia organizacyjnego i fi-
nansowego (zarówno Gryziń-
skiemu, jak i szczególnie Kar-
pińskiemu).
W najlepszej sytuacji do osią-
gania swoich celów badawczo-
-wdrożeniowych był Sylwester 
Kaliski, ale tragiczny wypadek 
samochodowy przerwał realiza-
cje najważniejszych jego planów.
Wśród nich miało być nawet zbu-
dowanie arsenału broni jądrowej, 
jednak oficjalnie nigdy tej wersji 
nie potwierdzono. Wielkość te-
go uczonego, jego niezrównana 
skuteczność organizacyjna szcze-
gólnie wyszły na jaw, kiedy go 
zabrakło. To dowodzi, jak ważne 
dla rozwoju nauki są utalentowa-
ne jednostki – zarówno w sferze 
naukowej, jak i zarządczej.

Pytania o efektywność 
nauki
Aby zdiagnozować mierną kon-
dycję naszych badań stosowa-
nych, widoczną na przykład 
w odtwórczym charakterze na-
szego przemysłu czy relatywnie 
małej liczbie zgłaszanych pa-
tentów, ważne jest postawienie 
sobie kilku pytań: 

decyzji. Z kolei ci wybitni na-
ukowcy-managerowie powinni 
odpowiedzieć na zaufanie, jakim 
się ich obdarzy, uczciwą pracą, 
a nie „sprytnym” osiąganiem 
tylko własnych (materialnych) 
czy formalnych (publikacje wy-
ników badań) sukcesów.
Oby życiorysy współczesnych 
polskich wynalazców były za-
pisane zrealizowanymi projek-
tami, a powszechnie znane nie-
chlubne przykłady „polskiego 
niebieskiego lasera” czy „pol-
skiego grafenu” służyły jako 
przestroga i odpowiedź na pyta-
nie, co w polskiej nauce „poszło 
nie tak”. Oby było jak najwięcej 
takich rządowych inicjatyw, jak 
ta z dnia 14.09.2020 roku, kie-
dy to Komitet Rady Ministrów 
ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął 
„Politykę rozwoju Sztucznej In-
teligencji w Polsce”. To ważny, 
acz niewielki krok w kierunku 
wykorzystania szans, jakie daje 
SI – dynamizowania rozwoju 
nowych technologii.
Autor nie chciał się podjąć ani 
diagnozy, a tym bardziej two-
rzenia projektu naprawy orga-
nizacji systemu polskich badań 
stosowanych. Jego celem było 
tylko dołączenie się do mało sły-
szalnych w Polsce głosów o ich 
marnej kondycji.

Potencjał jest, trzeba 
z niego skorzystać
Tak wielu jest zdolnych Polaków, 
a tak niewielu z nich ma znacze-
nie w tworzeniu światowych, 
innowacyjnych technologii. 
A gdyby to zmienić? Koncerny 
MERA – SUPER KOMPUTERY czy 
PGE – ENERGIA DLA ŚWIATA 
oczywiście nie istnieją, ale czy 
nie mogłyby powstać? Pomarz-
my więc, a potem idźmy za tymi 
marzeniami wytrwale – bo one 
czasem się spełniają. z

Marek Komarnicki

DLACZEGO politycy prezentują 
tak liche zainteresowanie i zro-
zumienie problemów naukowo-
-technicznych?

DLACZEGO nie są właściwie do-
bierani ludzie na stanowiska 
managerów w nauce?

DLACZEGO tak wiele wyników 
prac badawczo-wdrożeniowych 
po zakończeniu projektu popada 
w zapomnienie?

DLACZEGO tak mała liczba osią-
gnięć naukowo-wdrożeniowych 
jest w pełni komercjalizowana?

To tylko garść pytań, które spro-
wadzają się do głównego pro-
blemu: jak prawidłowo lokować 
zasoby w naukę, aby osiągnąć 
jak największe, trwałe korzyści, 
także w wymiarze społecznym? 
Nie zapominajmy bowiem, że 
każda innowacja, przechodząc 
do fazy produkcji – komercja-
lizacji – to także nowe miejsca 
pracy dla bezpośrednio zatrud-
nionych pracowników i koope-
rujących, zewnętrznych firm.
Nie jest tajemnicą reguła mó-
wiąca, że wysoce innowacyjne 
rozwiązania przyciągają kapitał. 
Niech za przykład posłuży tech-
nologiczna firma Apple, która 
tylko w 4 kwartale 2019 roku 
miała przychód bliski poziomu 
rocznego budżetu Polski (ponad 
350 mld zł), a zysk, który osiągnę-
ła, był powyżej 70 mld złotych. 
Bardzo istotnym czynnikiem 
sukcesu w skutecznym wdraża-
niu technologii są wybitni ludzie 
o umiejętnościach innowator-
skich i zarządczych, wyczuwa-
jący intuicyjnie właściwe tematy 
i kierunki realizacji nowator-
skich projektów. Ale trzeba ich 
najpierw odnaleźć, a następnie 
wyposażyć w niezbędne środ-
ki – niestety duże – i obdarzyć 
wolnością w podejmowaniu 

DLACZEGO utalentowani wi-
zjonerzy/badacze nie odnoszą 
trwałych sukcesów w Polsce?

DLACZEGO ich osiągnięcia wy-
wołują tak nikły oddźwięk w me-
diach?

DLACZEGO wśród elit panuje tak 
małe zrozumienie dla koniecz-
ności poszukiwań i realizacji in-
nowacyjnych rozwiązań tech-
nicznych?

Komputer K202 ze zbiorów Muzeum Techniki w Warszawie
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W ostatnich latach 
przyzwyczaili-
śmy się do re-
kordowo niskich 

stanów Wisły. Zwykle zwracamy 
na nie uwagę w okresie letnich 
susz, mimo że najmniejsze prze-
pływy przypadają na miesiące 
wrzesień i październik. W 2015 
roku na wodowskazie warszaw-
skim zanotowano jedynie 40 cm, 
a odsłonięte na znacznym obsza-
rze dno pozwoliło m.in. na odna-
lezienie artefaktów zrabowanych 
z Warszawy i zgubionych przed 
wiekami przez Szwedów! W kolej-
nych latach było niewiele lepiej. 
Również występowanie drugiego 
ekstremum, jakim są katastrofal-
ne wezbrania wód, miały kolosal-
ny wpływ na życie mieszkańców 
Warszawy oraz kształt kilku dzi-
siejszych dzielnic. 

Ostatnia wielka powódź niosąca ze sobą ogrom zniszczeń miała miejsce w okolicy Warszawy w roku 1934, który od intensywności 
i skutków ulew nazwano Rokiem Noego

zanotowano w latach 1813, 1844, 
1867, 1884 i 1888, a w wieku XX 
w latach 1903, 1924, 1934, 1960, 
1970, 1979, 2001 i 2010. 

Największe powodzie 
Warszawy
Na odcinku środkowej Wisły wy-
różnia się trzy rodzaje wezbrań. 
Pierwszym z nich jest naturalne 
wezbranie rzeczne, wywołane 
opadami deszczu. Drugi związany 

że dotarcie do nich często stawa-
ło się niemożliwe. Utonęło przy 
tym kilkadziesiąt osób. Tragedią 
wielu rodzin była nie tylko utrata 
dobytku i inwentarza, ale także na-
rzędzi pracy, a zatem możliwości 
zarobkowania. 
Takie katastrofy występowały co 
kilka lat, różniąc się jedynie skalą 
poniesionych strat. Gigantyczne 
zniszczenia przyniosła również 
powódź z 1844 roku. Ówczesny 
poziom wody – 863 cm – został 
uznany za absolutne maksimum 
w historii. Powódź z 1884 roku 
zbiegła się m.in. z budową ujęcia 
wodociągu Lindleya. Wisła zmieni-
ła wówczas swój bieg, w tym także 
w rejonie budowanej stacji pomp 
na Czerniakowie. W miejscu tym 
rzeka odsunęła się od dawnego 
brzegu o ponad 500 m, tak że ko-
niec rury ssącej znalazł się o pół 
kilometra od wody. Ostatnia wielka 
powódź niosąca ze sobą ogrom 
zniszczeń miała miejsce w okoli-
cy Warszawy w roku 1934, który 
od intensywności i skutków ulew 
nazwano Rokiem Noego.

Budujemy wały!
Pierwsze wały zabezpieczające 
miasto powstały w drugiej po-
łowie XIX wieku na odcinku ulic 
Solec i Bednarskiej oraz na pra-
wym brzegu od mostu Kierbedzia 
w kierunku Saskiej Kępy, który to 
po rozbudowach w latach 1911 
i 1931 roku dobiegł do wsi Błota 
za Miedzeszynem. Do 1910 roku 
wydłużono bulwar lewobrzeżny, 
a następnie zasypano piaskiem wi-
ślanym przestrzeń położoną za bul-
warem, dzięki czemu powstało Wy-
brzeże Kościuszkowskie. W okresie 
przed I wojną światową powstały 
Wał Gocławski, Wał Siekierkowski 
i Wał Potocki. Po powodzi z 1934 
roku zbudowano Wał Golędzinow-
ski. W latach 1940-1970 trwała 
stopniowa rozbudowa wału Mo-
czydłowskiego (Zawadowskiego) 
do Wilanowa i dalej w stronę Je-
ziorny. Do tego dodano budowę 
ostróg z kamienia i faszyny, które 
regulowały koryto. W ten sposób, 
w drugiej połowie XX wieku, zre-
dukowano ryzyko zalania miasta 
do minimum. z

oznaczonych na – zachowanych 
po części do dziś – trwałych tabli-
cach, m.in. w Parku Wilanowskim, 
na dawnej komorze wodnej przy 
ul. Kłopotowskiego i przy źródle 
Staszica na Bielanach. 
Większe lub mniejsze powodzie 
zdarzały się dawniej w Warsza-
wie w zasadzie co roku. Według 
obserwacji stanów wody na całej 
Wiśle Środkowej w okresie 1800–
2019, ich maksymalne wartości 

jest z topnieniem śniegu, a trzeci 
z zatorami powstającymi w wy-
niku zatrzymywania i piętrzenia 
się śryżu lub kry. Wezbrania wy-
stępowały w okolicach Warszawy 
najczęściej pod koniec czerwca 
i pod koniec lipca, stąd ich nazwy 
to „Świętojanka” i „Jakubówka”. 
Wielkie wystąpienia wody z ko-
ryta Wisły w Warszawie notowa-
no po kilkanaście razy, zarówno 
w XIX jak i XX wieku, w tym naj-
większe w latach 1844(863 cm), 
1813 (808 cm) i 1867 (800 cm). 
Ostatnim takim wystąpieniem 
był stan zaobserwowany w 2010 
roku, który wynosił 779 cm. 
Największa w historii pod wzglę-
dem terytorialnym powódź zda-
rzyła się w roku1813. Zaczęła 
się na skutek sierpniowych ulew 
na terenach górskich. W Warsza-
wie poziom wody wzrósł w ciągu 
kilkudziesięciu godzin o prawie 
5 metrów. Rzeka niosła szcząt-
ki budynków i mostów, drzewa, 
bydło, itp. Powódź ta zalała całe 
Powiśle, parki Wilanowski i Ła-
zienkowski, Siekierki, Czerniaków 
i Powsin aż po Jeziornę, z drugiej 
zaś strony Pelcowiznę, Bródno, 
Park Praski i ulicę Targową, Saską 
Kępę i znaczną część ówczesnych 
gmin Wawer i Zagóźdź. Miesz-
kańców, którzy schronili się na 
dachach domów, próbowano ra-
tować czółnami i łodziami oraz 
statkami prywatnych przewoź-
ników, ale pęd wody był tak silny, 

Adam Ciećwierz 
poczta-adam@o2.pl

Powodzie wiślane w Warszawie

Stan wody Wisły
Z systematycznymi pomiarami 
stanów Wisły w Warszawie mamy 
do czynienia od 1799 roku. Pro-
wadzone były one na wodowska-
zie zainstalowanym przy ówcze-
snym moście pontonowym, mię-
dzy ulicami Bednarską a Bukową. 
Od 1865 roku wodowskaz usytu-
owany był na filarze, a od lat 30. 
XX wieku z boku mostu Kierbe-
dzia. Od 1959 roku znajduje się 
on w Porcie Praskim (od 2017 
roku na czas remontu zastąpił go 
wodowskaz Warszawa-Bulwary). 
Codzienne odczyty prowadzi na 
nim IMGW. W 1967 roku zało-
żono kolejny wodowskaz, usy-
tuowany nieopodal EC Siekierki. 
Następne dwa znalazły się potem 
w Porcie Czerniakowskim oraz 
jeden przy stacji pomp MPWiK. 
Wezbrania w przeszłości były no-
towane też za pomocą śladów 
poziomów wielkich wód Wisły, 

z Powódź w Parku 
Wilanowskim, 

rok 1934

c Zalana ulica 
Modlińska,  
rok 1929 

Powódź na 
Czerniakowie  

rok 1906 x
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Losy Bruno Schulza skupiają 
w sobie dzieje Polski i Euro-
py początku XX w. To czas 
pokoju i dynamicznego roz-

woju Europy, wielkiego rozkwitu kul-
tury i sztuki. Belle époque to także czas 
rozwoju nowych idei, jak emancypacja, 
feminizm czy socjalizm. Twórca z Dro-
hobycza miał też bezpośredni kontakt 
z największymi twórcami ówczesnej 
Polski, jak Witold Gombrowicz, Sta-

Niedawno wydana biografia 
Anny Walentynowicz wyja-
śnia tę zagadkę. Pokazuje, 
czym był prawdziwy ge-

niusz robotnika – człowieka ciężkiej 
fizycznej pracy, aktywisty, tego prawdzi-
wego przedstawiciela „Polski Ludowej”. 
To ktoś, kto z zupełnej przedwojennej 
nędzy, dzięki skończonemu w stoczni 
kursowi zawodowemu, zrobił w tejże 
stoczni karierę jako spawacz, zaliczając 
wszystkie możliwe płacowe stopnie za-
szeregowania i ozdabiając swoją twarzą 
tablice przodowników pracy. Kto zaczął 
działać najpierw w ZMP, potem w Li-
dze Kobiet, a wreszcie w stoczniowej 
„Solidarności”. Polska Ludowa, dając 

Geniusz robotnicy

Magia dzieciństwa

Dlaczego największe gwiazdy polskiej Solidarności spierały 
się ze sobą? Dlaczego przez lata słyszało się o konflikcie 
Wałęsy z Walentynowicz, małżeństwem Gwiazdów i innymi 
działaczami?

Bruno Schulz to autor wciąż żywy i intrygujący swoją 
niezwykłą twórczością. Jej źródła biją w domu rodzinnym 
i czasie dzieciństwa artysty

nisław Ignacy Witkiewicz (poznajemy 
kulisy pełnej napięcia relacji między 
trojgiem przyjaciół) czy Zofia Nałkow-
ska. Uważnie śledzi prądy w kulturze 
europejskiej, głównie w malarstwie.
Początki jednak jego imaginarium, 
jego niezwykłej wyobraźni, czerpią 
soki z dzieciństwa, z domu rodzinnego 
i atmosfery, jaką wyczuwał Schulz. 
Jego wizja sztuki opierała się na po-
dróży do dzieciństwa, na świadomym 
dążeniu do powrotu do niego, jako 
czasu pełnego spontaniczności, wol-
ności, pełni. Schulz chciał „dojrzeć” 
do dzieciństwa.
Książka jest owocem ponad dziesię-
cioletniej pracy badawczej Autorki, 
dając czytelnikom możliwość niezwy-
kłego wglądu w świat Schulza i sta-
nowiąc przepustkę do interpretacji 
jego twórczości.

(bw)

Anna KaszubaDębska,  
Bruno. Epoka genialna, 
Wydawnictwo znak,  
Kraków 2020

takim ludziom szansę na robotniczą 
karierę, przy okazji ukręciła na siebie 
bat. Jakaż to potęga charakteru, jaka 
pracowitość, jaki etos! Czy w przypadku 
Anny wpływ na to miało jej ukraińskie 
pochodzenie, ambicja obcokrajowca? 
Czy raczej silny charakter, który ka-
zał jej już jako 12-letniej dziewczynce 
obiecać sobie „nigdy więcej nie będę 
już głodna” i iść na służbę do Polaków 
w miejsce starszej siostry, która z tęsk-
noty wróciła do domu?
Z książki wyłania się obraz niezwykle 
prawdziwy, postać pełna wad (nie-
strudzenie donosiła na nieuczciwych 
współpracowników i uwielbiała po-
uczać innych!), ale i zalet: prawdziwa 

Dorota Karaś,  
Marek Sterlingow, 
Walentynowicz. Anna szuka raju, 
Wydawnictwo Znak,  
Kraków 2020.

Bez upiększania
Zapis chwil i wrażeń związanych z pierwszymi dniami 
i tygodniami pandemii jest największą zasługą Pawła 
Kapusty. Dotarł do ludzi i dał im opowiedzieć to, co przeżyli 

K siążka Pawła Kapusty to fa-
scynujące, reporterskie dzieło 
opisujące w sposób wielowy-

miarowy wydarzenia, które wywołała 
na początku swego pojawienia się pan-
demia. W tekście odnajdziemy głosy 
przedstawicieli służb medycznych, 
ale też listonosza, pracownika służby 
więziennej, nauczycieli, pracowników 
zakładów pogrzebowych czy samych 
pacjentów. Mamy więc różne punkty 
widzenia, które pokazują nam, jak 
pandemia wywróciła nasze życie do 
góry nogami. Możemy śledzić, jak 
zmieniły się ludzkie relacje w miej-
scach publicznych, jak musieli sobie 
radzić z samotnością ludzie odcięci od 
świata przez kwarantannę, jak strach 
przed zarażeniem wywoływał u ludzi 
skrajne reakcje, a często działanie pod 
wpływem niskich instynktów.
Z jednej strony Polacy jako naród oka-
zali wielką solidarność ze służbami 
medycznymi, uczestnicząc w zbiór-
kach pieniężnych, organizując wyży-
wienie dla szpitali, czy szyjąc masecz-
ki. Z drugiej jednak strony pokazali 
swoje małostkowe i egoistyczne obli-
cze. Tak się działo, kiedy okłamywali 
służby, aby nie dostać się na kwaran-
tannę bądź nie pozwalali zamieszkać 

Paweł Kapusta,  
Pandemia. Raport z frontu,  
Wydawnictwo Insignis, Kraków 2020

w swoich blokach lekarzom pracują-
cym w szpitalach jednoimiennych.
Pandemia w swym pierwszym ude-
rzeniu obnażyła nasze człowieczeń-
stwo, ugodziła w nasze poczucie bez-
pieczeństwa. Poddała nas wielkiej 
próbie tego, co szumnie można na-
zwać „byciem człowiekiem”. Wielu 
jej nie zdało. (wj)

tytanka pracy, lojalna, nieustraszona 
obrończyni praw robotników, walcząca 
o lepsze jutro dla siebie i innych. Rów-
nie rzetelne i neutralne jest przedsta-
wienie historycznych zdarzeń. Niech 
świadczą o tym cztery (!) alternatywne 
opisy momentu rozpoczęcia słynnego 
strajku w stoczni. 
Autorzy dotarli do mnóstwa źródeł, 
odnaleźli na Ukrainie rodzinę Anny, 
przeprowadzili wiele wywiadów i kwe-
rend. Dzięki temu przeczytamy tu sporo 
ciekawostek, jak ta, że nawet papież 
Jan Paweł II musiał dyscyplinować na 
audiencji kłócących się Wałęsę i Wa-
lentynowicz, czy jak Wałęsa musiał na 
polecenie żony chwilę przed przesko-
czeniem płotu posprzątać mieszkanie… 
Pokazując starannie i z sympatią jedno 
ludzkie życie, książka jednocześnie 
pokazuje czytelnikom wielką historię, 
w którą życie jednostek było przecież 
uwikłane. Z lektury o tym jednym życiu 
czytelnik wynosi naprawdę ogromną 
wiedzę o niesamowitej historii polskiej 
Solidarności.  (dj)
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Rocznica upadku  
Powstania Warszawskiego

Powstanie warszawskie 
wciąż wzbudza wiele 
emocji i kontrowersji, 
a wspomnienia o tym 

wielkim zrywie sprzed 76 lat po-
zostają ciągle żywe. Drugiego 
października obchodziliśmy ko-
lejną rocznicę upadku powstania. 
Po 63-ciu dniach bohaterskiej 
walki ostatnie oddziały powstań-
cze złożyły broń, a przedstawi-
ciele Komendy Głównej Armii 
Krajowej w kwaterze generała 
Ericha von dem Bacha-Zelew-
skiego podpisali akt kapitulacji.
 Jak doszło do wybuchu jedne-
go z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Polski? Jak 
przebiegały ostatnie dni tego 
zbrojnego zrywu przeciw nazi-
stowskim Niemcom? 

Akcja „Burza”
Powstanie warszawskie wpisy-
wało się w szerszy plan, który 
Armia Krajowa opracowała na 
przełomie lat 1943/1944. Akcja 
o kryptonimie „Burza” miała na 
celu wyzwolenie przez Polskie Siły 
Zbrojne i Armię Czerwoną miast 
i regionów należących przed woj-
ną do II Rzeczypospolitej. Wilno, 

Do stolicy sprowadzono około 50 tysięcy 
niemieckich żołnierzy. Okupanci w tłumieniu 
powstania byli bardzo brutalni. Szczególnie na 
tym polu „wsławił” się pułk SS Dirlewanger złożony 
z kryminalistów skazanych za najcięższe zbrodnie

Polacy mając 
w pamięci
codzienne zbrodnie 
Niemców, łapanki, 
wywózki i quasi 
niewolnicze
prace, byli 
zdeterminowani
do wyzwolenia 
stolicy spod 
okupacji wojsk 
III Rzeszy

fot. Zasoby w
łasne

Lwów czy Podole to tylko nieliczne 
przykłady miast, w których wy-
zwalaniu brali udział żołnierze 
AK. Niestety zaraz po ich wyzwo-
leniu polscy żołnierze byli rozbra-
jani przez czerwonoarmistów, 
a kontrole nad oswobodzonymi 
terenami przejmowali Sowieci. 
Widząc takie zachowanie Rosjan, 
dowództwo AK z generałem Ta-
deuszem „Borem” Komorowskim 
zdecydowało się wyzwolić stolicę, 
licząc jednocześnie na to, że gdy 
Armia Czerwona dojdzie do linii 
Wisły, Polacy będą kontrolowali 
Warszawę. W ten sposób Sowieci 
mieli zostać przyjęci jako goście, 
a gospodarzami miały być pol-
skie władze.

Wybuch powstania
31 lipca 1944 roku za namową ge-
nerała Leopolda „Niedźwiadka” 
Okulickiego, „Bór” Komorowski 
wydał rozkaz wybuchu powsta-
nia następnego dnia o godzinie 
1700. Żołnierze Armii Krajowej 
posiadając niewielką ilość bro-
ni ( jedynie około 10% walczą-
cych dysponowało pistoletami 
i amunicją) stanęli do nierównej 
walki z niemieckimi okupan-

tami. Polacy mając w pamięci 
codzienne zbrodnie Niemców, 
łapanki, wywózki i quasi nie-
wolnicze prace, byli zdetermi-
nowani do wyzwolenia stolicy 
spod okupacji wojsk III Rzeszy. 
Naziści jednak od dłuższego cza-
su spodziewali się, że może dojść 
do zrywu w okupowanej stolicy. 
Jeszcze przed 1 sierpnia 1944 
roku ufortyfikowali główne bu-
dynki w Warszawie, które były 
istotne ze strategicznego punktu 
widzenia. W takich warunkach 
powstańcy, którymi byli najczę-
ściej dwudziestolatkowie, ruszy-
li do walki o wolną Warszawę 
i Polskę.

Przebieg powstania
W ciągu pierwszych kilku dni 
walk powstańcom warszawskim 
udało się zająć Śródmieście, Sta-
re Miasto, Wolę, Żoliborz, Powi-
śle, Czerniaków oraz Mokotów. 
Nie udało się natomiast zdobyć 
Pragi. Pomimo opanowania czę-
ści Warszawy, ogromną trudność 
sprawiała łączność i komunika-
cja. Problemem było także to, że 
w rękach Niemców pozostawały 
obiekty strategiczne, takie jak 
lotniska czy mosty. 

Zaraz po wybuchu powstania 
dowództwo niemieckie wezwa-
ło posiłki, które miały pomóc 
w jego stłumieniu. 5 sierpnia do 
Sochaczewa przybył generał Erich 
von dem Bach-Zelewski, który 
został wyznaczony przez Hein-
richa Himmlera do opanowania 
Warszawy. Do stolicy sprowadzo-
no około 50 tysięcy niemieckich 
żołnierzy. Okupanci w tłumieniu 
powstania byli bardzo brutalni. 
Szczególnie na tym polu „wsławił” 
się pułk SS Dirlewanger złożo-
ny z kryminalistów skazanych 
za najcięższe zbrodnie. Przybyli 
oni do Warszawy 4 sierpnia i od 
razu przystąpili do tłumienia po-
wstania. Mordowali mężczyzn, 

kobiety i dzieci. Nie oszczędzali 
nawet chorych leżących w szpi-
talach czy jeńców wojennych. 
Żołnierze Oskara Dirlewangera 
są także odpowiedzialni za tzw. 
Rzeź Woli, czyli masakrę miesz-
kańców tej dzielnicy. W wyniku tej 
zbrodni wojennej śmierć ponio-
sło ok. 65 tysięcy osób. 8 sierpnia 
wojska niemieckie odbiły Wolę, 
2 września Stare Miasto, a Moko-
tów został zdobyty 27 września. 

Ostatnie dni walk
Od 29 września niemiecka 19. 
Dywizja Pancerna rozpoczęła 
ofensywę na Żoliborz. 30 wrze-
śnia, 61-szego dnia powstania 
w Warszawie, Niemcy kontynu-

c  Figura Chrystusa 
z kościoła 
św. Krzyża, 1944 r.

Powstańcza 
mogiła na 

Starym Mieście 
1945 r. v

z  Ruiny Warszawy 
w styczniu 1945.  
Widok na 
Kanonię i Rynek 
na Starym 
Mieście
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n KAMPANIA SPOŁECZNA

Zrozum depresję, by pomóc bliskim

ują odbijanie Żoliborza. Walki 
toczą się w okolicy ulicy Słowac-
kiego, Krasińskiego i Mickiewi-
cza, a także przy placu Wilsona. 
Bój toczy się o każdy próg, dom 
i ulicę. Przy pomocy ostrzału 
artyleryjskiego oraz ofensywy 
piechoty okupantom udaje się 
jednak zdobyć Żoliborz. O godzi-
nie 18.00 Żoliborz kapituluje. Do 
niemieckiej niewoli dostaje się 
około 1500 powstańców.
Także ostatniego dnia września 
prezydent na uchodźstwie Wła-
dysław Raczkiewicz zwalnia ze 
stanowiska Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych genera-
ła Kazimierza Sosnkowskiego. 
Dymisja ta została wymuszona 
na polskich władzach przez pre-
miera Wielkiej Brytanii Winsto-
na Churchilla. Wśród polskiej 
generalicji (Władysław Anders, 
Michał Karaszewicz Tokarzew-
ski) dymisja Sosnkowskiego zo-
stała odebrana bardzo chłodno. 
Nawet sam Raczkiewicz dawał 
do zrozumienia, że odwołanie 
Sosnkowskiego jest niezgodne 
z jego sumieniem. – Wiem do-
brze, że popełniam rzecz wysoce 

cywilów. W wyniku toczonych 
bojów zniszczone zostało 85% 
zabudowań Warszawy, a pół 
miliona jej mieszkańców zo-
stało wysiedlonych.
Powstanie warszawskie było 
niewątpliwie jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w nowocze-
snej historii Polski. Wciąż toczy 
się spór o zasadność i słuszność 
jego wybuchu. Dyskutują o nim 
historycy, politycy i publicyści. 
Należy jednak zaznaczyć, że 
największe korzyści z wybuchu 
powstania uzyskał Józef Stalin, 
który „przy pomocy” Niemców 
pozbył się polskiego ruchu opo-
ru w stolicy. Niewątpliwie uła-
twiło to komunistom objęcie 
władzy na polskich terenach. 
Przy całym szeregu wątpliwości, 
jakie budzi decyzja Bora Komo-
rowskiego, musimy pamiętać 
o dziesiątkach tysięcy poległych 
powstańców i cywilów. Chodząc 
ulicami Warszawy pamiętajmy 
o tym, co działo się 76 lat temu 
w naszym mieście i jaką daninę 
krwi złożyli Polacy, byśmy mogli 
żyć w wolnym kraju. z

Mateusz Sołkowicz

 Od 2018 roku. Mini-
sterstwo Zdrowia pro-
wadzi ogólnopolską 
kampanię „DEPRE-

SJA. Rozumiesz – pomagasz”. 
Ruszyła właśnie jej nowa odsłona 
realizowana pod hasłem „Zmień 
zły język na dobry”. Głównym 
celem kampanii jest dostarcza-
nie rzetelnej wiedzy o chorobie 
a przede wszystkim budowanie 
świadomość jej uleczalności. 
W nowej odsłonie kampanii naj-
większy nacisk został położony 
na kwestię języka – komunikatów 
kierowanych do osób chorych 
na depresję.
W całej kampanii postawiono 
edukację w zakresie profilak-
tyki i wczesnego rozpoznawa-
nia symptomów choroby, jaką 
jest depresja. W związku z tym, 
że problem ten może dotyczyć 
każdego, w treściach kampanii 
uwzględniono potrzeby trzech 
grup zwiększonego ryzyka:
q  młodzieży w okresie doj rze-

wania (ryzyko depresji mło-
dzieńczej),

q  kobiet w okresie okołoporodo-
wym (ryzyko depresji popo-
rodowej),

q  osób w podeszłym wieku (ry-
zyko depresji wieku podeszłe-
go).

Kampania i realizowane w jej 
ramach działania są adresowane 
do całego społeczeństwa, przede 
wszystkim do osób z bliskiego 
otoczenia tych, którzy są szcze-
gólnie narażeni na depresję. 
Osobami zaś, które każdego dnia 
mogą stykać się z chorym i nie 
zauważyć tego, jak bardzo cierpi, 
są: rodzice, nauczyciele, peda-
godzy szkolni, lekarze, położne, 
mężowie, dzieci opiekujące się 
rodzicami w wieku senioralnym, 
personel domów opieki. Przy-
gotowano dla nich materiały: 
broszura i ulotki informacyjne, 
scenariusz lekcji, materiały edu-
kacyjne, rozbudowana strona 
internetowa wyleczdepresje.pl, 
a także kampania w mass me-
diach. Pomogą im one rozpoznać 
objawy depresji i w odpowiednim 
momencie zareagować. 

Często też sami chorzy wstydzą 
się mówić o swojej przypadłości. 
Kampania stawia sobie za cel 
zmianę samego nastawienia do 
choroby, jaką jest depresja. Po-
nad 75% Polaków uważa depresję 
za chorobę wstydliwą, coś, co 
się ukrywa przed innymi. Takie 
nastawienie społeczeństwa jest 
barierą dla osób chorych w pod-
jęciu leczenia.
Kampania „DEPRESJA. Rozu-
miesz – pomagasz” walczy ze 
stygmatyzacją osób chorujących 
na depresję. Dostarcza rzetel-
nej wiedzy o chorobie a przede 
wszystkim buduje świadomość 
jej uleczalności. Uświadamia, że 
depresja nie powoduje trwałego 
upośledzenia funkcjonowania. 
Przygotowano m.in. trzy fil-
my, w których osoby chorujące 
w przeszłości na depresję opowia-
dają o swoim doświadczeniu ze 
współczesnej perspektywy zdro-
wej osoby. Pozytywny przekaz 
kampanii daje nadzieję i moty-
wuje do działania osoby mające 
kontakt z osobami chorymi. (bj)

Według WHO depresja zajmuje 4. miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Szacuje się, że niedługo 
zajmie pierwszą pozycję. Niestety, aż 80% Polaków czuje niedosyt wiedzy o tej chorobie, jej objawach i leczeniu. Może to oznaczać, 
że wiele przypadków depresji, w otoczeniu lub osobiście przeżywanych, jest pomijana lub błędnie interpretowana

niemoralną, lecz niech Bóg Naj-
wyższy będzie mi świadkiem, że 
innego wyjścia nie mam – powie-
dział wręczając akt odwołania. 
Tego samego dnia za stłumie-
nie powstania warszawskiego 
Adolf Hitler nagradza generała 
von dem Bacha-Zelewskiego oraz 
SS-Oberführer Oskara Dirlewan-
gera Krzyżem Rycerskim Krzyża 
Żelaznego. Było to najwyższe od-
znaczenie wojskowe w III Rzeszy. 

1 października od rana aż do 
godziny 20 trwa zawieszenie 
broni. „Bór” Komorowski ogła-
sza, że 2 października nastąpią 
rozmowy na temat kapitulacji 
powstańców. Po godzinie 20 na-
stępuje atak niemiecki na Śród-
mieście – ostatni bastion po-
wstańców. Ofensywa ta kończy 
się następnego dnia nad ranem. 
2 października, 63-ciego dnia 
powstania, zostaje podpisany 

„Układ o zaprzestaniu działań 
wojennych w Warszawie”. Pod-
pisanie tego aktu kapitulacji ofi-
cjalnie uznaje się za datę koń-
czącą powstanie warszawskie. 
W dokumencie tym uzgodniono, 
że walki zostaną przerwane o go-
dzinie 21.00. Bilans powstania 
dla Polaków jest tragiczny: zgi-
nęło około 18 tysięcy powstań-
ców oraz (według różnych sza-
cunków) około 150–200 tysięcy 

Spotkanie generała 
SS Ericha von dem 
BachaZelewskiego 
z Komendantem 
Głównym AK, 
generałem 
Tadeuszem Borem 
Komorowskim.  
Ożarów, 
4 października 
1944 r.



październik 202026 POLSKA PO GODZINACH

 Część mitów bierze 
się z otaczającej nas 
popkultury. Część – 
z naszych osobistych 

zranień. Autorzy książki „Ko-
cham Cię! Współczesne mity 
o miłości” obalają kolejne mity, 
bazując na solidnej wiedzy psy-
chologicznej, odnosząc się do 
duchowości oraz uniwersalnych 
wartości, które pomagają budo-
wać dobry związek. 
Rzetelne informacje przeplatają 
się w tekście z wynikami badań 
oraz argumentami dostępnymi 
dla każdego – niezależnie od 
wyznawanej religii czy świato-
poglądu. Piotr Klimski i Woj-
ciech Sulimierski w dyskusji, 
którą podejmują, starają się 
unikać jednostronnych opinii. 
Używają otwartych i wyważo-

nych argumentów. Zauważają 
przy tym pozytywne strony oma-
wianych mitów. Autorzy przywo-
łują także znane filmy, książki 
i piosenki o miłości, co czyni 
lekturę jeszcze atrakcyjniejszą 
i ciekawszą w odbiorze. 
Książka napisana jest w szcze-
gólności dla osób pragnących 
założyć trwały, szczęśliwy zwią-
zek oraz dla par rozpoczynają-
cych swoją wspólną przygodę. 
Bez wątpienia jednak również 
ludzie pozostający w długotrwa-
łych relacjach znajdą w niej coś 
dla siebie. Dlaczego? Ponieważ 
miłość wymaga nieustannej 
pielęgnacji, wiernej i świado-
mej obecności, przejawiającej 
się w prostych, pełnych ciepła 
i szacunku gestach oraz słowach, 
wypowiadanych na co dzień. z

n RELACJE

Współczesne mity o miłości
Fałszywe poglądy na temat miłości, relacji oraz 
rozumienia kobiecości i męskości to współczesne 
mity, które wielu z nas prowadzą do błędów 
i cierpienia. Skąd biorą się takie niezgodne 
z rzeczywistością przekonania dotyczące ludzkich 
relacji oraz kobiecości i męskości?

Fragment książki:
Na czym polega oddanie się drugiej osobie na co dzień? 
Co w praktyce znaczy „oddać się drugiej osobie”? W czym się wyraża wzajemne 
oddanie kobiety i mężczyzny? Najprościej będzie podać kilka przykładów.
Kobieta i mężczyzna, niemający jeszcze dzieci, chcą kupić wspólny samochód. Jej 
marzy się zgrabne, wygodne auto w kolorze morskiego błękitu, jemu – szybki samo-
chód, kolor srebrny metalik. Kompromisem byłoby może kupienie niebieskiego, wy-
godnego auta z mocnym silnikiem. Jednak dar z siebie to coś innego niż kompromis. 
On przystaje na wymarzony przez nią kolor, choć wydaje mu się może nieco mało 
męski, ona zaś zgadza się na wóz bardziej sportowy. Dar z siebie, to także wzajem-
ne ustępowanie. Nie zawsze w proporcji pół na pół. Miłość – dar z siebie możemy 
zobaczyć, gdy kilkumiesięczne dziecko piąty już raz płacze w nocy, a mąż, chociaż 
będzie musiał wcześnie rano wstać do pracy, mówi żonie: „Nie wstawaj, ja do niego 
pójdę”. Innym razem znużony mąż chce się umówić z kolegami, żeby pograć w ko-
szykówkę. Żona, choć nie mniej zmęczona ciągłym przebywaniem z trójką dzieci, 
mówi: „Idź, musisz trochę odreagować”. Może się zdarzyć, że żona zaczyna choro-
wać i niemożliwe jest z jakichś względów współżycie seksualne między nimi, wtedy 
mężczyzna nie odchodzi do innej kobiety, co więcej – z czułością opiekuje się chorą 
żoną, mimo że „atrakcyjność” związku drastycznie spada. Jeszcze inny mąż nadal 
zdobywa swoją żonę upominkami bez okazji oraz zaprasza ją na randki, pomimo 
dwudziesto-paroletniego stażu małżeńskiego.
Piotr: Od wielu lat zdarza mi się przedstawiać młodzieży wizję miłości kobiety i męż-
czyzny jako wzajemnego oddania. I muszę przyznać, że licealiści, którzy często 
różne mądrości kontestują, przyjmują to określenie zadziwiająco zgodnie. Dla mnie 
jest to nie tylko dowód piękna tej koncepcji, ale też jej głębokiej prawdziwości. Choć 
ostatnio zdarzyło mi się, że pewna uczennica w klasie maturalnej zapytała: „A po co 
oddawać siebie?”. I tu rzeczywiście, każdy musi się zastanowić, czy chce żyć tylko 
dla siebie, czy dla kogoś. Myślę, że piękna odpowiedź na to pytanie zawarta jest w re-
frenie popularnej piosenki Stanisława Sojki: Życie nie tylko po to jest, by brać, Życie 
nie po to, by bezczynnie trwać, I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Według tekstu 
Sojki dar z siebie jest konieczny do pełni życia. Jednym z ulubionych cytatów Jana 
Pawła II było zdanie „człowiek (...) nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko 
przez bezinteresowny dar z siebie samego”. Doświadczenie życiowe pokazuje, że 
szczęście zazwyczaj jest nieosiągalne, jeśli traktujemy je jako cel. Można je jednak 
odnaleźć niejako przy okazji czynienia dobra dla innych. Wyłączna relacja kobiety 
i mężczyzny najbardziej ze wszystkich rodzajów miłości angażuje całego człowieka: 
ciało, psychikę i sferę duchową. W sensie cielesnym wyraża się przez czułość, gesty, 
dotyk, a najpełniej przez zjednoczenie seksualne. W sensie psychicznym angażuje 
pociąg seksualny i różnorodne uczucia. W sensie duchowym zaś, osobowym, może 
osiągnąć poziom wzajemnego dobrowolnego oddania. Tak, zawiesiliśmy poprzeczkę 
bardzo wysoko. Ale jednocześnie ideał miłości jako wzajemnego oddania kobiety 
i mężczyzny jest bardzo piękny i pociągający i nawet jeśli nie osiągamy go w pełni, 
już samo zmierzanie do niego bywa fascynujące i spełniające. W ten sposób para ko-
chających się osób może już żyć tym ideałem. Wzajemne, choć niedoskonałe oddanie 
siebie i ponawianie tego oddania w życiu, niepozbawionym przecież kryzysów czy 
trudu, przynosi głęboką radość i szczęście. Takie jest też doświadczenie naszych 
własnych małżeństw i związków wielu naszych znajomych.

Piotr Klimski,  
Wojciech Sulimierski, 
Kocham Cię! Współczesne 
mity o miłości, 
Wydawnictwo „W drodze”, 
2020 

O AUTORACH

Wojciech Sulimierski – mąż i ojciec dwójki dzieci. Absolwent psychologii 
i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany 
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego 
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n FELIETON

Niuansowanie  
przez eufemizowanie
Chodzi mi o to, aby 
język giętki powiedział 
wszystko, co pomyśli 
głowa (…) – pisał Juliusz 
Słowacki w poemacie 
„Bieniowski”. 
A gdyby tak ów język 
giętki ukrył to, co 
niewygodne, a co myśli 
głowa? Da się zrobić. 
Nawet da się tak żyć

Osiągnęliśmy współ-
cześnie mistrzostwo 
w niuansowaniu rze-
czywistości. Dzięki 

drobnym zabiegom językowym 
jesteśmy w stanie osiągać to, co 
kiedyś było dużo trudniejsze. Gięt-
ki język pozwala nam nie tylko 
kryć czyny wątpliwe moralnie, 
sprawniej oszukiwać, ale też chro-
ni przed wyrzutami sumienia, 
czyli zapewnia znośny komfort 
bytu – bez nadmiernego wysiłku.

Partnerstwo 
i usprawiedliwienia
I tak oto nie ma już szkolnych ma-
tołków i nieuków. Zastąpili ich 
dyslektycy i dysgraficy mający 
medyczne usprawiedliwienia. Ko-
bieta nie widuje się z kochankiem: 
ona ma przyjaciela. W ogóle z uży-
cia wyszły określenia „konkubina” 
czy „konkubent” – zdaje się były 
one zbyt precyzyjne w definiowa-
niu tego typu relacji. Za to nadal 
w użyciu są „chłopak” oraz „dziew-
czyna” i – choć to bywa zabawne – 
można tak mówić bez ograniczeń 
wiekowych. A jeśli stanowi to dla 
kogoś problem, to przecież zawsze 
zostaje do wyboru nieśmiertelny 
partner/partnerka. 

Przywódcy wciąż „widzą 
rozwój”
Urzędnicy już nie zamykają pań-
stwowych zakładów pracy, a je-
dynie „wygaszają” nierentowne 
przedsięwzięcia będące obciąże-
niem dla ogółu. Politycy dają nam 
pieniądze, nigdy ich nie zabierają 
– co najwyżej podnoszą podatki 
(ale to przecież dotyczy tylko tych, 

którym zbywa…). Urzędnicy, pra-
codawcy, naukowcy – wszyscy oni 
tłumaczą konieczność niekończą-
cej się harówy magicznym sło-
wem „rozwój”. A przecież nikt nie 
chce pozostać w zaścianku – tym 
gospodarczym, jak i ideowym.

Przerywając z gracją
Język zabrał się też za sprawy ży-
cia i śmierci. O ile trudniej byłoby 
walczyć niektórym feministkom 
o prawo do przerywania życia 
płodów, gdyby nie termin abor-
cja. To samo tyczy się eutanazji. 
Nikt nie chce przecież być zabój-
cą dziecka ani mordować schoro-
wanego dziadziusia. Przy narracji 
pozbawionej tych niewinnych 
eufemizmów, kto poparłby postu-
laty zachęcające do decydowania 
o życiu innych – tym bardziej, że 
słabszych, a w przypadku dzieci 
także bezbronnych? 

Być wolnym bez 
obowiązków
Państwo pobiera podatki, sto-
suje zakazy i nakazy, a tego nikt 

nie lubi. Wielu z nas zatem nie 
znosi państwa – choć mało kto 
chce być nazwany anarchistą. 
Lepiej inteligentnie użyć języka 
i mianować się liberałem, bo 
taki z definicji walczy o wolność 
– a jej pragnie przecież każdy. 
Liberał jest antypaństwowy, 
a przy tym jak dobrze brzmi! 
I dopiero gdy suwerenność pań-
stwa staje się zagrożona, zaczy-
namy rozumieć potrzebę jego 
istnienia. Owszem, irytują nas 
obowiązki – ale jednak wszyscy 
chcemy czuć się u siebie, a na 
co dzień mieć gwarantowane 
prawa, i to równe.

Przywileje dla wszystkich
Równość oznacza te same pra-
wa dla wszystkich. Zamiast dą-
żyć do osiągnięcia tego ideału, 
można udawać, że wszyscy je-
steśmy równi, bo niczym się nie 
różnimy – a jeśli nie, to chociaż 
to, że wszyscy jesteśmy nor-
malni. Ze słowem „normalny” 
trzeba jednak uważać. To, co 
50 lat temu było uznane za nie-

Czy heteryk jest OK?
O ile obecnie jesteśmy przekona-
ni o tym, że mężczyzna wybiera-
jący kobietę, a nie innego męż-
czyznę, jest heteronormatywny, 
o tyle nie mamy już pewności, czy 
na pewno dobrze jest być „he-
terykiem”. „Heteryk”, „heretyk” 
– brzmią podobnie, znaczą co 
innego, co jest szczególnie ważne 
dla chrześcijanina. Zanim jednak 
zadziałają nasze szare komórki 
porządkujące sens obu wyrazów, 
to neologizm „heteryk” zadziała 
podprogowo i wprowadzi nieco 
zamętu w postrzeganie rzeczywi-
stości. Ktoś sprytnie to wymyślił. 

Czego już nie wolno
Od niedawna zakazane jest 
w Polsce określenie „murzyn”. 
Za bardzo ponoć kojarzy się 
z niewolnikiem, więc niektórzy 
czarni – mimo braku złych in-
tencji białych – mogliby się po-
czuć urażeni. Od dawna za to nie 
wolno na nikogo mówić: „pedał”. 
Dużo lepiej i bardziej wytwornie 
brzmi przecież: „gej”, nawet jeśli 
zgodzimy się, że nie każdego stać 
na to, by być gejem. Za to, aby 
być tym pierwszym, wystarczy 
pozostać normalnym i wyrzec się 
zachowań normatywnych. Skom-
plikowane? Niektórym wydaje się 
konieczne – by przetrwać.

Kim lepiej nie być
Na pewno źle być prawicowcem 
– wszak jeśli populista to tylko 
prawicowy. Fakty nie mają tu nic 
do gadania. Lewicowe postulaty 
tworzenia społeczeństwa spra-
wiedliwego nie miały przecież 
nigdy nic wspólnego z utopią… 
Niedobrze też być patriotą. To 
przecież nienowoczesne, a dziś 
przez nowoczesność w sferze 
społecznej rozumiemy to, czego 
byśmy chcieli, udając, że wcze-
śniej tego czegoś nie było albo 
naprawdę tak myślimy. 
Nie zawsze musimy zdawać so-
bie z tego wszystkiego sprawę, 
z mechanizmów, jakim ulegamy 
i jakie stosujemy. Może nawet le-
piej, jeśli nie roztrząsamy tematu, 
bo wtedy język przestaje być tak 
bardzo użyteczny. z

Jerzy Mosoń

normalne, dziś już nie musi być 
takie. Wystarczy silna i głośna 
grupa, by zmienić prawo. Szczę-
śliwie język proponuje nam no-
we, znacznie bardziej neutral-
ne określenie: „normatywny”, 
z właściwymi do sytuacji pre-
fiksami, np. hetero. Ze słowem 
„normatywny” nawet partykuła 
„nie” czuje się bezpiecznie. 

Ze słowem 
„normalny”
trzeba jednak 
uważać. To, 
co 50 lat temu 
było uznane 
za nienormalne, 
dziś już nie 
musi być takie. 
Wystarczy silna 
i głośna grupa,  
by zmienić  
prawo

fot. M
iguel H

enriques / unsplash
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n POCIĄG DO KAWY

Ibrik, cezwe – do czego 
taki rondelek?

Pisałem już o tym, że 
kawa pochodzi z Afry-
ki. Do dzisiaj można ją 
spotkać dziko rosnącą 

np. w Etiopii. Jednak dystrybu-
cją i sprzedażą kawy pierwsi zaj-
mowali się Arabowie. Był taki 
czas, kiedy światowe ceny kawy 
nie były dyktowane na giełdach 
w Londynie, czy Nowym Jorku 
(szczególnie, że Nowy Jork jesz-
cze wtedy nie istniał), ale de-
cydowali o nich arabscy kupcy 
w jemeńskim porcie Mokka. 

Zabytkowa ceremonia
Arabom przypisuje się również 
jeden z najstarszych sposobów 
parzenia kawy – w naczyniu, 
które jest rodzajem metalowego 
dzbanka z długą rączką. Najwcze-
śniejsze wzmianki o ceremonii 
parzenia kawy w takich naczy-
niach pochodzą z VII w. U nas nie 
jest to popularny sposób, chociaż 
„plujkę”, czyli kawę zalewaną bez-
pośrednio gorącą wodą, nazywa-
my kawą „po turecku”. Ma ona 
taki sam związek z Turcją i jej 
tradycyjną kawą, co nasza „ryba 
po grecku” z Grecją czy „śledź po 
japońsku” z Japonią... 
Czasami z wakacyjnych podró-
ży do Turcji, Egiptu, czy Tunezji 
przywozimy pięknie zdobione 
naczynia z szerokim denkiem 
i wąską szyjką. Wyglądają jakże 
orientalnie – często są to ma-
łe dzieła sztuki. Wielu nie zdaje 
sobie nawet sprawy z tego, że 
przywieziony dzbanek służy do 
zaparzania kawy, a ceremonia 
przygotowania kawy tą metodą 
znajduje się na liście niemate-
rialnego dziedzictwa UNESCO. 

Gdy kawa oddycha
Tradycyjny ibrik (bo o nim wła-
śnie mowa) wykonany jest z mie-
dzi, ale bywają też tygielki zro-
bione ze stali nierdzewnej, cera-
miki, a nawet srebra. Tak jak do 
ekspresu ciśnieniowego, również 
do zaparzania kawy w ibrik przy-
gotowuje się specjalnie wypalane 
kawy i odpowiednio się je mieli. 

Czasami z wakacyjnych podróży do Turcji, Egiptu, czy Tunezji przywozimy pięknie zdobione naczynia z szerokim denkiem 
i wąską szyjką. Wyglądają jakże orientalnie – często są to małe dzieła sztuki. Wielu nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że 
przywieziony dzbanek służy do zaparzania kawy, a ceremonia ta znajduje się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO

Bardzo drobno 
zmieloną kawę 
miesza się 
z cukrem i zimną 
wodą, następnie 
podgrzewa, 
do momentu, 
aż kawa zacznie 
się „podnosić” – 
poetycko nazywa 
się to „pierwszym 
oddechem”

wodą, następnie podgrzewa, do 
momentu, aż kawa zacznie się 
„podnosić” – poetycko nazywa 
się to „pierwszym oddechem”. 
W zależności od indywidualnych 
upodobań można albo zakoń-
czyć na tym podgrzewanie, al-
bo doprowadzić kawę do kilku 
kolejnych „oddechów”. Często 
dodaje się do takiej kawy aro-
matyczne przyprawy, jak karda-
mon, cynamon, imbir czy gałkę 
muszkatołową. Poprawnie zapa-
rzona jest gęsta, aromatyczna 
i mocno pobudza. 

Jan III Sobieski i odsiecz 
kawowa
Dlaczego Węgry, Bułgaria, czy 
Chorwacja to rejony, gdzie kawa 
z ibrik jest popularna od wieków, 
a u nas nigdy się nie zadomowiła? 
Ponieważ w odróżnieniu od kra-
jów bałkańskich nie zostaliśmy 
podbici przez Cesarstwo Osmań-
skie. Zawdzięczamy to Janowi III 
Sobieskiemu, który w 1683 r. roz-

ki znalazły się pod panowaniem 
tureckim i stąd zamiłowanie ich 
mieszkańców do kawy zaparza-
nej w ibrik. Mieli oni czas przy-
wyknąć, ponieważ południowo-
-wschodnia Europa znalazła się 
pod osmańskim panowaniem 
już w XIV w. Dopiero zwycięstwo 
Sobieskiego pod Wiedniem zapo-
czątkowało upadek Imperium 
Osmańskiego, chociaż nie tak 
szybko, jak można by przypusz-
czać. Ostatnie kraje europejskie, 
Albanię i Macedonię, Turcy opu-
ścili w 1913 r.

Ibrik – międzynarodowa 
kariera
Skoro jest to tak archaiczna me-
toda, to czy ktoś jeszcze przygo-
towuje kawę w taki sposób? Jak 
najbardziej – w wielu krajach jest 
to najpopularniejsza codzienna 
kawa. Kawa z tygielka stanowi 
nieodłączny element kultury kra-
jów arabskich, Turcji, czy Bał-
kanów, i dla ich mieszkańców 
ma takie znaczenie, jak filiżanka 
espresso dla Włochów. 
Ponieważ wracają do łask, a wła-
ściwie bardzo modne stają się 
alternatywne do ciśnieniowych 
metody parzenia kawy, również 
turecka metoda okazuje się coraz 
bardziej popularna. Od 2011 r. or-
ganizowane są nawet Mistrzostwa 
Świata Cezwe/Ibrik. Zawodnicy 
przygotowują kawę nie nad wol-
nym ogniem, tylko w specjalnych 
pojemnikach z podgrzewanym 
piaskiem, co wygląda bardzo 
efektownie. Zaskakujące było, 
że pierwszym mistrzem świata 
nie został reprezentant kraju z ba-
senu Morza Śródziemnego, tylko 
Bae Jin-Seol z Korei Południowej. 
W Polsce możemy spróbować 
kawy z ibrika w tradycyjnych tu-
reckich czy libańskich restau-
racjach, a jeśli chcemy się nią 
delektować w jej naturalnym 
środowisku, to najbliżej będzie 
nam na Węgry, czy do tak popu-
larnej wśród naszych turystów 
Chorwacji. z

Michał Włudarczyk

Jak przygotowuje się taką ka-
wę? Zupełnie inaczej, niż zwy-
kliśmy to robić. Po pierwsze, 
kawa musi być bardzo drobno 
zmielona. Początkowo była roz-
drabniana na drobny pył w moź-
dzierzach. Obecnie zwykle mieli 
się ją w specjalnych młynkach. 
Tak zmieloną kawę miesza się 
tradycyjnie z cukrem i zimną 

gromił pod Wiedniem armię tu-
recką. Decydującą rolę w tej bitwie 
odegrała szarża najgroźniejszej 
jazdy świata, husarii. O tym, jak 
skuteczna była ta formacja, świad-
czyć może porównanie liczebności 
obu armii. Sobieski, wliczając w to 
wojska niemieckie i austriackie, 
które oddały się pod dowództwo 
polskiego króla, dysponował ok. 
60-70 tysiącami żołnierzy. Tym-
czasem armia wielkiego wezyra 
Kara Mustafy mogła liczyć od 140 
do aż 300 tysięcy żołnierzy. 
Szarża husarii wsparta przez jaz-
dę austriacką i niemiecką (razem 
ok. 20 tysięcy jezdnych) w pół 
godziny złamała opór wojsk Kara 
Mustafy. Biedny wezyr nie przy-
gotował umocnień własnego obo-
zu, ponieważ był zbyt pewny siły 
i liczebności swojej armii. Za tę 
niefrasobliwość zapłacił po po-
wrocie do ojczyzny głową... Bez-
ładna ucieczka wojsk tureckich 
zakończyła inwazję na Europę. 
Natomiast Bałkany na długie wie-

fot. m
ateriały prasow
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W tych trudnych 
chwilach dla 
ludzkości, na-
znaczonych cier-

pieniem i odchodzeniem setek 
tysięcy osób – ofiar pandemii 
COVID-19, papież Franciszek 
10 października bieżącego roku 
ogłosi całemu światu nowego 
błogosławionego. Jest nim Carlo 
Acutis – geniusz ducha i umysłu, 
włoski nastolatek, który zmarł 
12 października 2006 roku w wie-
ku 15 lat.

Trochę łakomy
Mówi się o nim: „Ten młody 
Włoch ochrzcił świat cyfrowy. 
Boga zaprosił do internetu, in-
ternet do Kościoła, a jedno i dru-
gie wykorzystywał dla czynienia 
dobra”. Przed swoją śmiercią po-
wiedział o sobie: „Cieszę się, że 
umieram tak wcześnie, bo nie 
zmarnowałem ani minuty życia 
na rzeczy, które nie podobały 
się Bogu”. W dzisiejszych czasie 
wyznanie wręcz niewiarygod-
ne – dla wielu tchnące brakiem 
pokory, a nawet pychą. W przy-
padku Carla jest ono autentyczne 
i prawdziwe.
Był bardzo pobożnym, realnie 
stąpającym po ziemi młodzień-
cem. Świat i jego osiągnięcia 
chłonął z wielką młodzieńczą 
pasją. W jego biografii czytamy: 
„Nastolatek typowy dla naszych 
czasów, takich jak wielu innych. 
Chodził do szkoły, był otoczony 
przyjaciółmi. Jak na swój wiek 
miał rozległą wiedzę o świecie, 
a jednocześnie otwarty był na 
Bożą rzeczywistość”. Zwyczaj-
ny chłopak świadomy swoich 
możliwości, ale również ograni-
czeń i słabości, z którymi walczył 
i powierzał je Bogu. Nie należał 
do najspokojniejszych w klasie. 
Zbyt żywiołowy i rozgadany na 
lekcjach. Trochę łakomy.
Chociaż najważniejsze wartości 
wyniósł z domu, to często zaska-
kiwał swoich rodziców, Antonię 
i Andrea Acutisów, swoją dojrza-
łością. W swoim synu Carlu wi-

Carlo Acutis – geniusz 
ducha i umysłu
Żyjemy w czasach, w których Internet jawi się jako coraz bardziej naturalna przestrzeń codziennej rzeczywistości. W dobie 
pandemii, skutecznie paraliżującej bezpośrednie ludzkie komunikowanie, staje się on podstawowym narzędziem pracy online 
w wielu dziedzinach ludzkiej działalności na czele z gospodarką i edukacją

dzieli oni wielkie zamiłowanie do 
Eucharystii. Już w wieku 7 lat po 
zdaniu egzaminów ze starszymi 
od siebie kolegami, przyjmuje 
I Komunię Świętą. Jego życie pły-
nęło w rytmie codziennych Mszy 
Świętych i Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Sam wielokrot-
nie powtarzał: „Eucharystia to 
moja autostrada do nieba”. Czę-
sto pytał swoją mamę: „Jak to 
możliwe, że są długie kolejki na 
koncerty i mecze, a nie przed Ta-
bernakulum?”.

Jerozolimę mamy pod 
domem
Fascynacją jego młodości był 
świat rozwijającego się z nie-
bywałą dynamiką internetu. 
Był małym geniuszem kom-
puterowym. Już jako 10-letnie 
dziecko czytał teksty z inżynierii 

komputerowej, które rodzice 
kupowali specjalnie dla niego 
w księgarni Politechniki w ro-
dzinnym Mediolanie. Wtedy 
już tworzył algorytmy. Potrafił 
przygotowywać programy, które 
ludzie tworzą dopiero po specja-
listycznych studiach.
Wiara i fascynacja światem 
komputerów rozbudziły w nim 
pragnienie tworzenia stron in-
ternetowych, które ukazywałyby 
wszystkie eucharystyczne cuda 
uznane przez Kościół na prze-
strzeni wieków w całym świe-
cie. Ażeby gromadzić materiały 
na ten temat razem z rodzicami 
odbył wiele podróży po Europie. 
Jego strony internetowe stały się 
sławne na całym świecie. Jego 
życiowym mottem było: „Wszy-
scy rodzą się jako oryginały, ale 
wielu umiera jako fotokopie”. 

ternecie wielkie narzędzie słu-
żące ewangelizacji. Był chyba 
jedną z pierwszych osób, które 
tak jasno twierdziły, że głoszenie 
Ewangelii w wirtualnym świecie 
jest możliwe.
Powiedzeniem, które najlepiej 
świadczy o jego duchowości były 
słowa: „Jerozolimę mamy pod 
domem”. Uważał, że Boga nie 
trzeba szukać daleko i jeździć 
za Nim lub Jego cudami. Jest 
On obecny w każdym kościele 
i w każdym z nas.

Odważ się być kimś więcej
Przykład tego nastolatka może 
motywować współczesne po-
kolenie młodzieży, które często 
ucieka w świat wirtualny i chce 
odgrywać w nim zupełnie inne 
role niż w świecie realnym. In-
ternet zachęca ludzi do ubierania 
masek. Zapewnia anonimowość 
i przez to bywa niebezpieczny. 
Carlo Acutis kierował się jedną 
piramidą wartości i nie uwa-
żał, że te różne sfery, w których 
współczesny człowiek może 
przebywać, dają mu prawo do 
bycia „kim chce i jak chce”. Wie-
lu czytając jego życiorys mówi: 
„To niesamowite, że tak młody 
człowiek miał tak dojrzały świat 
swoich wartości i z odwagą umiał 
o nich mówić”.
Papież Franciszek analizując 
świadectwo życia tego nastolat-
ka apeluje: „Nie pozwól, by skra-
dziono ci nadzieję i radość. Nie 
pozwól, aby cię oszołomiono, 
chcąc użyć cię jako niewolnika 
do własnych interesów. Odważ 
się być kimś więcej, ponieważ 
twoje życie jest ważniejsze niż 
cokolwiek innego”. Carlo Acu-
tis swoją wiarą i pasją swojego 
życia pokazuje, że każdy z nas 
może znaleźć „swoją autostradę 
do nieba”. z

Ten młody 
Włoch ochrzcił 
świat cyfrowy. 
Boga zaprosił 
do internetu, 
internet 
do Kościoła, 
a jedno i drugie 
wykorzystywał 
dla czynienia 
dobra

Ks. dr Andrzej Chibowski  
andrzej.chibowski@gmail.com

W swojej wierze i pasji naukowej 
był szczery i autentyczny. Do 
ludzi, którzy go otaczali prze-
mawiał językiem swojej wrażli-
wości. Uważał, że ludzi nie po-
rywa skopiowane świadectwo. 
Służył swoim najbliższym tym, 
co autentycznie kochał i czym 
się pasjonował. Jak wyraziła się 
o nim mama: „Cała historia mo-
jego syna jest projektem Pana 
Boga”. Umiera w opinii święto-
ści i za jego wstawiennictwem, 
już od chwili śmierci, dzieje się 
wiele cudów.
Carlo Acutis był człowiekiem 
kompletnym, który miał w sobie 
trzy światy: codzienny, wirtual-
ny oraz duchowy, ale dla nich 
wszystkich tylko jedną twarz – 
osoby, która dziękując za talent 
otrzymany od Boga, pragnie 
służyć bliźniemu. Widział w In-
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Co powinno przeważyć w kon-
flikcie interesów między jednym 
państwem a dwoma systemami? 
Tylko czysto teoretycznie zasada 
„jeden kraj, dwa systemy” mo-
głaby przetrwać, gdyby powstały 
w 1997 r. system został zamro-
żony. Jednak byłoby to wbrew 
naturze. Każda społeczność ewo-
luuje i ulega zmianie, a system 
polityczny musi za tym podążać. 
W przypadku Hongkongu spo-
łeczeństwo oczekiwało zarówno 
demokratyzacji politycznej, jak 
i zmniejszenia drastycznych róż-
nic ekonomicznych.
Równocześnie zmiany zaczęły 
zachodzić w ChRL. Wizja libera-
lizacji, która miała towarzyszyć 
rozwojowi gospodarczemu i na-
rodzinom chińskiej klasy śred-
niej, zaczęła się rozwiewać, co 
zostało ostatecznie przypieczę-
towane przez autorytarny zwrot 
Xi Jinpinga, wybranego w 2012 r. 
na przywódcę KPCh. Aspiracje 
mieszkańców i KPCh co do kie-
runku zmian w regionie znalazły 
się na kursie kolizyjnym.
W praktyce Hongkończycy mogli-
by zachować wolność tylko pod 
warunkiem, że zrezygnowaliby 
z jej korzystania. Przez lata erozji 

Hongkong był miej-
scem, w którym 
ludzie Zachodu sta-
wiali swoje pierwsze 

kroki w chińskim świecie, a wielu 
Chińczyków mogło się zetknąć po 
raz pierwszy z Zachodem. To już 
przeszłość. Wprowadzona Ustawa 
o bezpieczeństwie narodowym 
błyskawicznie zdewastowała za-
ufanie do wymiaru sprawiedliwo-
ści i praktycznie uniemożliwiła 
jego odbudowę w warunkach co-
raz większej ingerencji Pekinu. 
Zachwianiu uległa najważniejsza 
podstawa sukcesu regionu, ja-
kim były rządy prawa. Formalnie 
autonomia zostanie zachowana, 
ale w praktyce Hongkong będzie 
poddany rygorom państwa po-
licyjnego. Zmienia się rola tej 
metropolii z transnarodowego 
łącznika w międzynarodowy de-
tonator, który przyśpieszy zwrot 
w relacjach Zachodu z ChińskąRe-
publiką Ludową (ChRL).
Hongkong powstał jako brytyjska 
kolonia w wyniku tzw. I wojny 
opiumowej (1839-42). Władzę 
sprawowano tu twardą ręką i nie 
było wątpliwości, kto znajduje się 
na szczycie hierarchii. To Impe-
rium Brytyjskie gwarantowało 
rządy prawa i szereg swobód. 
Jednak głównym warunkiem 
funkcjonowania Hongkongu 

był jego specjalny status i odse-
parowanie go od reszty Chin. 
Bezpieczeństwo miastu gwaran-
tował najpierw status brytyjskiej 
kolonii, a po przekazaniu Hong-
kongu Chińskiej Republice Ludo-
wej w 1997 r. szeroka autonomia 
w ramach formuły „jeden kraj, 
dwa systemy”.
Początkowo, po przejęciu Hong-
kongu przez Chiny w 1997 r., nie-
wiele uległo zmianie. W praktyce 
Pekin zajął miejsce Londynu, ale 
poza odwróceniem ograniczo-
nych reform demokratycznych, 
przeprowadzonych przez ostat-
niego brytyjskiego gubernatora, 
chińscy komuniści nie ingerowali 
w lokalny układ sił. Utrzymali sys-
tem zarządzania, w którym domi-
nuje kasta zawodowych urzędni-
ków i tycoonowie – oligarchowie 
kontrolujący poszczególne sekto-
ry gospodarki. Biurokraci gwaran-
tują przywileje oligarchów, a ci 
zapewniają poparcie polityczne 
poprzez kontrolowane przez sie-
bie ciała elektorskie wybierające 
część składu Rady Legislacyjnej 
(LegCo) lokalnego parlamentu.
Pekin odgrywał w tym układzie 
rolę patrona i ostatecznego ar-
bitra, ale generalnie dawał wie-
le swobody lokalnym graczom 
pod warunkiem, że zachowa-
ją lojalność. Pozostawiono też 

Koniec Hongkongu, jaki znamy
Hongkong, jaki znamy, ginie na naszych oczach, ponieważ zniknęła bariera, 
która chroniła go przed autorytarnym systemem politycznym Chińskiej 
Republiki Ludowej. Partia ta jest niezdolna do tolerowania jakiegokolwiek 
sprzeciwu lub odmiennego zdania. Wszystko wskazuje też na to, że pandemia 
COVID-19 da władzom więcej swobody i przyśpieszy cały proces
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ulegały swobody obywatelskie. 
Opozycyjnym parlamentarzy-
stom odbierano mandat, a wielu 
kandydatów nie dopuszczono 
do wyborów. Biznes powiąza-
ny z władzami zaczął wykupy-
wać media i sieci dystrybucji, 
a polityczne nominacje sędziów 
i naciski podważać niezależność 
sądów. W efekcie narastającego 
od lat napięcia w 2019 r., po kilku 
większych kryzysach politycz-
nych, które przeszedł Hongkong 
od początku obecnego stulecia, 
doszło do frontalnego zderzenia.

Przyszłość jawiąca się 
w ciemnych barwach
Wynik kolizji był łatwy do prze-
widzenia i skończył się narzuce-
niem przez Pekin Ustawy o bez-
pieczeństwie narodowym. Ozna-
cza to, że zaczął on rządy bezpo-
średnie w Hongkongu. Ponadto 
władza otrzymuje narzędzia do 
przebudowy relacji społeczno-
-politycznych w mieście. Mimo 
zapewnień o zachowaniu auto-
nomii, a nawet umocnieniu za-
sady „jeden kraj, dwa systemy”, 
Hongkong, jaki znamy, ginie na 
naszych oczach, ponieważ znik-
nęła bariera, która chroniła go 

szereg wolności niedostępnych 
dla mieszkańców Chin konty-
nentalnych, takich jak wolność 
prasy, połowicznie wolne wybory 
i rządy prawa oparte na brytyj-
skich zwyczajach i wzorach. Ten 
hybrydowy system polityczny, 
dający Hongkongowi autonomię, 
był gwarantowany na co najmniej 
50 lat umową z Wielką Brytanią, 
tzw. Wspólną Deklaracją z 1984 r.

System skazany 
na porażkę
Ugodowe podejście Komuni-
stycznej Partii Chin (KPCh) wyni-
kało z kalkulacji gospodarczych. 
W 1997 r. PKB Hongkongu odpo-
wiadało 18,4% PKB całej ChRL. 
Miasto było też źródłem kapita-
łu, know-how i technologii po-
trzebnych przeżywającym bum 
gospodarczy Chinom. Przede 
wszystkim Hongkong wciąż był 
i jest łącznikiem, który wpina 
zdominowaną przez państwo go-
spodarkę ChRL do globalnego 
systemu finansowego. Niezależ-
ne sądownictwo daje zagranicz-
nym inwestorom gwarancję i po-
czucie bezpieczeństwa, których 
nie mają na kontynencie.
Problem w tym, że zasada „jeden 
kraj, dwa systemy” nigdy miała 
szans odnieść sukcesu. Wynika 
to z zawartej w niej sprzeczności. 

Opozycyjnym 
parlamentarzystom
odbierano mandat, 
a wielu kandydatów 
nie dopuszczono
do wyborów.  
Biznes powiązany
z władzami zaczął 
wykupywać
media i sieci 
dystrybucji,
a polityczne  
nominacje sędziów
i naciski podważać 
niezależność
sądów
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przed autorytarnym systemem 
politycznym ChRL, niezdolnym 
do tolerowania jakiegokolwiek 
sprzeciwu lub odmiennego zda-
nia. Wszystko wskazuje też na 
to, że pandemia COVID-19 da 
władzom więcej swobody i przy-
śpieszy cały proces.
W obecnej sytuacji międzyna-
rodowej Pekin będzie dążył do 
szybkiego spacyfikowania Hong-
kongu i eliminacji organizacji 
społeczno-politycznych, które 
KPCh postrzega jako egzysten-
cjalne zagrożenie. Wydaje się, 
że mimo retoryki zarówno Wa-
szyngtonu, Brukseli, jak i pro-
pagandy Pekinu, o wiele słabsza 
reakcja Zachodu, niż się tego spo-
dziewano w stolicy ChRL, po-
zwoliła władzom uznać, że mają 
swobodę działania.
Zwłaszcza, że Partia była i jest 
gotowa zapłacić wysoką cenę za 
zlikwidowanie zagrożenia, jakie 
widzi w braku pełnej integracji 
Hongkongu z ChRL, co samo 
w sobie dowodzi zarówno jej 
obsesji na punkcie kontroli, jak 
i braku poczucia bezpieczeństwa. 
Formalnie autonomia zostanie 
zachowana, ale w praktyce re-
gion będzie poddany rygorom 
państwa policyjnego, podobnym 
do tych na kontynencie.
Wydaje się, że Pekin będzie 
obecnie dążyć do zapobiegnięcia 
wszelkimi metodami zwycięstwu 
partii opozycyjnych w kolejnych 
wyborach do LegCo. Nie zaakcep-
tuje także kolejnego upokorze-
nia, jakim był triumf demokra-
tów w listopadowych wyborach 
do rad dystryktów. 31 lipca br. 
władze ogłosiły odłożenie wy-
borów o rok z powodu pandemii 
COVID-19. Da to czas na rozbicie 
obozu demokratów.
Neutralizacji opozycji będzie to-
warzyszyć ograniczenie dyskursu 
publicznego, w tym wolności wy-
powiedzi i prasy oraz zgromadzeń. 
Nie można wykluczyć wprowa-
dzenia cenzury Internetu na wzór 
Chin kontynentalnych. Można się 
spodziewać procesów działaczy 
demokratycznych, którzy będą 
oskarżeni zgodnie z nową usta-
wą o separatyzm lub działalność 
wywrotową. Te ostatnie są defi-
niowane tak ogólnie, że wszystko 
poza absolutnym poparciem dla 
władz może być uznane za prze-
stępstwo. Ustawa daje też możli-
wość sądzenia i karania działaczy 
demokratycznych w ChRL.
Władze zrealizują również dawno 
planowane zmiany w szkolnic-
twie i programach nauczania. 
Dojdzie do lustracji kadry pe-
dagogicznej. Możliwe, że man-
daryński zastąpi kantoński jako 
język nauczania. Wszystkiemu 

już towarzyszy atmosfera denun-
cjacji, zastraszania i szkalowa-
nia każdego, kto się sprzeciwia 
zmianom. Hongkong zostanie 
poddany reedukacji i czystce po-
litycznej, które KPCh ma opa-
nowaną do perfekcji. Trudno 
określić horyzont czasowy tej 
korekty społeczno-politycznej, 
ale raczej będziemy ją mierzyć 
miesiącami niż latami.

Gospodarczy rachunek 
za polityczną dominację
Konsekwencje dla ChRL i Hong-
kongu będą daleko idące, ale ujaw-
nią się stopniowo wraz z wprowa-
dzanymi przez władze zmianami. 
Faktyczna likwidacja autonomii 
uderzy w gospodarkę regionu, 
ale też odbije się negatywnie na 
samej ChRL. Co prawda w 2019 r. 
PKB Hongkongu stanowiło nomi-
nalnie już tylko 2,7% PKB Chin. 
Jednak swoboda przepływu ka-
pitału uczyniła region głównym 
kanałem cyrkulacji aktywów 
finansowych z i do ChRL. Od 
przejęcia Hongkongu została tu-
taj wyemitowana jedna trzecia 
(wartych 829 mld USD) obliga-
cji dewizowych przedsiębiorstw 
z ChRL. Na lokalnej giełdzie miało 
również miejsce trzy czwarte (war-
te 362 mld USD) zagranicznych 
pierwszych ofert publicznych 
(IPO) chińskich przedsiębiorstw. 
Specjalny status Hongkongu 
otwiera również zagraniczne-
mu kapitałowi możliwość zakupu 
przez lokalnych pośredników 
akcji chińskich przedsiębiorstw 
na giełdach w ChRL, a inny pro-
gram dał możliwość nabycia 
przez zagranicznych inwesto-
rów chińskich obligacji na sumę 
ok. 280 mld USD. W 2018 r. chiń-
skie firmy były w stanie zebrać 
w ChRL kapitał wartości jedynie 
ok. 19,7 mld USD, ale w Hongkon-
gu zdobyły 35 mld USD.
Trzeba pamiętać, że specjalny 
status regionu był też gwarantem 
bezpieczeństwa dla podmiotów 
z ChRL. Państwowe banki z kon-
tynentu przetransferowały do 
2018 r. ok. 1,1 bln USD (ok. 9% 
PKB ChRL). Waluta regionu – do-
lar hongkoński – poprzez mecha-
nizm wymiany i powiązana od 
1983 r. z dolarem amerykańskim 
zapewnia gospodarce ChRL do-
stęp do dewiz. Zmiany polityczne 
doprowadzą do załamania się 
tego specyficznego ekosystemu 
finansowego, choć oczywiście 
nie nastąpi to z dnia na dzień.
Jednak odebranie przez Wa-
szyngton specjalnego statusu 
gospodarczego Hongkongowi 
i traktowanie go jak integralnej 
części ChRL jest tylko zwiastu-
nem kłopotów. Brak wolności 

dr Michał Bogusz
Starszy Specjalista w Programie Chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent 

politologii na Uniwersytecie Gdańskim (2001) oraz stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Ludowym w Pekinie (2005), w roku 2008 obronił doktorat z nauk 

politycznych. Blisko dziewięć lat spędził studiując i pracując w Chinach.

naukowej zacznie stwarzać ba-
riery dla innowacyjności, które 
widać w ChRL. Ograniczenia wol-
ności słowa w ogóle przełożą się 
z czasem na spadek kreatywności 
Hongkończyków, która stanowiła 
podstawę sukcesu regionu.
Nie ma przesady w stwierdzeniu, 
że Hongkong powstał na gołej 
skale i jego jedynym bogactwem 
naturalnym są ludzie. Narasta-
jąca atmosfera terroru politycz-
nego i pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza prowokują miesz-
kańców do rozważenia emigracji. 
Wiele państw, m.in. Australia 
i Japonia, już oferują im specjalną 
ścieżkę emigracyjną. Dla poło-
wy Hongkończyków pierwszym 
wyborem emigracji jest jednak 
Tajwan. Również wielu obywateli 
regionu na przestrzeni lat, w tym 
ludzie najbogatsi i osoby powią-
zane z obozem propekińskim, 
wystarało się o obywatelstwo in-

Co prawda Pekin grozi, że będzie 
utrudniał wyjazdy, ale praktycz-
nie mogłoby to nastąpić tylko po-
przez dalsze drastyczne zmiany 
w Hongkongu, co tylko przyśpie-
szyłoby i pogłębiłoby załamanie 
systemu społeczno-gospodar-
czego.
Zachwianiu uległa najważniejsza 
podstawa sukcesu regionu, jakim 
były rządy prawa. Ustawa o bez-
pieczeństwie narodowym wpro-
wadza możliwość bezpośredniego 
stosowania w regionie prawodaw-
stwa ChRL i procedur sadowych, 
które nie tylko są stworzone na 
miary i potrzeby państwa autory-
tarnego, ale opierają się na innej 
koncepcji relacji państwa i obywa-
tela. Już dzisiaj żaden prawnik ani 
instytucja publiczna w Hongkon-
gu, w tym Departament Sprawie-
dliwości, nie potrafią przedstawić 
wiążącej wykładni Ustawy ani za-
kresu jej obowiązywania.

Masowy  
odpływ ludności, 
jeżeli do niego 
dojdzie, zwłaszcza
wśród ludzi 
najbogatszych, 
specjalistów
i młodzieży, 
dodatkowo
zachwieje 
gospodarką 
i ogólną
atmosferą 
w regionie

nego państwa. Wygląda na to, że 
nawet oni zdają sobie sprawę, że 
ich lojalność to za mało, aby gwa-
rantować im majątek i wpływy. 
W sumie na ponad 7 mln miesz-
kańców trudna do oszacowania 
grupa, od pół miliona do miliona, 
ma już podwójne obywatelstwo. 
Także ok. 3 mln ludzi ma prawo 
do zamorskiego obywatelstwa 
brytyjskiego, które dzięki zmia-
nom podjętym przez Londyn 
w odpowiedzi na wydarzenia 
w Hongkongu otwiera obecnie 
ścieżkę do pełnego obywatelstwa 
Zjednoczonego Królestwa.
Masowy odpływ ludności, jeże-
li do niego dojdzie, zwłaszcza 
wśród ludzi najbogatszych, spe-
cjalistów i młodzieży, dodatkowo 
zachwieje gospodarką i ogólną 
atmosferą w regionie. W efek-
cie wzmocni negatywne trendy 
i będzie stanowić impuls dla ko-
lejnych emigrantów.

Teoretycznie nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby jej przepisy 
wykorzystać w sprawach han-
dlowych. Jednak to przełama-
nie instytucjonalnej bariery 
między systemami prawnymi 
Hongkongu i ChRL powoduje 
utratę zaufania. Do tej pory 
Hongkong ze względu na swoje 
prawo handlowe i sprawny wy-
miar sprawiedliwości był jedną 
z najpopularniejszych jurysdyk-
cji do zawierania kontraktów 
handlowych. Dewastacja zaufa-
nia do sądów jest błyskawiczna 
i praktycznie niemożliwa do 
odbudowy w warunkach coraz 
większej ingerencji Pekinu 
w sprawy regionu.

Porażka zasady „jeden kraj, dwa 
systemy” komplikuje także relacje 
w Cieśninie Tajwańskiej. Deng 
Xiaoping, architekt chińskich 
reform gospodarczych, sformu-
łował hasło „jeden kraj, dwa sys-
temy” na początku lat 80. jako 
stabilizujące relacje ChRL z Taj-
wanem. Nie wydaje się, aby sam 
Deng wierzył, że może dojść do 
pokojowego zjednoczenia z wyspą 
w przewidywalnej przyszłości, 
ale potrzebował sposobu, aby 
zamrozić konflikt i umożliwić 
ChRL otwarcie się na inwestycje 
i technologie z Tajwanu. Dopóki 
obydwie strony mogły udawać, 
że istnieje możliwość pokojowe-
go zjednoczenia w nieokreślonej 
przyszłości, były w stanie utrzy-
mywać pod kontrolą rosnące od 
czasu masakry na placu Tianan-
men w 1989 r. napięcie między 
powrotem do autorytaryzmu na 
kontynencie a pogłębianiem się 

demokracji i liberalizacji spo-
łeczeństwa na wyspie. Teraz ta 
fikcja zniknęła i dla wszystkich 
jest jasne, że jedyna droga do 
zmiany status quo wiedzie przez 
konflikt zbrojny.
Wraz z Hongkongiem umiera na-
dzieja na wkomponowanie rosną-
cych Chin w istniejący porządek 
międzynarodowy i przyjęcie przez 
Pekin roli odpowiedzialnego ak-
cjonariusza spraw globalnych. 
Mimo słabej – na moment pisa-
nia tego tekstu – reakcji Zacho-
du, wydaje się, że to ograniczenie 
autonomii Hongkongu i de facto 
złamanie umowy międzynarodo-
wej z Wielką Brytanią przyśpieszy 
zmianę relacji Zachodu z ChRL. z

fo
t. 

Al
is

on
 P

an
g 

/ U
ns

pl
as

h



październik 202032 POLSKA PO GODZINACH

Za prekursorów citizen 
science można uznać 
takich badaczy, jak: Ka-
rol Linneusz – naczelny 

lekarz floty szwedzkiej (ojciec sys-
tematyki roślin), Thomas Jefferson 
– prawnik i prezydent USA, który 
interesował się archeologią i bo-
taniką, Karol Darwin, który był 
z wykształcenia teologiem (miał 
zostać pastorem), Władysław Ta-
czanowski (zwany ojcem polskiej 
ornitologii) – administrator ma-
jątków ziemskich, Tytus Chału-
biński – lekarz, ale też znawca 
mszaków tatrzańskich. Pierwsza 
masowa akcja typu citizen science 
to prawdopodobnie Bożonaro-
dzeniowe Liczenie Ptaków. Za-
początkowało je Audubon Society 

w USA w roku 1900 – w opozycji 
do tradycji polowań wigilijnych. 
Nasilenie obywatelskiej działalno-
ści naukowej nastąpiło natomiast 
po upowszechnieniu się kompu-
terów, dzięki czemu można było 
analizować znacznie obszerniej-
sze dane, niż we wcześniejszych 
okresach. Kolejne przyspieszenie 
miało miejsce po powstaniu inter-
netu i fotografii cyfrowej. Odtąd 
można było błyskawicznie skon-
sultować zdjęcie nieznanego oka-
zu przyrodniczego z ekspertami 
znajdującymi się tysiące kilome-
trów od miejsca obserwacji. 
Obecnie wolontariusze nauki 
wnoszą swój istotny wkład w roz-
wój między innymi archeologii, 
astronomii, biologii terenowej, 

n PRZYRODA

Nauka obywatelska 
w epoce cyfryzacji
Nauka obywatelska (citizen science) to pojęcie wprowadzone w roku 1974. 
Oznacza ono aktywność naukową – często na poziomie profesjonalnym – 
osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie. Najczęściej uprawiana 
jest ona na polu nauk przyrodniczych we współpracy z zawodowymi 
naukowcami, ale jej pionierzy działali często samodzielnie

porównywanie zmian wielolet-
nich w skali całego kontynentu. 
Od kilku lat zbierane są również 
dane dotyczące owadów prosto-
skrzydłych w ramach programu 
„Atlas prostoskrzydłych Polski”, 
a robocze wyniki publikowane są 
on-line (orthoptera.edntomo.pl). 
Dzięki wysiłkowi wielu obser-
watorów udało się wykryć kil-
ka nowych dla Polski gatunków 
z tej grupy (nadrzewek południo-
wy zauważony po raz pierwszy 
w 2013 roku, podkrzewin tran-
sylwański – w 2017, pasikonik 
stożkogłowy – w 2014, piechotek 
błotny – w 2016) oraz odnaleźć 
inne, uznane od wielu dziesię-
cioleci za zaginione (świerszcz 
południowy, nakwietnik trębacz, 
skakun nadpotokowy). 
Uczestnicy ruchu citizen-science 
dokumentują również występo-
wanie rzadkich gatunków płazów, 
gadów (Atlas gadów i płazów Pol-
ski), ssaków (Atlas Ssaków Polski) 
i ptaków (błotniak łąkowy, orlik 
krzykliwy, gniazda bociana białe-
go) oraz gatunków inwazyjnych. 
Wolontariusze zbierają i zgłaszają 
dane o występowaniu chomika 
europejskiego, między innymi 
na Lubelszczyźnie. Gatunek ten 
od wielu lat zmniejsza zasięg i li-
czebność tak, że został uznany za 
zagrożony w skali Polski i całej 
Eurazji. 
Od 5 lat w ramach ruchu groma-
dzone są dane o kolizjach drogo-
wych z udziałem dzikich zwierząt 
(zwierzetanadrodze.pl). Odnoto-
wano ponad 200 gatunków krę-
gowców ginących na drogach. 
Poszukiwacze-amatorzy biorą 
czynny udział w terenowych ba-
daniach archeologicznych, głów-
nie pól bitewnych, poczynając 
od terenu bitwy grunwaldzkiej, 
przez bitwy z okresu powstań na-
rodowych (np. współpracownicy 
programu „Było, nie minęło”) aż 
do miejsc z drugiej wojny świato-

etnografii i meteorologii. Zdarza 
się, że także osoby chore, nawet 
te przykute do wózka inwalidzkie-
go, odkrywają nowe gatunki na 
odległych tropikalnych wyspach 
(oglądając i odsłuchując dokładnie 
filmy przyrodnicze nakręcone na 
tych terenach) albo nowe komety, 
gwiazdy czy galaktyki.
W Polsce za początki citizen 
science można uznać działal-
ność regionalnych organizacji 
ornitologicznych i prowadzone 
przez nie programy badawcze, 
zarówno lokalne (jak np. Atlas 
Ptaków Warszawy 1985-1990), jak 
i ogólnokrajowe, jak Polski Atlas 
Ornitologiczny (publikacja wyni-
ków nastąpiła z wieloletnim opóź-
nieniem z powodu kryzysu) czy 
Monitoring Zimujących Ptaków 
Wodnych (włączony niedawno do 
Państwowego Monitoringu Śro-
dowiska). Dzięki wysiłkowi setek 
wolontariuszy było też możliwe 
wydanie Polskiego Atlasu Ważek 
(2008), a obecnie zbierane są dane 
do drugiego wydania. 
Od roku 2000 na kilkuset stałych 
powierzchniach badawczych pro-
wadzony jest Monitoring Pospo-
litych Ptaków Lęgowych (MPPL), 
wykonywany zgodnie z metody-
ką przyjętą w większości krajów 
unijnych, przez co możliwe jest 
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wej. Rozwija się prężnie amatorski 
ruch cyfrowych obserwatoriów 
meteorologicznych i stacji mo-
nitorowania jakości powietrza, 
często działających w sieci. 
W działalności citizen-science 
każdy może znaleźć coś dla sie-
bie, zależnie od zainteresowań, 
miejsca zamieszkania i wolnego 
czasu. W ostatnich latach popu-
larne stają się akcje „bio-blitz” 
czyli jednodniowe lub weeken-
dowe wszechstronne inwenta-
ryzacje przyrodnicze np. na te-
renach zagrożonych dewastacją 
(wycinką lasu, zabudową). In-
formacje o doraźnych i długo-
falowych akcjach badawczych 
są zamieszczane na stronach 
internetowych stowarzyszeń 
i instytucji naukowych. z

z Odczytywanie obrączek ptaków

Dolinka Służewiecka z

c W Parku nad Balatonem


