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Pani Stanisławo, z racji wiel-
kiego sukcesu artystycznego 
na tegorocznym Festiwalu Pol-
skiej Piosenki w Opolu, jakim 
jest otrzymana przez Panią na-
groda publiczności, w imieniu 
czytelników gazety „Polska Po 
Godzinach” i własnym skła-
dam szczere gratulacje i wyrazy 

uznania. Nowa płyta, dodatkowo 
zapowiedziane wznowienie 
Pani biografii. Wiele się wokół 
Pani dzieje. 
Myślę, że fani zgromadzeni 
w amfiteatrze, jak i miliono-
wa rzesza publiczności przed 
ekranami, doskonale odczytała 
przesłanie napisanej i wykona-

nej przez Panią piosenki „Niech 
minie złość”. W niespodziewa-
nym doświadczeniu pandemii, 
w czasie coraz powszechniej-
szej deprecjacji ludzkiej god-
ności i wzajemnego hejtowania 
się, jest to z pewnością swoisty 
apel artystki, która „w życiu 
niejedno przeszła”.

Jak odebrała Pani sukces pio-
senki „Niech minie złość”?
Dziękuję za gratulacje. Oczy-
wiście bardzo się cieszę. Od 
jakiegoś czasu chciałam za-
śpiewać w Opolu mój protest 
song przeciwko nienawiści.  

Dokończenie na str. 16 v

Każdy ma swoją drogę
Ze Stanisławą Celińską rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Problemy dzieci i nastolatków 
o których dorośli nie mają pojęcia
Rozmowa z Lucyną Kicińską – wieloletnią koordynatorką 
Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy  
Dzieciom Siłę.  str. 8

Gdy Europa się 
starzeje
Spada liczba urodzin, zmienia się 
struktura rodziny, pojawiają się u nas 
typowe problemy Zachodu. str. 4
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Bocheński i komuni-
styczne paskudztwo
Za swoją misję uznał uświadamianie 
intelektualnych elit Zachodu, 
jak wielkim zagrożeniem 
dla cywilizacji jest ideologia 
komunistyczna. str. 11

To nie jest kraj 
dla chorych ludzi
Publiczny system opieki zdrowotnej 
nie działa w Polsce najlepiej, o czym 
zapewne przekonała się większość 
z nas. str. 12

Organizmy biologiczne 
na Wenus?
Jeżeli w chmurach Wenus rzeczywiście 
żyją jakieś drobnoustroje, rodzi to 
pytanie, w jaki sposób są zdolne 
tam przetrwać. str. 19

Nasza strona internetowa
Zapraszamy na stronę, gdzie 
znajdują się w wolnym dostępie 
nasze artykuły, a także numery 
archiwalne. str. 31
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Solidarność 
na co dzień

Dziś już nikt nie może 
myśleć, że jego los 
i powodzenie zależą 
tylko od niego. Pan-

demia pchnęła nas w objęcia in-
nych ludzi, od których zależymy.

Numer listopadowy naszego 
pisma wydajemy w sytuacji peł-
zającego lockdownu. Po raz kolej-
ny czeka nas, jako społeczeństwo, 
bardzo trudny okres. Znowu leka-
rze i pielęgniarki oraz służby me-
dyczne znalazły się na pierwszej 
linii frontu. Znowu dostrzegamy, 
że w społeczeństwie istnieją pew-
ne zawody, bez których nie może 
ono prawidłowo funkcjonować. 

Bartosz Wieczorek 
redaktor naczelny

Starsze dzieci i licealiści uczą się 
w domach, co jest wielkim wy-
zwaniem tak dla nich, jak i dla 
rodziców, którzy często pracują 
zdalnie. Wiele osób opiekuje się 
swoimi starszymi członkami ro-
dziny, którzy szczególnie muszą 
na siebie uważać.
Życie jednak toczy się dalej – wy-
raźniej tylko widzimy powiązania 
między poszczególnymi elemen-
tami społeczeństwa, dostrzegając 
mocno zależności, które normal-
nie są niewidzialne, uznawane 
przez nas za coś naturalnego. 
W pandemii okazało się, że wszy-
scy zależymy od siebie, że musi-
my okazywać sobie solidarność, 
czyli pomagać szczególnie tym, 
którzy są najsłabsi. Zwrócić nale-
ży więc uwagę na tych, którzy tę 
sytuację znoszą najgorzej: osoby 

na naszą stronę internetową 
www.gazetapogodzinach.pl, 
gdzie można przeczytać wy-
brane artykuły w wersji online, 
a także zapoznać się z poprzed-
nimi wydaniami naszej gazety. 
Jak zawsze zachęcam Państwa 
do kontaktu, przesyłania swoich 
uwag i opinii. z

n NAUKA

Naukowcy AGH opatentowali 
metodę służącą walce ze smogiem
Naukowcy AGH w Krakowie opatentowali metodę 
zmniejszania stężenia pyłów w atmosferze 
przy użyciu generatora fali uderzeniowej.  
Według badaczy wynalazek może poprawić stan 
powietrza na zanieczyszczonych obszarach

Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez 
biuro prasowe uczelni, 
odkrycie jest w fazie 

badawczej. Wynalazek opie-
ra się na tworzeniu cyklu fal 
uderzeniowych, powstających 
w wyniku eksplozji mieszani-
ny gazów palnych i powietrza. 
Skutkiem oddziaływania tych 
fal jest zniszczenie struktury 
warstwy inwersji temperatury 
atmosfery, co umożliwia po-
wstawanie pionowych ruchów 
powietrza, prowadzących do 
spadku stężenia zanieczysz-
czeń.
Generator fal uderzeniowych 
jest mobilny i można go dowol-
nie przemieszczać. Ponadto ele-
mentami składowymi technolo-
gii są zamontowany na dronach 
mobilny system monitoringu 
zanieczyszczeń, a także algo-

Badacze są przekonani o sku-
teczności wykorzystania tej 
technologii do interwencyjnej 
poprawy jakości powietrza za-
nieczyszczonego pyłami i in-
nymi substancjami szkodliwy-
mi dla zdrowia. „Wdrożenie 
wynalazku może przyczynić 
się do poprawy jakości powie-
trza na terenie naszego miasta 
oraz gmin przyległych, co jest 
szczególnie ważne w sytuacji 
rosnącego zagrożenia wyni-
kającego z rozprzestrzeniania 
się koronawirusa SARS-Cov-2 
atakującego układ oddechowy” 
– powiedział prof. Jacek Lesz-
czyński z WEiP AGH.
Jest on kierownikiem zespołu 
naukowców z Wydziału Energe-
tyki i Paliw AGH – będących au-
torami technologii i twórcami 
zgłoszenia patentowego „Spo-
sób obniżenia stężenia pyłów 
w warstwie smogu, stanowiącej 
warstwę inwersyjną”. Obecnie 
zespół ten poszukuje środków 
umożliwiających praktyczne 
zastosowanie technologii w wy-
branych miejscowościach. z

PAP – Nauka w Polsce 

rytm działania, określający licz-
bę i siłę generowanych fal ude-
rzeniowych.
Wstępne wyniki pracy urzą-
dzenia wskazują na redukcję 

stężenia pyłu PM10 średnio 
o 20 proc. w warstwie smogu 
na wysokości do 100 m i w odle-
głości 10 m od osi generowania 
fal uderzeniowych.

starsze, ludzie żyjący samotnie, 
chorzy. 
W numerze listopadowym po-
nownie poruszamy temat pracy 
jako rzeczywistości, która dotyka 
każdego z nas. Wiele jest jeszcze 
do zrobienia, aby praca w Polsce 
była przyjazna dla człowieka. 
Zwracamy też uwagę na zjawi-

sko starzenia się społeczeństwa 
i konsekwencji, które z tego wy-
nikają. Po raz kolejny poruszamy 
też sprawę trudności, z jakimi 
spotyka się w dzisiejszym świecie 
młodzież; trudności, które nie 
zawsze są dostrzegane i właści-
wie ujmowane przez rodziców.
Zapraszamy jednocześnie 

W pandemii  
okazało się,  
że wszyscy zależymy 
od siebie, że musimy
okazywać sobie  
solidarność,
czyli pomagać  
szczególnie tym,
którzy są najsłabsi. 
Zwróćmy więc 
uwagę na tych, 
którzy tę sytuację 
znoszą najgorzej: 
osoby starsze, 
samotne, chore
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Społeczności lokalne są 
dla spółki szczególnie 
ważnym partnerem. 
GAZ-SYSTEM jako opera-

tor krajowej sieci przesyłowej za-
rządza niemal 11 tys. kilometrów 
gazociągów. Dzięki współpracy 
z mieszkańcami i aktywnej komu-
nikacji możliwe jest pogodzenie 
planów rozbudowy infrastruktury 
z potrzebami społeczności gmin 
na trasie inwestycji. 

Edukacja przede 
wszystkim
W czasie trwania pandemii 
GAZ-SYSTEM przeprowadził 
akcję „GAZ-SYSTEM dla Eduka-
cji”, która była ukierunkowana 
na wsparcie zdalnego naucza-
nia w dobie pandemii. Spółka 
przeznaczyła 750 tys. zł na za-
kup sprzętu komputerowego dla 
szkół. Akcja GAZ-SYSTEM sku-
tecznie wsparła projekt zapobie-
gania cyfrowemu wykluczeniu 
uczniów. Dzięki niej lokalne sa-
morządy otrzymały od spółki pie-
niądze na zakup sprzętu kompu-
terowego, który trafił do uczniów 
w trakcie trwania nauki zdalnej. 
Po jej zakończeniu szkoły mogą 
wykorzystywać otrzymany sprzęt 
podczas zajęć lekcyjnych. W ten 
sposób do 56 szkół, zlokalizowa-
nych na terenie kluczowych in-
westycji spółki, przekazanych 
zostało ponad 300 kompletów 
laptopów i tabletów z pełnym 
wyposażeniem. 
Priorytetem spółki jest bezpie-
czeństwo przesyłu gazu, dlatego 
już od trzech lat GAZ-SYSTEM 
systematycznie zwiększa poziom 
wiedzy młodzieży na temat po-
wstawania i wykorzystywania 
paliw gazowych oraz bezpiecznej 
eksploatacji gazociągów. W ra-
mach tej inicjatywy spółka prze-
prowadziła ponad 200 warsztatów 
edukacyjnych, podczas których 
prezentowane były – w formie 
eksperymentów naukowych – 
właściwości gazu ziemnego oraz 
korzyści stosowania tego surow-

Priorytetem spółki 
jest bezpieczeństwo 
przesyłu gazu, dlatego 
już od trzech lat  
GAZ-SYSTEM 
systematycznie 
zwiększa poziom 
wiedzy młodzieży 
na temat powstawania 
i wykorzystywania 
paliw gazowych 
oraz bezpiecznej 
eksploatacji 
gazociągów

GAZ-SYSTEM – jesteśmy 
społecznie odpowiedzialni
Prowadzenie inwestycji w sposób odpowiedzialny oznacza dla GAZ-SYSTEM rzetelne informowanie właścicieli 
gruntów oraz współpracę i budowanie dobrych relacji z mieszkańcami na trasie gazociągu. Od lat spółka 
GAZ-SYSTEM wspiera finansowo lokalne inicjatywy związane z rozwojem edukacji, szerzeniem kultury, czy 
pogłębianiem wiedzy nt. ekologii

rował ponad 8 tys. najbardziej 
potrzebujących uczniów.

Sponsoring i darowizny
W ramach działalności sponso-
ringowej spółka wspiera spo-
łeczności lokalne w obszarach: 
inicjatyw prospołecznych i pro-
ekologicznych, przedsięwzięć 
kulturalnych oraz artystycznych, 
inicjatyw związanych z aktyw-
nością fizyczną oraz wydarzeń 
związanych z nauką i edukacją.
Poza działalnością sponsorin-
gową, GAZ-SYSTEM przekazuje 
również darowizny na wybra-
ne, istotne społecznie działania 
i projekty. W 2019 r. wypłaconych 
zostało 15 darowizn na łączną 
kwotę ponad pół miliona złotych. 
Sfinansowano zakup: odzieży 
ochronnej i specjalnej dla stra-
żaków, sprzętu dla usprawnie-
nia działań operacyjnych oraz 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 
Dzięki przekazanym środkom 
powstała mobilna sala eduka-
cyjna do prowadzenia zajęć dla 
dzieci z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. W zakre-
sie działań charytatywnych dofi-
nansowano m.in.: program włą-
czenia społecznego osób z nie-
pełnosprawnością i ich rodzin 
oraz pięciomiesięczny program 
pomocy oraz bezpłatnych wizyt 
domowych lekarskich i pielę-
gniarskich dla kombatantów.

Lokalne inicjatywy 
z dofinansowaniem 
Inicjatywami spółki skierowany-
mi do mieszkańców są Fundusz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
oraz Fundusz Naturalnej Ener-
gii. Ideą tych konkursów jest 
wsparcie samorządów, placówek 
oświatowych oraz organizacji 
pozarządowych m.in. w reali-
zacji innowacyjnych projektów 
ekologicznych. W 2019 roku 
wsparcie otrzymały w sumie 
52 projekty na kwotę ponad pół 
miliona złotych. 

Bezpośrednie wsparcie 
dla samorządów
Wymierną korzyścią dla samo-
rządów będzie corocznie odpro-
wadzany przez GAZ-SYSTEM 
podatek od nieruchomości, 
wynoszący do 2 proc. wartości 
odcinka gazociągu zlokalizowa-
nego na terenie gminy. Reali-
zacja inwestycji będzie szansą 
na polepszenie standardu życia 
mieszkańców poprzez realizację 
wielu lokalnych inicjatyw. z

n EKOLOGIA

ca w produkcji energii i ciepła. 
Do tej pory w warsztatach udział 
wzięło prawie 5 tys. uczniów 
z klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych oraz uczniów 
techników objętych patronatem 
GAZ-SYSTEM.
Tylko w 2019 r. mobilne labo-
ratorium GAZ-SYSTEM odwie-
dziło w sumie 91 szkół, gdzie na 
116 warsztatach z 2751 ucznia-
mi omówione zostały tematy 
ochrony gazociągów, specyfi-
ki gazów i wykorzystania ich 
w życiu codziennym. Całość 
wzbogacały liczne eksperymen-
ty i pokazy.
W staraniach o dobre relacje 
ze społecznościami lokalnymi 
szczególne miejsce zajmują wła-
śnie dzieci, dlatego GAZ-SYSTEM 
już po raz szósty przekazał wy-
prawki szkolne dla pierwszokla-
sistów. Wraz z życzeniami uda-
nego i twórczego nowego roku 
szkolnego w 2019 r. otrzymali 
oni plecaki, piórniki oraz worki 
na obuwie. W ciągu minionych 
trzech lat GAZ-SYSTEM obda-
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Jak powszechnie wiadomo, 
choć nikt jakoś specjalnie 
nie bije na alarm, w Polsce 
od kilku lat występuje dra-

styczny spadek liczby urodzeń. 
Prostą zastępowalność pokoleń 
utraciliśmy w 1999 roku. Przed 
wojną rodziło się milion dzieci 
rocznie – dziś poniżej 400 tys. 
To dwukrotnie mniej, niż pod-
czas okupacji (to informacja dla 
tych, którzy za niską dzietność 
skłonni są obwiniać recesję). 
Odtąd – jeśli nie zdarzy się cud 
– będzie nas coraz mniej: we-
dług prognoz ONZ w 2050 ro-
ku 32 mln, a w 2100 już tylko 
21 mln. Obecnie co piąty miesz-
kaniec Polski ma 60 lat i więcej 
– czyli osiągnął wiek uznawany 
najczęściej przez europejskie 
statystyki za początek starości. 
W 2050 takich obywateli będzie 
już 40 proc.

Przejrzeć się w lustrze 
starej Europy
 Co ciekawe, w porównaniu 
z resztą Europy wcale nie jeste-
śmy jeszcze aż tak starym spo-

Gdy Europa się starzeje
n SOCJOLOGIA

Jakie są konsekwencje starzenia się społeczeństwa, które i nas czekają? 
Znane: coraz większe koszty opieki państwa nad starszymi i coraz dłużej 
żyjącymi obywatelami, problemy z funduszami emerytalnymi (za mało 
pracujących), problem przygotowania ludzi starych i reszty społeczeństwa 
na te zmiany. W świecie współczesnym starość stanowi „problem społeczny”, 
byt „poprodukcyjny”, łaskawie chroniony przez instytucje opieki

łeczeństwem – zajmujemy pod 
tym względem średnią lokatę. 
Prawdziwe stare społeczeństwa 
to te na Zachodzie Europy. Tam 
podobno starość widać na ulicy, 
w barach, w kinach, centrach 
handlowych. U nas starości nie 
widać jednak przede wszystkim 
dlatego, że mamy starość cho-
rą, niesprawną (prawie 90 proc. 
Polaków powyżej 60 r.ż. cierpi 
na choroby przewlekłe, jak ast-
ma, cukrzyca, choroba wieńco-
wa), bierną, chowającą się w do-
mach, kościołach, rzadziej – na 
działkach. Wciąż ciekawostką są 
dla nas wycieczki ruchliwych, 
uśmiechniętych japońskich sta-
ruszków, zwiedzających co się da. 
Nauki o społeczeństwie od 
dawna wprawdzie ostrożnie 
podchodzą do przepowiadania 
przyszłości. Jednak demografia 
– jak czysta matematyka – jest 
nieubłagana: jeśli, powtórzmy, 
nie zdarzy się cud (co każdy na-
ukowiec musi mieć na uwadze), 
zjawiska ludnościowe, których 
jesteśmy świadkami, spowodują 
konsekwencje, które już teraz 

możemy obserwować w krajach 
„pierwszego świata”. Na margi-
nesie, wydaje się, że wkroczenie 
na „jedynie słuszną” drogę póź-
nego kapitalizmu, wraz z jego 
nieodmienną logiką, powoduje 
zadziwiającą przewidywalność 
rozwoju społeczeństw. Tym sa-
mym zyskujemy historyczne 
przykłady naszych poprzedni-
ków – tych, co byli na drodze 
przed nami; mamy prawo też 
przypuszczać, że również my 
jesteśmy lustrem, w którym 
przeglądnąć mogą się ci, któ-
rzy zostali na starej drodze. Czy 
nam więc to się podoba czy nie, 
spójrzmy na Europę zachodnią, 
na jej kolorowość i wielokultu-
rowość, która mogła nas wcze-
śniej szokować bądź uprzejmie 
dziwić: spójrzmy na jej problemy 
etniczne i zobaczmy to, co wedle 
wszystkich wyliczeń pojawi się 
u nas najpóźniej za dwadzie-
ścia lat. Spójrzmy na kolorową 
sportową reprezentację Francji, 
widoczne mniejszości w innych 
europejskich krajach – przygo-
tujmy się, że i w naszym ubogim 

Egipcie znajdzie się niejeden Jó-
zef, który w przyszłości walczyć 
będzie o swoje prawa. To nie 
kwestia genialności poszczegól-
nych narodów, ale warunków, 
które znajdują one w nowych 
światach – przy okazji powodu-
jąc swoisty „drenaż” własnych 
ojczyzn, z których odpływają 
najbardziej zdolne jednostki, 
pogłębiając jeszcze bardziej nie-
równości świata.
Zdążyliśmy zapomnieć o pro-
blemach etnicznych, który były 
naszą rzeczywistością przed 
wojną, kiedy to mniejszości na-
rodowe stanowiły 30 proc. spo-
łeczeństwa. Do jakich wzorców 
politycznych sięgniemy, skoro 
wiek produkcyjny zaczęło osią-
gać pokolenie niżu demogra-
ficznego, a na emerytury prze-
chodzi wyż lat powojennych? 

U nas starości nie 
widać jednak przede 
wszystkim dlatego, 
że mamy starość 
chorą, niesprawną, 
bierną, chowającą 
się w domach, 
kościołach, rzadziej 
na działkach. Wciąż 
ciekawostką są 
dla nas wycieczki 
ruchliwych, 
uśmiechniętych 
japońskich 
staruszków, 
zwiedzających  
co się da
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talnymi (za mało pracujących), 
problem przygotowania ludzi 
starych i reszty społeczeństwa 
na te zmiany. W świecie współ-
czesnym starość stanowi „pro-
blem społeczny”, byt „popro-
dukcyjny”, łaskawie chroniony 
przez instytucje opieki – chyba, 
że mówimy o starości zamożnej, 
samowystarczalnej (w wielu roz-
wijających się krajach, również 
w Polsce, starzy ludzie odgry-
wają paradoksalnie dużą rolę 
w naturalny sposób – ich renty 
i emerytury są podstawą bytu 
dla dzieci, wnuków i prawnu-
ków). Przed takim patrzeniem na 
starych ludzi wyłącznie pod ką-
tem przydatności produkcyjnej 
przestrzega Jan Paweł II w liście 
apostolskim „Do ludzi w pode-
szłym wieku” – chodzi bowiem 
o problem miejsca starego czło-
wieka w społeczeństwie, jego 
poczucie sensu życia w obliczu 
utraty wielu zasadniczych ról 
społecznych, w obliczu logiki 
pędzącego świata, dla którego 
starość nie jest już wartością 
samą w sobie.
Niektórzy widzą przyszłość sta-
rości bardziej optymistycznie, 
prorokując całkowite unieza-
leżnienie się ludzi starych, któ-
rzy w przyszłości będą tworzyć 
w społeczeństwie silne lobby, 
konkurujące z lobby młodych. 
Jako jaskółka tego procesu 
niech posłuży przykład „Partii 
Szarych” w Niemczech – gdzie 
rzeczywiście starsze pokolenie 
zaczyna batalię o swoje interesy 
i swoją wizję świata. Ba, są na-
wet tacy, którzy prorokują, że 
dawną walkę klas zastąpi walka 
pokoleń. Niezbyt to pocieszają-
ca wizja…
Kiedy tak patrzymy na Zachód, 
źli czasem, że idziemy drogą już 
przetartą, że nasze jutro zadzi-
wiająco przypomina ich „przed-
wczoraj”, a wiele rodzących się 
na naszych oczach problemów 
i sukcesów jest już opisanych 
w podręcznikach ekonomii i so-
cjologii – rodzi się w nas cza-
sem pragnienie, że może nam 
uda się choć trochę inaczej, że 
wyprowadzimy w pole prawa 
historii opanowując to, co naj-
trudniejsze: uczenie się błędach. 
Może na przykład inaczej za-
troszczymy się o nasze starsze 
pokolenie – zamiast doskonalić 
system państwowej opieki, w do-
bie deficytu tożsamości odkry-
jemy wartość i sens starości dla 
współczesnej rodziny? Czy moż-
liwe jest stworzenie kulturowego 
precedensu „odkrycia dziadka”, 
tak jak niegdyś Europa odkryła 
dziecko? z

Janina Połomska

Przewiduje się, że przynajmniej 
przez kolejne 20 lat na rynek 
pracy wchodzić będzie podob-
nie mała liczba młodych ludzi. 
Za chwilę jedynym wyjściem 
będzie masowe przyjmowanie 
do pracy imigrantów. Cała Eu-
ropa do 2050 roku będzie ich 
potrzebować co najmniej 40 
mln. Przygotujmy się więc do 
stawienia czoła problematyce 
imigracji, która co i rusz po-
woduje konflikty społeczne we 
Francji, Niemczech i wielu in-
nych krajach Europy. Oczywi-
ście, politykę imigracyjną rów-
nież przyjmiemy od Europy już 
gotową – jako jeden z warunków 
przystąpienia do struktur euro-
pejskich.

Stara Europa – stara 
europeizacja
Jakaż więc to moc Europy, która 
sprawia, że tak się do siebie upo-
dabniamy, pod względem stylu 
życia, polityki, problemów, roz-
wiązań? Rację mają ci, co twier-
dzą, że istotę Zachodu stanowi 
przemoc, kiedyś – dosłowna, 
dziś ukryta i kusząca, nazwana 
„oswajaniem” obcych i ich „cy-
wilizowaniem”. Choć świat jest 
wolny od europejskich zapędów 
kolonizacyjnych, nie pozostaje 
obojętny wobec fenomenu Za-
chodu, jego konsumpcji, tech-
niki i stylu życia, jego estety-
ki. Kobiety Wschodu poddają 
się operacjom plastycznym, by 
zmienić rysy twarzy na europej-
skie – zachodni styl życia święci 
triumfy w najbogatszych enkla-
wach na całym świecie. Przemoc 
dosłowna nie jest już potrzebna 
– wystarczy siła atrakcji.

Nikt z pozoru nie narzuca np. 
zachodnioeuropejskiego modelu 
małej rodziny – jego ekspansja 
jest raczej konsekwencją zachwy-
tu nad wygodnym, konsump-
cyjnym trybem życia Zachodu. 
Coś niebezpiecznie kuszącego 
i zniewalającego jest w tym, co 
nazywamy „kulturą europejską”. 
Nikt przy tym oczywiście nie ma 
na myśli wielkiej filozofii nie-
mieckiej, literatury francuskiej 
czy muzyki, ale raczej chodzi o to, 
ku czemu nas ta „zaborcza” do-
minująca kultura zaprowadziła 
– o świat racjonalnej techniki, 
o zachodni styl życia, wolny ry-
nek rzeczy i idei, zdobycze tech-
niki i wiedzy, na które popyt jest 
na całym świecie. Konsekwencją 
jest zaś – mniej istotne, czy na-
zwiemy to niebezpieczeństwem 
czy wyzwoleniem – konsump-
cja, wszechogarniająca dziś i nie-
zniszczalna potęga. I to ją nale-
ży uznać za winowajcę spadku 
liczby urodzin, który uosabia się 
w coraz bardziej dziś popular-
nym modelu rodziny – DINK’s 
(doubble income, no kids) – ro-
dziny, dla której na posiadanie 
dzieci zawsze jest za wcześnie. 
Przy rosnących konsumpcyjnych 
ambicjach dobrobyt może być po 
prostu nieosiągalny w pożąda-
nym stopniu nigdy – nigdy też nie 
można powiedzieć, że oto w koń-
cu gotowi jesteśmy na dziecko.
Oczywiście problemem jest też 
rzeczywiście niższy przeciętny 
poziom życia w naszym boga-
cącym się i rozwijającym kraju. 
Kobiety, które wyemigrowały na 
Zachód, rodzą tam więcej dzie-
ci – co pokazuje, że za decyzją 
o odłożeniu zajścia w ciążę stoją 

często złe warunki materialne. 
No ale kiedyś dzieci się po prostu 
miało, bez większego względu 
na poziom zamożności. Dziś 
jednak chcemy żyć na odpo-
wiednio wysokim poziomie. Tak 
więc poddaliśmy się zachodnim 
tendencjom – nieświadomie, bez 
jawnej propagandy, bez przemo-
cy. Nie pomógł zakaz aborcji, nie 
pomogły reformy przedłużające 
urlop macierzyński – słabo po-
magają nawoływania Kościoła czy 
program 500+. Proporcjonalnie 
do wzrostu gospodarczego spa-
da liczba urodzin, zmienia się 
struktura rodziny, pojawiają się 
u nas typowe problemy Zachodu 
– w tym problem z dzietnością. 

Tyrania dzieci?
Demografia podsuwa więc nam 
wizje przyszłości – zmiany 
w strukturze etnicznej państwa, 
zmiany w strukturze rodziny, 
w której osoby wujka, cioci, 
brata, siostry, należeć będą do 
rzadkości, a model dużej ro-
dziny odejdzie w niepamiętną 
przeszłość. Wciąż umacniać się 
będzie pozycja dziecka – naj-
ważniejszej już dziś osoby w ro-
dzinie, której rodzice „winni są 
wszystko”. Nowoczesna anty-
koncepcja przyniosła niezwykłą 
odpowiedzialność za dziecko, 
niespotykaną dotąd nigdy wcze-
śniej. Dziś jesteśmy właściwymi 
panami jego losu, jego stwór-
cami w całkowitym znaczeniu 
(może poza wypadkiem nie-
płodności, kiedy to demiurg 
chce, ale nie może). Najmniej-
szego, nawet metaforycznego 
sensu nie ma dziś powiedzenie: 
„Bóg dał dzieci, da i na dzieci”. 

Psychologowie mówią o kulcie 
dziecka, powstałym na bazie 
antykoncepcyjnej rewolucji: oto 
rodzice dźwigają na barkach 
ogromną odpowiedzialność wo-
bec dziecka, dlatego starają się 
zrobić dlań wszystko, co moż-
liwe. Dużo można pisać o kon-
sekwencjach psychicznych dla 
takiego „postanowionego dziec-
ka”, w które rodzice „inwestują” 
– jeśli w dodatku jest ono jedy-
nakiem. Dużo można też pisać 
o dzisiejszej pladze dzieci – pa-
sożytów, żyjących do 30 i więcej 
lat z rodzicami, pracujących 
dorywczo i wszystkie zarobione 
pieniądze przeznaczających na 
przyjemności, które obsługu-
je – w najbiedniejszych nawet 
krajach – ogromny przemysł. 
Te „dzieci” – alarmują socjo-
logowie – rosną na egoistów, 
pełnych roszczeń, niezaradnych 
i oczekujących nieustannej po-
mocy od rodziców, dziadków, 
państwa. To oni troszczyć się 
będą o nadciągające stare spo-
łeczeństwo…

Co zrobimy ze starością? 
Jakie więc są konsekwencje 
starzenia się społeczeństwa, 
które i nas czekają? Znane: 
coraz większe koszty opieki 
państwa nad starszymi i coraz 
dłużej żyjącymi obywatelami, 
problemy z funduszami emery-

Nikt z pozoru  
nie narzuca np.  
zachodnioeuropej-
-skiego modelu małej  
rodziny – jego  
ekspansja jest raczej 
konsekwencją  
zachwytu  
nad wygodnym,  
konsumpcyjnym 
trybem życia Zachodu. 
Coś niebezpiecznie 
kuszącego i zniewa-
lającego jest w tym, 
co nazywamy „kulturą 
europejską”
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Siedem grzechów głównych 
polskiego rynku pracy

n PRACA

Coraz częściej rozbrzmie-
wają otrzeźwiające 
głosy, że polska trans-
formacja – a w efekcie 

również nasz obecny ustrój gospo-
darczy – nie stanowi tworu ideal-
nego. Tego typu refleksje przestają 
też stanowić wyłączną domenę 
lewicy. Bezkrytyczne podejście do 
porządku neoliberalnego, kłócą-
ce się z fundamentami rzekomo 
katolickiego społeczeństwa Pol-
ski, wpędziło wielu pracowni-
ków w położenie, na które coraz 
trudniej przymykać oko.
Polski kapitalizm może i ma ładną 
twarz, gdy spogląda się na sta-
rannie wyselekcjonowane słupki 
i cyfry PKB. Jeśli jednak zwrócimy 
się ku szerszemu oglądowi oraz 
konkretnym, ludzkim historiom, 
trudno nie zauważyć struktur 
grzechu rządzących naszym sys-
temem gospodarczym. Barwnie 
opisują to coraz częściej wyda-
wane w Polsce reportaże o pracy 
i pracownikach, takie jak „Uro-
bieni. Reportaże o pracy” Mar-
ka Szymaniaka, „Nie hańbi” Olgi 
Gitkiewicz czy „Cięcia. Mówiona 
historia transformacji” Aleksan-
dry Leyk i Joanny Wawrzyniak. 
Pokazują one nie tylko statystycz-
ną stronę polskiego rynku pracy, 
ale i tę konkretną – z twarzami, 
imionami, codziennym kieratem. 
Uzupełniają one abstrakcyjne 
liczby o realne ludzkie doświad-
czenie, które odczarowuje wiele 
neoliberalnych frazesów.
Każda struktura grzechu, już na 
mocy samej definicji, składa się 
z wielu systemowych braków do-
skonałości. Można ją szkicowo 
rozpisać przy pomocy prostej, 
tradycyjnej formuły siedmiu grze-
chów głównych. Nie ma bowiem 
co udawać, że problem, z którym 
mamy tu do czynienia, jest party-
kularny czy cząstkowy. Przyjrzyj-
my się im po kolei.

Pycha
Pycha bywa nazywana grzechem 
pierwotnym – to z niej mają wy-
wodzić się wszystkie inne błędy. 
Nie inaczej jest i tutaj. W okresie 

Oba zakłady notorycznie płacą wyłącznie płacę minimalną, podnoszoną jedynie przy okazji kolejnych ustaw 
parlamentarnych. Alternatywa nie istnieje – Wronki to małe miasteczko, innych opcji zarobku trzeba szukać daleko, 
a nie każdy ma za co uciec. Lokalny pracownik prędzej czy później i tak wyląduje albo w Amice, albo w Samsungu

kompletnością – wyróżniać je 
miała genialna prostota, ma-
jąca wreszcie wyjść naprzeciw 
społecznemu zapotrzebowaniu.
Takie bezkrytyczne podejście spo-
wodowało, że w latach 90. właści-
wie nikt na poważnie nie zadał 
sobie pytania, czy radykalnie li-
beralny kierunek przemian jest 
właściwy. Do dziś zresztą rozlegają 
się głosy, że jakakolwiek (nie tylko 
przecież socjalistyczna!) korekta 
neoliberalnych, podstarzałych 
aksjomatów to rzekomo zamach 
na dobrobyt i powrót do PRL-u.
Owa pycha nie dotyczy jedynie 
samouwielbiającego się systemu. 
Bywa również przywarą konkret-
nych ludzi – przedsiębiorców 
i publicystów, którzy każdą kry-
tykę czy choćby sugestię korekty 
odbierają jako atak na siebie. Cie-
szą się reputacją Atlasów, samot-
nie dźwigających ciężar polskiej 
gospodarki – i skwapliwie dają 
tej narracji wiarę.

W reportażach i aktach sądo-
wych nietrudno znaleźć opo-
wieści, w których pracodawcy 
postrzegali prośby o podwyżkę 
w kategoriach zamachu na do-
bro zakładu pracy. W reportażu 
„Urobieni” Marek Szymaniak 
opisuje sytuację z wałbrzyskiej 
fabryki Toyoty, gdzie wyjście do 
toalety w trakcie pracy uzna-
wane jest za sabotaż i finalnie 
może skutkować zwolnieniem. 
Utożsamienie dobra w ogóle 
z własną prywatną korzyścią, 
mierzalną wyłącznie pieniędzmi 
i ignorującą potrzeby innych – 
oto pierwszy z grzechów.

Chciwość
Pycha każe upatrywać pełni do-
bra we własnym tylko interesie 
– chciwość zaś pozbawia w tym 
zakresie wszelkich ograniczeń. 
Polski kapitalizm często miewa 
niestety tylko jedną miarę: zysk 
przedsiębiorstwa. A właściwie 

nie tyle przedsiębiorstwa, co jego 
zarządu. Owa niepohamowana 
chęć dorobienia się nie pozwala 
na redystrybucję. Statystyki nie 
pozostawiają miejsca na złudze-
nia: w Polsce mamy do czynienia 
z jedną z największych obserwo-
wanych dysproporcji w zarob-
kach między kadrą menedżerską 
a resztą pracowników.
W reportażu Olgi Gitkiewicz 
„Nie hańbi” autorka klarow-
nie ilustruje grzech chciwości 
na przykładzie wielkopolskich 
Wronek, gdzie działają dwie fa-
bryki – Amiki i Samsunga. Oba 
zakłady właściwie nieustannie 
oferują pracę dla nowych chęt-
nych. I oba notorycznie płacą 
wyłącznie płacę minimalną, pod-
noszoną jedynie przy okazji ko-
lejnych ustaw parlamentarnych. 
Alternatywa nie istnieje – Wronki 
to małe miasteczko, innych opcji 
zarobku trzeba szukać daleko, 
a nie każdy ma za co uciec. Lokal-
ny pracownik prędzej czy później 
i tak wyląduje albo w Amice, albo 
w Samsungu.

Nieczystość
Nieczystość można potraktować 
dużo szerzej niż tylko jako liber-
tynizm seksualny. To tendencja 
czynienia drugiego człowieka 
przedmiotem i narzędziem re-
alizacji swoich zamiarów. Na 
polskim rynku pracy taka nie-
czystość staje się narzędziem 
chciwości. Pracownicy nie mo-
gą bezwarunkowo liczyć na to, 
że będą traktowani jak ludzie. 
Swoje człowieczeństwo muszą 
zostawić przed bramami zakładu 
pracy. W samej pracy nie są już 
nawet sługami, a tylko kolejnym 
trybikiem w bezdusznej maszy-
nerii.
W prezentującej polską trans-
formację oczami pracowników 
książce „Cięcia” powtarza się 
jeden motyw. Niezależnie od 
prezentowanej historii, pra-
cownicy zdawali sobie sprawę 
z „konieczności wyrzeczeń”. Nie 
mieli złudzeń, że okres prze-
mian będzie łatwy. Dlatego też 

Niepohamowana
chęć dorobienia się 
nie pozwala 
na redystrybucję. 
Statystyki 
nie pozostawiają 
miejsca na złudzenia: 
w Polsce mamy 
do czynienia
z jedną z największych 
obserwowanych
dysproporcji 
w zarobkach między 
kadrą menedżerską
a resztą pracowników

transformacji Rzeczpospolita 
przyjęła model przemian sko-
piowany z instrumentariów Mar-
garet Thatcher i Ronalda Reaga-
na. Modele te pyszniły się swoją 
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godzili się na redukcje zatrud-
nienia i kolejne ograniczenia.
Protestowali jednak przeciw-
ko deptaniu ich godności. Cho-
ciażby w przypadku załogi war-
szawskiej fabryki Wedla, gdzie 
pracownicy długo wyróżniali 
się cnotą cierpliwości. Nie ak-
ceptowano jednak tego, że pra-
codawca wolał najpierw zwal-
niać samotne matki – jako mniej 
wydajne. Że wszelkie decyzje 
dotyczące pracowników podej-
mowano za ich plecami. Że nagle 
interakcje między pracownika-
mi w zakładzie – nawet te nie 
mające wpływu na produktyw-
ność – stały się rzeczą zakazaną. 
Albo wreszcie, że zagraniczny 
inwestor wymiatał z firmy wszel-
kie resztki jej tradycji, z charak-
terystycznym logiem „Wedel” 
na czele (co zresztą finalnie źle 
wpłynęło na wyniki sprzedaży 
i zostało cofnięte). Chodziło więc 
po prostu o to, by człowiek był 
czymś więcej niż tylko cyferką 
w rubryczce i standaryzowaną 
mocą przerobową. A jednak 
w Polsce to minimum przekra-
czało wyobraźnię wielu praco-
dawców.
Kapitalizm w wydaniu polskim 
nie znosi krytyki. Jest sam sobie 
aksjomatem, którego krytyka 
jest niewskazana. Gdyby doty-
czyło to tylko teorii, problem 
nie byłby poważny. Sęk w tym, 
że krytyka systemowa pozostaje 
niemile widziana nawet wów-
czas, gdy „błędy i wypaczenia” 
stają się oczywiste.
Dla przykładu powróćmy do 
wspomnianej fabryki Amiki we 
Wronkach, opisanej w książce 
„Nie hańbi”. Pracowała tam pani 

Ilona, jedna z wielu szeregowych 
pracownic dużego zakładu. Jej 
sytuacja była trudna, lecz nie 
wyjątkowa. Złe traktowanie, mi-
nimalna płaca, przemęczenie, 
brak alternatyw. Skutek – sa-
mobójstwo. Jak opisuje Gitkie-
wicz, osoby z otoczenia zmarłej 
doskonale wiedziały, że jest to 
skutek ostrej polityki zakładu 
wobec zatrudnionych.
Wobec tego działacz społeczny, 
Piotr Ikonowicz, rzucił w me-
diach społecznościowych hasło 
„Amica ma krew na rękach”, co 
miało wywołać – i wywołało – 
określony oddźwięk społeczny. 
Oburzona Amica uznała to za 
niesprawiedliwy atak i wytoczy-
ła Ikonowiczowi proces sądowy, 
w którego trakcie, wykazując 
rzekome szkody materialne 
wyrządzone przez pozwanego, 
sąd stanął po stronie tych, po 
których stronie stać wygodniej. 
Nikomu z szefostwa firmy nie 
spadł włos z głowy.

Gniew i lenistwo
Wyżej wymienione to wbrew 
pozorom grzechy bardzo sobie 
bliskie. Pierwszy wyzwala w nas 
często dużą falę uczuć – nierzad-
ko jednak te uczucia odwodzą 
nas od realnego, potrzebnego 
działania. Tak też sprawa ma się 
z polskim kapitalizmem i dog-
matyzacją jego obecnego status 
quo. Jak wskazał prof. Andrzej 
Szahaj w rozmowie z Markiem 
Szymaniakiem, opublikowanej 
w „Urobionych”, przed Polską 
w latach 90. stało kilka scena-
riuszy przemian.
Wybrano ten z grupy radykalnie 
neoliberalnych. Dlaczego? Jak-

maksymalnie 500 zł. Sądy pracy 
procedują w sposób skutecznie 
zniechęcający do ubiegania się 
o sprawiedliwość – procesowa-
nie się jest kosztowne i długo-
trwałe. Państwo polskie raz, ba-
zując na wątpliwej jakości pra-
wie, zaniechało jego korekty czy 
choćby uczciwego egzekwowa-
nia. Skapitulowało przed obroną 
większości swoich obywateli, le-
niwie przyglądając się wyzysko-
wi wielu z nich. Jak mówi prof. 
Szahaj – w Polsce łamać prawo 
się po prostu opłaca.
Skapitulowały również i media. 
Nawet instytucję związków za-
wodowych, mającą przecież być 
podstawowym środkiem samo-
obrony pracowniczej, dzienni-
karze konsekwentnie Polakom 
obrzydzali. Narracja medialna 
w ostatnich latach jest niemal 
wyłącznie taka: związki nie dzia-
łają w sposób prawidłowy, a ich 
liderów zżerają polityczne am-
bicje. Zatomizowanym pracow-
nikom, pozbawionym ochrony 
państwa, obrzydzono nawet ich 
własną inicjatywę.

Leon XIII mówi, jak być 
powinno
Z powyższych spostrzeżeń wy-
łania się raczej ponury obraz, 
w którym państwo oddaje rzesze 
pracowników na pastwę nie-
koniecznie uczciwych praco-
dawców, lękając się przy tym 
skutecznej korekty systemowej. 
To tylko wycinek problemu – 
na jego szczegółowe opisanie 
potrzeba setek stron.
Wielu Polaków pozostaje za-
kładnikami mglistej wizji zło-
tego rogu neoliberalnego ka-
pitalizmu, gdzie wyzysk wielu 

ma stanowić dopuszczalną cenę 
za dobrobyt nielicznych, a abs-
trakcyjne wskaźniki rozwoju 
usprawiedliwiają notoryczne 
nadużycia. Ciasny intelektu-
alnie dyktat neoliberalizmu, 
choć pomógł w znacznej mie-
rze wyjść z zapaści schyłkowej 
komuny i rozruszać naszą go-
spodarkę, obecnie zniewala 
wielu naszych współobywateli 
w kolejnym społeczno-ekono-
micznym potrzasku.
Gdy Europa wchodziła w XX 
wiek, papież Leon XIII pisał 
w encyklice „Graves et Commu-
ni”: „Dla przyrodzonej łączności 
ludu ze stanami wyższymi, za-
cieśnionej jeszcze ściślej przez 
ducha braterstwa chrześcijań-
skiego, cokolwiek się czyni dla 
wspomożenia ludu, wszystko 
to odbija się zbawiennie i na 
tych stanach”.
Dziś w wieku XXI, czas naj-
wyższy odrobić zaległą lekcję 
sprzed przeszło stulecia. Wciąż 
aktualnym wyzwaniem pozosta-
je przekształcenie Rzeczpospo-
litej w rzecz faktycznie wspól-
ną, a nie jedynie folwark tych 
najlepiej uposażonych. Wszak 
troska o dobro wspólne to zysk 
dla nas wszystkich. z

Łukasz Kożuchowski 
www.klubjagiellonski.pl

Korzystałem z reportażu „Urobieni. 
Reportaże o pracy” Marka Szymaniaka 

(wyd. Czarne, 2016), „Nie hańbi” Olgi 
Gitkiewicz (wyd. Dowody Na Istnienie, 

2017), raportu z badań „Cięcia. 
Mówiona historia transformacji” 

Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak 
(wyd. Krytyki Politycznej, 2020), 
encykliki Leona XIII „Graves et 
Communi” (1901) oraz danych 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Narracja medialna
w ostatnich 
latach jest niemal 
wyłącznie taka: 
związki zawodowe 
nie działają 
w sposób 
prawidłowy,  
a ich liderów zżerają 
polityczne ambicje.
Zatomizowanym 
pracownikom,
pozbawionym 
ochrony państwa, 
obrzydzono 
nawet ich własną 
inicjatywę

kolwiek kuriozalnie to zabrzmi 
– bo po prostu innych nie roz-
ważono. Ciasnota intelektualna 
decydentów i ich gniewność, za-
ślepiająca na sugestie poprawek, 
uczyniła nasz system niewydol-
nym nie tylko na poziomie mi-
kro – co starałem się zilustrować 
przykładami powyżej – ale i na 
poziomie systemowym.
Zawiodło również państwo. 
W obawie przed rozzłoszcze-
niem przedsiębiorców, prawo 
pracy mamy w Polsce martwe. 
Do większości firm Państwo-
wa Inspekcja Pracy zagląda nie 
częściej niż raz na kilkadzie-
siąt lat (sic!). Gdy już tam zawi-
ta, w przypadku nadużyć może 
nałożyć symboliczny mandat – 
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Dzieci i nastolatki mają problemy, 
o których dorośli nie mają pojęcia

n WYWIAD

Z jakimi problemami borykają 
się współczesne dzieci i nasto-
latki?
Dzieci mogą mieć problemy do-
tyczące wszystkiego, podobnie 
jak dorośli. Dziesięć lat działa-
nia Telefonu Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111 jest na to naj-
lepszym dowodem. Przez te 10 lat 
odebraliśmy ponad 1.200.000 te-
lefonów i wiadomości od dzieci. 
Jeśli wymienimy dowolny pro-
blem, to ktoś z zespołu Telefonu 
Zaufania na pewno o nim słyszał. 
Nieśmiałość, doświadczenie 
przemocy rówieśniczej, rozwód 
rodziców, presja dotycząca na-
uki, nieakceptowanie własnego 
wyglądu, problemy w relacjach 
z rówieśnikami, z chłopakiem, 
z dziewczyną, pytania związane 
z seksualnością i dojrzewaniem, 
niechciane kontakty seksualne, 
presja partnera/partnerki, lub 
ogólnie rówieśnicza, inicjacja sek-
sualna, zakochanie, rozstania, 
samotność, brak uwagi ze strony 
rodziców, używki, uzależnienia… 
No i stres. W historii ludzkości nie 

Z Lucyną Kicińską – wieloletnią (2008-2019) koordynatorką Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę rozmawia Elżbieta Manthey, założycielka Juniorowa, blogerka, dziennikarka, mama Marysi i Tymona

było jeszcze chyba takiego okre-
su, kiedy człowiek musiał radzić 
sobie z takim naporem ciągłego 
stresu. Dzieci nie chorują teraz 
tak często na depresję, bo są gene-
tycznie słabsze, czy mniej odpor-
ne, tylko dlatego, że ilość skumu-
lowanego, codziennego, często 
podskórnego stresu na jednostkę 
ludzką osiąga masę krytyczną. 
Tym bardziej w przypadku nie 
do końca dojrzałego organizmu, 
nie do końca dojrzałej psychiki.

Jak się to ma do utrwalonego w 
naszej kulturze obrazu dzieciń-
stwa, jako beztroskiego czasu, 
kiedy człowiek ma się tylko uczyć 
i niczym innym nie musi się 
martwić?
To „tylko uczyć” już jest ogrom-
nym obciążeniem. Dziecko może 
nawet być ambitne i samo chce 
się uczyć, ale jeśli zarywa nocki, 
żeby być najlepsze, to znaczy, że 
żyje w ogromnym stresie. Może 
być tak, że dziecko bardzo dobrze 
się uczy i nagle coś się zmienia – 
przychodzi nowy nauczyciel, albo 

dziecko idzie do nowej szkoły, 
zmieniają się oczekiwania, wy-
magania i nagle oceny spadają. 
I to jest źródło stresu. Ale nie tyl-
ko presja dotycząca nauki, ocen 
i wyników jest źródłem stresu. 
W ogóle środowisko szkolne, takie 
jak mamy w tej chwili, jest bar-
dzo opresyjne – 6 na 10 dzieci do-
świadcza przemocy rówieśniczej. 

Ponad połowa dzieci doświadcza 
przemocy, ale to nie znaczy, że 
w szkołach co chwilę zdarzają 
się bójki. Przemoc rówieśnicza 
to szerszy problem – czym jest 
i na czym polega?
Dzwoni do nas dziewczynka i opo-
wiada, że pokłóciła się z koleżan-
kami i teraz jest jej przykro, chcia-
łaby je przeprosić i się z nimi po-
godzić, ale nie wie jak. W trakcie 
rozmowy okazuje się, że ta kłótnia 
polegała na tym, że ona odmówiła 
koleżankom odpisania zadania 
domowego, a one ją za to zwyzy-
wały od szmat i dziwek i zagrozi-
ły, że opublikują w internecie jej 
sekrety. To jest obraz codziennej 

rówieśnicza ma miejsce wtedy, 
kiedy dziecko w wyniku działań 
swojego rówieśnika doświadcza 
przykrości lub krzywdy. To nie 
jest opowieść o tym, co zamierza 
sprawca, jakie ma intencje, tyl-
ko o tym, co czuje dziecko, które 
jest adresatem przemocowego 
zachowania. 

Dlaczego przemoc rówieśnicza 
stała się tak powszechnym zja-
wiskiem? 
Bo my dorośli często – świado-
mie lub nie – dajemy przyzwo-
lenie na przemoc.

W jaki sposób? Przecież żaden 
rodzic czy nauczyciel nie chce, 
by dzieci doświadczały prze-
mocy.
Kiedy dziecko doświadcza prze-
mocy rówieśniczej i mówi o tym 
swojemu rodzicowi, albo nauczy-
cielowi, czy pedagogowi szkol-
nemu, często słyszy „Spróbuj ich 
ignorować to im się znudzi”. Prze-
moc się nie nudzi, a jej ignorowa-
nie, czyli niereagowanie, prowa-

Może być tak,  
że dziecko bardzo 
dobrze się uczy 
i nagle coś się 
zmienia – przychodzi 
nowy nauczyciel, 
albo dziecko idzie 
do nowej szkoły,
zmieniają się  
oczekiwania,  
wymagania i nagle 
oceny spadają. I to 
jest źródło stresu. 
Ale nie tylko presja 
dotycząca nauki, 
oceni wyników jest 
źródłem stresu

przemocy. Często podczas szko-
leń dla nauczycieli zaczynamy od 
ustalenia, co to właściwie jest ta 
przemoc rówieśnicza. Ja posługu-
ję się taką definicją, że przemoc 
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dzi do jej eskalacji. Doskonale to 
wiemy w przypadku dorosłych. 
Jeśli wyobrazimy sobie, że przy-
chodzi do nas przyjaciółka i mówi 
„Słuchaj, mam problem, bo szef 
w pracy mnie wyzywa”, albo „mąż 
mnie bije”, to nie przyszłoby nam 
do głowy poradzić jej, by to zigno-
rowała. A w szkole na wiele przy-
padków przemocy nauczyciele 
i rodzice nie reagują odpowiednio. 
Jeśli 60 proc. dzieci doświadcza 
przemocy, to 100 proc. jest w tę 
przemoc uwikłanych, bo nawet 
jeśli nie biorą bezpośredniego 
udziału, to są świadkami, a fakt, 
że ze strony dorosłych nie ma od-
powiedniej reakcji sprawia, że 
dzieci są „odczulane” na przemoc 
i uznają ją za coś normalnego.

Czasami czujemy lub zauważa-
my, że coś się dzieje, ale myślimy 
„przesadzam”, albo „wydaje mi 
się”. Nie chcemy też być nado-
piekuńczymi rodzicami.
Jeśli jesteśmy w kontakcie z na-
szym dzieckiem, dobrze je znamy 
i zauważamy zmianę w zacho-
waniu, to po prostu trzeba po-
rozmawiać. Idziemy do dziecka 
i mówimy „zauważyłam coś, co 
mnie niepokoi”, „powiedz mi co 
się dzieje”, „porozmawiaj ze mną”, 
„widzę, że jesteś smutny”, „ostat-
nio wydajesz się rozdrażniony”, 
„czy coś się wydarzyło w szkole”, 
„czy coś się wydarzyło między 
nami”, „możesz mi o wszystkim 
powiedzieć”, „chcę, żeby się po-
czuł lepiej”, „co mogę zrobić, żeby 
było ci łatwiej porozmawiać”. 

Najwyżej okaże się, że tym razem 
nam się wydawało i nastolatek 
przewróci oczami. A tak czy siak 
dowiemy się czegoś o naszym 
dziecku.
Rozmawiając o tym, co zauważa-
my, uczymy też dzieci, że o kło-
potach się rozmawia, a nie ukry-
wa je się. To od nas zależy, co 

w rodzinie robi się z problemami 
– czy zamiata je pod dywan, czy 
wspólnie rozwiązuje, czy każdy 
musi sobie radzić sam.

Kiedy rodzice widzą, że coś się 
dzieje z ich dzieckiem, mogą 
odwlekać rozmowę, bo też mają 
swoje lęki. Boimy się odrzuce-
nia, boimy się, że nie będziemy 
umieli rozmawiać, boimy się, że 
możemy się dowiedzieć czegoś, 
co nas przerazi, co będzie dla 
nas trudne. 
Unikanie wiedzy o problemie 
nie sprawi, że problem zniknie. 
Jeżeli czujemy, podejrzewamy, 
że jest jakiś problem, to trzeba 
go jak najszybciej wyciągnąć na 
powierzchnię. Inaczej będzie 
narastał. A im wcześniej wycią-
gniemy problemy na wierzch, 
tym mniejsze ryzyko, że dziecko 
będzie miało np. depresję. Nato-
miast im dłużej dziecko jest samo 
z problemami, tym ryzyko jest 
większe. Długotrwałe napięcie 
związane z przeżywaniem jakie-
goś problemu ma wpływ na samo-
ocenę, poczucie własnej wartości, 
powoduje bezsilność, rezygnację, 
bezradność.

I co się wtedy dzieje?
Na przykład mają miejsce samo-
okaleczenia. To może być sposób 
dziecka na rozładowanie napięcia, 
jeśli nie nauczyło się wcześniej od 
dorosłych (bo to nie muszą być 
koniecznie rodzice) skutecznych 
sposobów radzenia sobie z pro-
blemami.

Skąd u dziecka pomysł samo-
okaleczenia, skoro rodzice tego 
nie robią?
Kiedy dziecko nie wie, jak sobie 
poradzić z problemami i nie może 
lub nie chce z jakiegoś powodu 
poprosić o pomoc rodziców, wów-
czas zwraca się do kolegów albo do 
internetu. 16 proc. dzieci w wieku 

11-17 lat deklaruje, że się samo-
okalecza, więc taką podpowiedź 
ze strony innych dziecko bardzo 
łatwo znajdzie. Rówieśnicy po-
wiedzą mu, że cięcie się pomaga. 

Samookaleczenia są bardzo 
dobrze widocznym sygnałem, 
że dziecko ma jakiś problem. 
Ale słyszałam opinie, że to teraz 
taki sposób na zwrócenie na 
siebie uwagi.
I to jest bardzo dobra diagnoza. 
Tylko czy my wtedy tę uwagę 
dziecku dajemy? Jeśli dziecko się-
ga po samookaleczenia, to komu-
nikuje nam, że sobie z czymś nie 
radzi i że nie zna innego sposobu 
na poradzenie sobie. Tak, dziecko 
w ten sposób zwraca naszą uwagę 
na to, że nie może sobie poradzić 
z własnymi emocjami, przeżycia-
mi, i że jeszcze nie nauczyliśmy go 
radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach wystarczająco dobrze. I tę 
uwagę powinno od nas dostać. 
Dzieci nie o wszystkim mówią 
wprost, choć często są przekona-
ne, że powiedziały. Dziecko nie 
powie rodzicowi, że ma myśli 
samobójcze. Powie być może, że 

się ostatnio gorzej czuje, że nic 
go nie cieszy, że jest mu smutno. 
I to jest moment, kiedy powinni-
śmy podrążyć temat – „dobrze, 
że mi o tym mówisz”, „od jak 
dawna tak się czujesz?”, „wy-
glądasz na zmęczoną”… I może 
być tak, że dziecko w tym mo-
mencie się wycofa, że nie będzie 
chciało sięgnąć głębiej do swo-
ich przeżyć. Ale dla nas to już 
powinien być sygnał, że coś się 
dzieje i możemy do tej rozmowy 
wracać, zapewniać dziecko, że 
w każdej chwili może do nas 
przyjść, że chcemy z nim roz-
mawiać, że dla nas jest ważne, 
co się z nim dzieje. Jeśli my nie 
pociągniemy tematu, jeśli my 
nie zareagujemy na tę pierwszą 
próbę nawiązania kontaktu wo-
kół problemu, to bardzo praw-
dopodobne, że drugi raz dziecko 
do nas nie przyjdzie.

A jeśli rodzice boją się, albo nie 
wiedzą, jak w takich sytuacjach 
rozmawiać?
Nie oczekujmy od siebie, by-
śmy byli idealni. Dzieci też nie 
oczekują od nas, żebyśmy by-
li idealni. Chcą, żebyśmy byli 
prawdziwi. Żebyśmy pokazywa-
li, że są problemy, że sobie z nimi 
radzimy, że próbujemy, że mogą 
na nas liczyć, że ich nie zosta-
wimy. A jeśli sami nie potrafimy 
sobie poradzić z problemem, to 
są specjaliści, do których można 
zwrócić się po pomoc.
W wielu przypadkach pomoc 
specjalisty jest niezbędna. Za-
burzenia depresyjne diagnozu-
je się u 25-30 proc. dzieci. Wiele 
dzieci nie jest diagnozowanych, 
więc ten odsetek tak naprawdę 
jest wyższy. A z depresją u dziec-
ka rodzice sami sobie nie pora-
dzą. Tylko że tu pojawia się inny 
problem. Kiedy dzwoni do nas 
na Telefon 800 100 100 rodzic 
i z rozmowy wynika, że dziecko 

jest prawdopodobnie w głębokiej 
depresji, ma myśli samobójcze 
albo zachowania autoagresyw-
ne i potrzebuje natychmiastowej 
pomocy psychiatrycznej, częstą 
reakcją rodzica jest „ale czy na 
pewno ten psychiatra jest ko-
nieczny?”. Uruchamia się taki 
ciąg myśli: to moja wina, jestem 
złym rodzicem, co inni powie-
dzą, co pomyślą o naszej rodzi-
nie, nie mogę znieść tego, że mo-
je dziecko tak bardzo cierpi, że 
aż nie chce żyć, boję się, że ktoś 
mnie o to obwini, inni powie-
dzą, że źle wychowałam moje 
dziecko… I odwlekamy pójście 
do specjalisty, próbujemy pora-
dzić sobie sami. A przecież kiedy 
nasze trzyletnie dziecko się po-
parzy, na przykład ściągnie na 
siebie kubek z gorącą herbatą, 
czy któremukolwiek rodzicowi 
przyjdzie do głowy nie zawieźć go 
na pogotowie? Czy obawa przed 
opinią ludzi, że nie dopilnowa-
liśmy, że tę szklankę czy kubek 
postawiliśmy w nieodpowied-
nim miejscu, powstrzymuje nas 
przed zwróceniem się o pomoc 
do lekarza, który jest specjalistą 
i udzieli poparzonemu dziecku 
pomocy medycznej? Jak dziecko 
złamie sobie rękę podczas zaba-
wy, to nikomu nie przychodzi do 
głowy, żeby nastawiać tę rękę sa-
memu. A kiedy dziecko choruje 
na depresję, to często zamiast 
pójść do specjalisty, próbujemy 
innych sposobów. Na przykład 
mówimy „weź się w garść”, „zaj-
mij się czymś”. Obawiamy się, 
że leki na depresję trzeba będzie 
brać przez całe lata. A jest wiele 
chorób, w których leki bierze się 
do końca życia, na przykład cu-
krzyca. Nikomu nie przyjdzie do 
głowy, żeby do osoby chorej na 
cukrzycę powiedzieć „lepiej nie 
idź do lekarza, nie diagnozuj się, 
bo jeszcze się okaże, że będziesz 
brać leki do końca życia”. 

Unikanie 
wiedzy 
o problemie 
nie sprawi, 
że problem 
zniknie.  
Jeżeli 
czujemy, 
że jest jakiś 
problem, to 
trzeba go jak 
najszybciej 
wyciągnąć na 
powierzchnię
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A może jest tak, że objawy chorób 
somatycznych są dla nas bardziej 
oczywiste, a kiedy mamy do 
czynienia z problemem emo-
cjonalnym, to nie wiemy, czy 
to taki chwilowy nastrój, który 
minie, czy faktycznie jest jakiś 
problem.
My w ogóle często nie wierzymy, 
że dziecko może coś bardzo prze-
żywać. Trudno nam dopuścić do 
siebie myśl, że nasze dziecko, 
takie piękne, mające wszystko, 
świetnie się uczące, mające na-
szym zdaniem wymarzone życie, 
może w tym wszystkim być nie-
szczęśliwe, może być w depre-
sji. A piękna, mądra, ambitna 
i wykształcona córka też może 
być chora. Depresja nie musi 
wynikać z powodów, które dla 
rodzica są obiektywne, mierzalne 
i oczywiste.
Kiedy więź między rodzicem 
i dzieckiem nie jest dobrze za-
wiązana, to rodzic może mieć 
w głowie obraz idealnego życia 
swojego dziecka. Przecież tak się 
dla niego stara, pracuje na dobre 
życie, zapewnia dobrą szkołę, 
zajęcia pozalekcyjne, zabawki 
i gadżety, robi dla swojego dziec-
ka tak wiele. A dziecko przez mie-
siące, a nawet lata, może ukrywać 
obniżony nastrój. I rodzic tego 
nie zauważy, widzi tylko to, do 
czego jest przekonany. Zły stan 
dziecka narasta i dochodzi w koń-
cu do momentu, kiedy dziecko 
nie chce już żyć. Wtedy wychodzi 
na jaw, co się dzieje, ale dla rodzi-
ca to jest absolutne zaskoczenie, 
coś niespodziewanego, nowego. 
I kiedy dziecko nagle mówi, że 
nie chce żyć, to rodzic reaguje 
zaprzeczeniem – „no co ty mó-
wisz, jak to nie chcesz żyć”. Bo 
ten rodzic nie ma prawdziwego 

obrazu ostatnich miesięcy czy lat, 
jest tak zagoniony i zajęty, że nie 
ma czasu na prawdziwy kontakt 
z dzieckiem, ani na budowanie 
z nim więzi.

W jaki sposób ta więź między ro-
dzicem a dzieckiem się buduje? 
Dziecko od urodzenia robi mnó-
stwo rzeczy, żeby być z nami 
w kontakcie. Płacz, wyciąganie 
rączek, śmiech, „mamo zobacz”, 
chodzenie za rączkę, wołanie, „ta-
to, chodź”, „mamo patrz”. To jest 
jak wyciąganie w naszą stronę 
sznurków, które my powinniśmy 
wszystkie łapać i związywać z na-
szymi. A jeśli my nie łapiemy tych 
sznurków, które dziecko w naszą 
stronę kieruje, to one opadają 
i więź się nie tworzy. Jeśli zamiast 
popatrzeć na dziecko, kiedy nas 
woła, damy mu tablet i zajmiemy 
się swoimi sprawami, to dziecko 
przestanie na nas patrzeć. Je-
śli rodzice od rana do wieczora 
pracują, to nie mają już czasu na 

pobycie z dziećmi. Od takiego 
rodzica usłyszymy „robię to dla 
moich dzieci”. Tylko trzeba się 
zastanowić, na ile to, co robimy, 
jest naprawdę dobre dla dziecka, 
a na ile to jest nasza koncepcja 
dobra – i zestawić ją z rzeczywi-
stymi potrzebami dziecka.

A dzieci potrzebują przede 
wszystkim obecnych rodziców?
Człowiek jest gatunkiem wspól-
notowym. My przecież nie prze-
żyjemy bez opieki nawet kilku-
dziesięciu godzin od momentu 
urodzenia. Na początku chodzi 
o opiekę taką czysto biologiczną, 
ale też emocjonalną; potem zaś 
chodzi głównie o opiekę, troskę 
i kontakt emocjonalny. Jeśli rodzic 
nie spędza z dzieckiem czasu i nie 
poświęca mu uwagi, to je zanie-
dbuje emocjonalnie, sprawia, że 
poczucie bezpieczeństwa dziec-
ka i poczucie własnej wartości 
spadają. Dziecko myśli: „nie je-
stem na tyle wartościowy, żeby 
rodzice chcieli ze mną spędzać 
czas, wszystko jest ode mnie waż-
niejsze”. Dla każdego człowieka 
w każdym wieku istotne jest to, by 
czuł się dla kogoś wartościowym. 
Jeśli w dzieciństwie nie zbuduje 
się bazowego poczucia, że jest 
się dla kogoś ważnym, to wzra-
sta prawdopodobieństwo proble-
mów, takich jak depresja, choroba 
afektywna dwubiegunowa, próby 
samobójcze. Zaniedbanie emo-
cjonalne i uruchamiany przez nie 
mechanizm negatywnego myśle-
nia o sobie i świecie to najsilniej 
oddziałujący czynnik podnoszą-
cy ryzyko prób samobójczych. 
Nie wykorzystanie seksualne, nie 
przemoc fizyczna, nawet nie prze-
moc psychiczna, tylko właśnie 
zaniedbanie emocjonalne.

Chcemy dla naszych dzieci jak 
najlepiej, robimy wszystko, co 

w naszej mocy, a okazuje się, 
że popełniamy błąd, że nie tego 
dzieci potrzebują, że coś waż-
nego zaniedbaliśmy. Kiedy się 
zorientujemy, jak jest napraw-
dę, to możemy jeszcze tę więź 
odbudować?
Nigdy nie jest za późno, żeby szu-
kać tych sznurków i tworzyć więź. 
Nawet kiedy dziecko krzyczy, że 
nas nienawidzi, to krzyczy po to, 
by nas obudzić, żebyśmy tę więź 
z nim tworzyli. „Nienawidzę cię” 
jest ważnym komunikatem, od 
którego możemy zacząć odbu-
dowanie więzi. Chociaż zwykle 
pierwszy odruch rodzica to złość, 
przerażenie i również krzyk. A tu 
się trzeba zatrzymać i powiedzieć 
na przykład: „widzę, że ci czegoś 
brakuje, że coś zaniedbałem, coś 
przeoczyłem, chcę to naprawić”. 

Od czego zacząć naprawianie 
tej więzi?
Na przykład od przyznania się do 
własnej niedoskonałości. Powie-
dzenia, że chcieliśmy dobrze, ale 
obawiamy się, że nie wszystko 
wyszło tak, jak chcieliśmy. Od 
mówienia dziecku, że jest dla 
nas ważne, że chcemy być z nim 
w kontakcie. Od pytania, czy jest 
coś, o czym dziecko chciałoby 
z nami porozmawiać, czy czegoś 
od nas potrzebuje. Od zapewnie-
nia, że jesteśmy dla niego, że mo-
że do nas przyjść ze wszystkim 
i zawsze. Wykorzystując różne 
sytuacje życia codziennego moż-
na z dzieckiem rozmawiać coraz 
głębiej, coraz szerzej. Dzieci mają 
ogromną potrzebę rozmawiania. 
Odbieramy ponad 300 połączeń 
każdego dnia, a potrzeby są znacz-
nie większe. Najlepiej, żeby tę 
potrzebę rozmowy dzieci mogły 
zaspokajać z rodzicami i ja głębo-
ko wierzę w to, że rodzice chcą 
dla dzieci jak najlepiej. Do tego 
potrzeba tylko czasu i uwagi. z

Dziecko przez 
miesiące, a nawet 
lata, może ukrywać 
obniżony nastrój. 
I rodzic tego nie 
zauważy, widzi tylko 
to, do czego jest 
przekonany.  
Zły stan dziecka 
narasta i dochodzi 
w końcu do 
momentu, kiedy 
dziecko nie chce już 
żyć. Wtedy wychodzi 
na jaw, co się dzieje, 
ale dla rodzica 
to jest absolutne 
zaskoczenie, coś 
niespodziewanego, 
nowego 
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Bocheński i komunistyczne paskudztwo
n SYLWETKI

Józef Maria Bocheński 
urodził się 30 sierpnia 
1902 roku w Czuszowie 
w województwie małopol-

skim. Pochodził z ziemiańskiej 
rodziny. Jego dziadek brał udział 
w powstaniu styczniowym, a oj-
ciec zgłosił się na ochotnika do 
armii w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej. Do gimnazjum 
uczęszczał we Lwowie, a gdy wy-
buchła wojna polsko-bolszewic-
ka, tak jak ojciec zgłosił się do 
wojska na ochotnika. 
– Dzisiaj wygląda to tak jakoś 
ładnie, ale muszę się przyznać, 
że na początku na froncie, to co-
dziennie się modliłem, żeby mnie 
zabili, ranili, wzięli do niewoli, 
byleby to się skończyło – wspo-
minał Józef Bocheński.

Życiowe drogi
Następnie studiował we Lwowie 
prawo – chciał iść na politechni-
kę, ale sprzeciwił się temu jego 
ojciec. Potem studiował eko-
nomię polityczną w Poznaniu 
u boku m.in. twórcy polskiej so-
cjologii, Floriana Znanieckiego. 
Politycznie popierał środowiska 
konserwatywne i chadeckie, czy-
tał z zacięciem Stanisława Cata-
-Mackiewicza. Zainteresowanie 
konserwatyzmem zaczęło zbli-
żać go do Kościoła. – Kościół wy-
glądał na jedyną siłę społeczną 
poza komunizmem, która byłaby 
w stanie coś stworzyć – podkre-
ślał. W 1926 r., za namową swo-
jego duchowego przewodnika 
o. Jacka Woronieckiego, wstąpił 
do seminarium duchownego 
w Poznaniu. – Wstąpiłem do se-
minarium będąc niewierzącym 
i tam się nawróciłem – mówił 
Józef Maria Bocheński po latach. 

Wstąpił do zakonu dominikanów jako osoba niewierząca. Pod koniec życia był nie tylko słynnym duchownym, ale też przenikliwym 
analitykiem politycznym i światowej sławy logikiem. Senat RP ogłosił 2020 r. Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Przyjął imię zakonne Innocenty, 
a po okresie nowicjatu wyjechał 
na studia z filozofii i teologii do 
Fryburga. Habilitował się z filo-
zofii chrześcijańskiej na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 
Krótko przed II wojną światową 
prowadził tam wykłady.
W czasie wojny w 1939 r. był 
kapelanem w oddziałach gen. 
Franciszka Kleeberga. Dostał 
się do niewoli niemieckiej, ale 
udało mu się z niej uciec. Dołą-
czył do polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie i towarzyszył żoł-
nierzom gen. Władysława An-
dersa m.in. w bitwie o Monte 
Cassino. – Jak dzieci w roku 2100 
uczyły się będą historii, to z całej 
II wojny światowej zostaną tylko 
Monte Cassino i Powstanie War-
szawskie – mówił Bocheński. 
Po wojnie nie chciał wracać do 
Polski. – Przede wszystkim nie 
chciałem żyć w kraju rządzonym 
przez komunistów – wyjaśniał. 
Rozpoczął pracę wykładowcy 
na uniwersytecie we Fryburgu, 
gdzie został rektorem. Za swo-
ją misję uznał uświadamianie 
elitom intelektualnym Zacho-
du, jak wielkim zagrożeniem 
dla cywilizacji jest ideologia 
komunistyczna. Z czasem stał 
się Bocheński uznanym sowie-
tologiem. W 1956 r. jako ekspert 
brał udział w procesie delegali-
zacyjnym Komunistycznej Par-

tii Niemiec. Wydawał czasopi-
smo „Studies In Soviet Thought” 
(„Studia nad myślą sowiecką”) 
oraz serię wydawniczą „Sovieti-
ca”. W pracy naukowej pomagała 
mu znajomość wielu języków: 
francuskiego, angielskiego, wło-
skiego, niemieckiego, greckiego 
i rosyjskiego.

Potrzeba logiki
Od 1987 r. Bocheński przyjeżdżał 
do Polski. Po roku 1989 bardzo 
negatywnie oceniał przemiany 
polityczne i społeczne zachodzą-
ce w Polsce, szczególnie zanie-
chanie głębokiej dekomunizacji 
i rozliczenia systemu komuni-
stycznego. – Z komunistycznego 
paskudztwa trzeba Polskę oczy-
ścić. Ale głównym zadaniem jest 
wychowanie dla narodu nowej 
młodzieży – zaznaczał w jednym 
z ostatnich wywiadów. 
Bocheński był nie tylko wybit-
nym logikiem, ale też osobą 
starającą się wprowadzać do 
życia publicznego model dys-
kusji oparty na argumentach 
rozumowych. Nie znosił nie-
jasnych pojęć i nierozumnych 
przekonań. Całe życie starał się 
w różnej formie walczyć z za-
bobonami, czyli irracjonalnymi 
przekonaniami, które funkcjo-
nują w życiu społecznym, czy-
niąc w nim wielkie szkody. Był 
za wychowaniem ludzi do ro-
zumności, czyli do logiki. Był 

q  Bądź roztropny.
q  Nie uznawaj żadnego zdania bez 

sumiennego przekonania się 
o jego prawdzie albo przynajmniej 
o jego prawdopodobieństwie.

q  Zanim coś ważniejszego powiesz albo 
zrobisz, zadaj sobie pytanie: czy warto?

q  Sprawdź przed ważną decyzją, czy nie 
bierzesz Twoich życzeń za rzeczywistość.

q  W każdej sprawie zasięgaj rady 
ludzi doświadczonych.

q  Odłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie.
q  Poznaj siebie.
q  Znajdź codziennie chwilę do namysłu 

nad sobą.
q  Zajmuj się sprawami, które od Ciebie 

zależą, a nie tymi, które od Ciebie 
nie zależą.

q  Nie wartościuj niepotrzebnie.
q  Nie przejmuj się tym, na co nie 

masz wpływu.
q  Dbaj o zabezpieczenie twojej przyszłości.

miłośnikiem mądrości; starał 
się odróżniać ją od moralności, 
etyki czy wiary. 
W 1987 r. wydał książkę „Sto za-
bobonów. Krótki filozoficzny 
słownik zabobonów”, w której 
krytykował niektóre nurty fi-
lozofii, takie jak marksizm czy 
anarchizm, ale i wróżbiarstwo, 
astrologię czy numerologię. Za 
najgroźniejszy zabobon Bocheń-
ski uznał marksizm, który w isto-
cie jest specyficzną „namiastką 
wiary”, sumą innych przesądów, 
nie mających oparcia w rozu-
mie. – Marksizm-leninizm jest 
zasadniczo teorią niespójną 
i sprzeczną z faktami. Nie jest 
też żadną nauką, jest wojują-
cą wiarą, mającą do dyspozycji 
partię komunistyczną i jej orga-
nizację, potężne środki do prak-
tycznej realizacji bezpośrednich 
celów – pisał w swojej książce 
„Marksizm-leninizm. Nauka 
czy wiara?”.
– Postępuj tak, abyś długo żył 
i dobrze ci się powodziło – pi-
sał w wydanym w 1992 r. „Pod-
ręczniku mądrości tego świata”, 
książce będącej zbiorem prak-
tycznych porad dotyczących ży-
cia człowieka i relacji z innymi. 
Zgodnie z tą wskazówką w wie-
ku niemal siedemdziesięciu lat 
zdążył jeszcze uzyskać… licencję 
pilota. z

Stefan Głowacki

Za swoją misję  
uznał uświadamianie
elitom 
intelektualnym 
Zachodu,
jak wielkim 
zagrożeniem
dla cywilizacji 
jest ideologia
komunistyczna. 
Z czasem stał się 
Bocheński uznanym 
sowietologiem
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To nie jest kraj dla chorych ludzi
n ZDROWIE

Aby nie być gołosłow-
nym, przedstawię hi-
storię mojej mamy, 
która od kilku lat 

zmaga się ze stwardnieniem za-
nikowym bocznym (SLA). Przez 
ten czas nasza rodzina wielo-
krotnie przekonywała się, że nie 
jest prawdą, iż system opieki me-
dycznej ma luki. On przypomina 
raczej jedną wielką czarną dziu-
rę. Co ciekawe, z systemowych 
braków doskonale zdają sobie 
sprawę medycy, choć raczej na 
większą otwartość pozwalają 
sobie w czasie wizyt prywatnych.

Historia choroby
Moja mama była osobą aktywną. 
Zbliżając się do sześćdziesiątki 
jeździła na rowerze niemal co-
dziennie, także zimą, nierzad-
ko pokonując kilkadziesiąt ki-
lometrów. Przed pięcioma laty 
musiała jednak zrezygnować 
z tych przejażdżek. Zaczęło się 
od tego, że czuła sztywnienie 
w lewej stopie. Nie zbagatelizo-
wała objawów. Poszła do lekarza 
rodzinnego, który odesłał ją do 
neurologa. W międzyczasie na-
dal jeździła na rowerze, do mo-
mentu, kiedy bezwładnie z nie-
go spadła, bo noga zwyczajnie 
się pod nią ugięła. Szczęśliwie 
skończyło się zaledwie na kilku 
siniakach, ale mama na rower 
już nie wsiadła. Neurolog, do 
którego trafiła na początku, zle-
cał badania, które nijak się miały 
do rzeczywistego schorzenia. 
Widząc, że lekarz czasem wręcz 
ostentacyjnie manifestuje swoją 
bezradność, mama poprosiła 
o konsultację neurochirurga, 
który kiedyś uratował ją przed 
operacją kręgosłupa. Tym razem 
jednak stwierdził, że interwen-
cja chirurgiczna jest nieunik-
niona. Mama z wiarą zgodziła 
się na zabieg.
Po operacji, jak to po operacji, 
rehabilitacja i powolne docho-
dzenie do pełnej sprawności. Tak 
miało być, ale rzeczywistość oka-
zała się okrutna. Tygodnie mijały, 
a mama wcale nie czuła się le-
piej, dodatkowo odczuwała coraz 
większe zmęczenie. Wejście po 
schodach na pierwsze piętro sta-
nowiło dla niej nie lada wyczyn. 

O tym, że publiczny system opieki zdrowotnej nie działa w Polsce najlepiej, przekonała się zapewne większość z czytających 
niniejszy tekst. Kolejki, utrudniony dostęp do specjalistów, słaba opieka w szpitalach – to najczęściej wymieniane trudności, na jakie 
napotykają pacjenci. W sytuacjach, gdy chorujemy czasowo i niezbyt poważnie, problemy te jedynie nas irytują. Polska jest jednak 
krajem jak z koszmaru dla osób trwale niepełnosprawnych

tycznie zanikają mięśnie, łącz-
nie z mięśniem oddechowym. 
Po pewnym czasie nie może sa-
modzielnie jeść (konieczność 
zainstalowania żywienia dojeli-
towego) ani oddychać (najpierw 
oddychanie wspomagane jest 
przez respirator, aż w końcu trze-
ba dokonać zabiegu tracheoto-
mii, po którym chory oddycha 
przez specjalną rurkę, ale nie jest 
w stanie mówić). Długość życia 
od ujawnienia się pierwszych 
objawów choroby wynosi prze-
ciętnie trzy lata, a chory umiera 
zazwyczaj przez uduszenie (spo-
wodowane osłabieniem mięśni 
oddechowych). Oczywiście, jak 
przy każdej chorobie, a zwłaszcza 
neurologicznej, postęp objawów 
jest sprawą indywidualną. Ste-
phen Hawking potrafił przeżyć 
z SLA ponad 50 lat.
Po kilku dniach badań mamę 
wypisano jedynie z receptą na 
lek, który działa bardziej jak pla-
cebo, niż rzeczywiście hamuje 
rozwój choroby. W aptece okaza-
ło się, że kosztuje ponad 1000 zł. 
Na szczęście uprzejma pani far-
maceutka poinformowała nas 
o refundowanym zamienniku. 
Dlaczego takiej informacji nie 

uzyskaliśmy w klinice, nie mam 
pojęcia. Początkowo niewiele 
się zmieniło. Mama była w sta-
nie samodzielnie chodzić, choć 
później już jedynie o lasce. Przez 
cały czas konsultowaliśmy się 
z różnymi specjalistami. Jeden 
z nich, patrząc na wypis z Ka-
towic, stwierdził, że mamie nie 
zrobiono kilku kluczowych ba-
dań. Trafiła zatem do kliniki 
w Krakowie, gdzie niestety po-
twierdzono diagnozę z Katowic. 
Po pewnym czasie pojawiły się 
coraz większe problemy z oddy-
chaniem, więc zaproponowano 
tzw. opiekę domową, w ramach 
której chory otrzymuje respi-
rator. Oczywiście nie z dnia 
na dzień, bo trzeba poczekać 
w kolejce.
I teraz najciekawsze. Niepełno-
sprawny, przed zakwalifikowa-
niem do programu, musi spę-
dzić kilka dni w szpitalu. Ot tak, 
nie wiadomo za bardzo po co. 
Wiadomo natomiast, że wizyta 
w szpitalu oznacza zwiększenie 
ryzyka zapalenia płuc, szczegól-
nie przy obniżonej odporności, 
co u osób mających problemy 
z oddychaniem może okazać 
się zabójcze. Zgodnie z prawem 

Murphy’ego mama już pierwsze-
go dnia pobytu w klinice naba-
wiła się zapalenia płuc i musiała 
zostać przewieziona na oddział 
intensywnej terapii. W szpitalu 
spędziła około dwóch tygodni. 
Lekarz prowadzący poinfor-
mował ją, że po przyjeździe do 
domu będzie musiała się przy-
zwyczaić, bo opiekować się nią 
ma cały sztab ludzi: anestezjo-
log, pielęgniarka, rehabilitant, 
a kiedy trzeba także psycholog. 
Mama żartowała, że czuje się jak 
VIP z tak kompleksową opieką. 
Rzeczywistość jednak zwykle 
rozmija się z oczekiwaniami. 
Tak było i tym razem.
Gdy przyjechała do domu karet-
ką, oprócz nas (którzy wcześniej 
zostaliśmy przeszkoleni z obsłu-
gi respiratora) nie było nikogo, 
a transportujący ją ratownicy 
marudzili, że muszą wnieść ma-
mę na pierwsze piętro. A dalej 
radź sobie człowieku sam. Po 
dwóch tygodniach, gdy nikt do 
nas nie przyjeżdżał – a teore-
tycznie lekarz powinien być raz 
w tygodniu, a pielęgniarka i re-
habilitant dwukrotnie – zadzwo-
niliśmy do firmy organizującej 
opiekę dla mamy. Okazało się, 
że osoby za nią odpowiedzial-
ne… nie dostały informacji, że 
pacjent już wyszedł ze szpitala 
(!). A mama potrzebowała opieki 
natychmiastowej, bo zapalenie 
płuc stało się przyczyną nagłego 
przyspieszenia choroby. Nie jest 
już w stanie samodzielnie cho-
dzić, a pod respiratorem spędza 
całą noc i sporą część dnia.

Niekonstytucyjne 
przepisy
To, co przedstawiłem powyżej, 
stanowi tylko wycinek tego, 
z czym musimy mierzyć się na 
co dzień. Myślę, że podobny-
mi doświadczeniami mogłaby 
podzielić się większość osób 
sprawujących opiekę nad nie-
pełnosprawnymi. Jest to za-
jęcie wyczerpujące fizycznie 
i psychicznie, bo przy chorym 
trzeba czuwać 24 godziny na 
dobę. Pół biedy, jeżeli opieku-
nowi pomagają inni członkowie 
rodziny, jak jest w naszym przy-
padku. Jeżeli jednak zostaje on 

Postanowiliśmy poradzić się in-
nego neurologa. Ten typował na 
początku polineuropatię. Wtedy 
jeszcze nie wiedzieliśmy, że była 
to diagnoza arcyoptymistyczna. 
Skierował mamę do Górnoślą-
skiego Centrum Medycznego 
w Katowicach-Ochojcu na szcze-
gółowe badania. SLA brzmiało 
jak wyrok. Choremu systema-

Niepełnosprawny, 
przed zakwalifikowaniem 
do programu, musi 
spędzić kilka dni 
w szpitalu. Ot tak, 
nie wiadomo  
za bardzo po co. 
Wiadomo natomiast, 
że wizyta w szpitalu 
oznacza zwiększenie 
ryzyka zapalenia 
płuc, szczególnie 
przy obniżonej 
odporności, co u osób 
mających problemy 
z oddychaniem może 
okazać się zabójcze

fot. AdobeStock
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z chorym sam, to praktycznie 
nie ma nawet chwili, by zająć 
się swoimi sprawami. Wyko-
nywanie obowiązków zawodo-
wych staje się niemożliwe bez 
zatrudnienia osoby z zewnątrz 
do pomocy. A jeżeli decyduje-
my się zrezygnować z pracy, 
to opiekun osoby dorosłej mo-
że liczyć na zasiłek opiekuń-
czy w oszałamiającej kwocie 
620 złotych miesięcznie.
Skandalem, na który w tym miej-
scu trzeba zwrócić uwagę, jest 
konsekwentne różnicowanie 
przez ustawodawcę niepracują-
cych opiekunów niepełnospraw-
nych dzieci (którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny w wysoko-
ści wartości płacy minimalnej, 
bez kryterium dochodowego) 
oraz osób sprawujących opiekę 
nad członkami rodziny, które 
stały się niepełnosprawne w do-
rosłym życiu (mają prawo do 
zasiłku w wysokości 620 złotych, 
ale jedynie pod warunkiem, że 
dochód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie przekracza 
764 złotych). Sprawa jest jeszcze 
bardziej kuriozalna, gdy wczy-
tujemy się dokładniej w zapisy 
Ustawy o świadczeniach rodzin-
nych. W obowiązującym stanie 
prawnym wyższe świadczenie 
przysługuje też opiekunom 
znacznie niepełnosprawnych 
osób dorosłych, ale jedynie pod 
warunkiem, że owa niepełno-
sprawność powstała jeszcze 
w okresie dzieciństwa lub przed 
24. rokiem życia w przypadku 
osoby uczącej się. I tak, gdyby 
studiujący 23-latek uległ wypad-
kowi skutkującemu niepełno-
sprawnością, jego opiekun otrzy-
mywałby zasiłek pielęgnacyjny 
w wysokości płacy minimalnej. 
Opiekunowi osoby, która stałaby 
się niepełnosprawną w wieku 
22 lat, ale zakończyła wcześniej 
edukację, przysługiwałoby na-

tomiast zaledwie 620 złotych 
zasiłku. Trybunał Konstytucyj-
ny już w 2014 r. jednoznacznie 
wskazał na niekonstytucyjność 
tych przepisów, które pomimo 
tego do dzisiaj pozostają w mocy.
Powyżej starałem się przedsta-
wić dwie najbardziej widoczne 
patologie polskiego systemu 
opieki zdrowotnej w odniesieniu 
do chorób rzadkich i ciężkich. 
Po pierwsze fatalnie funkcjo-
nująca kwalifikacja medyczna, 
skutkująca tym, że chory do-
wiaduje się o chorobie, którą 
rzeczywiście posiada zbyt póź-
no, by wdrożyć jakieś sensowne 
leczenie. Jak w przypadku mojej 
mamy, nierzadko same procedu-
ry są bezpośrednią przyczyną 
pogorszenia się stanu zdrowia 
(dodatkowe wizyty w szpitalu). 
Można nabawić się depresji, 
patrząc na średni czas oczeki-
wania na realizację świadczeń 
specjalistycznych. Na wizytę do 
endokrynologa trzeba czekać 
średnio… ponad 11 miesięcy.
Coraz bardziej niepokojące da-
ne płyną z corocznego rapor-
tu Barometr WHC. Kolejki do 
specjalistów z roku na rok się 
wydłużają. W 2019 r. przeciętny 
czas oczekiwania na gwaranto-
wane świadczenie zdrowotne 
w Polsce wynosił 3,8 miesiąca. 
Dla porównania w 2015 r. było 
to 2,9 miesiąca.

Problemy systemowe
Bezpośrednią przyczyną ogra-
niczenia dostępności do świad-
czeń gwarantowanych są kurczą-
ce się kadry lekarzy specjalistów 
i, co może szczególnie alarmu-
jące, rosnąca średnia wieku me-
dyków. Obecnie wynosi ona 50 
lat, a w przypadku specjalistów 
nawet 54 lata (!). Oficjalnie na 
tysiąc mieszkańców przypada 
w Polsce 2,4 lekarza, przy śred-
niej europejskiej na poziomie 

3,6. Dla porównania, w Austrii 
i Szwajcarii wskaźnik ten 
jest ponad dwukrotnie 
wyższy. Teoretycznie 
nie powinno być 
tak źle, biorąc pod 
uwagę, że z roku na 
rok rośnie liczba 
absolwentów stu-
diów medycznych. 
Jednak aż 25 proc. 
z nich to obcokra-
jowcy, którzy po za-
kończeniu studiów 
najczęściej wracają do 
rodzimego kraju lub wyjeż-
dżają do miejsc, gdzie komfort 
pracy jest wyższy.
Po drugie finanse, czyli temat 
rzeka. O sposób finansowania 
służby zdrowia politycy różnych 
opcji spierają się od zawsze. Nie-
wiele jednak dobrego z tego wy-
nika dla samego pacjenta. We-
dług Okręgowej Izby Lekarskiej 
co roku w Polsce z powodu braku 
funduszy na ochronę zdrowia 
umiera około 30 tys. osób. Prze-
rażająca statystyka… To jednak 
nie powinno dziwić w sytuacji, 
kiedy znajdujemy się w ogonie 
państw Unii Europejskiej w za-
kresie wydatków na ten cel. We-
dług danych Eurostatu w 2016 r. 
na ochronę zdrowia w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
mniej od nas wydały tylko Gre-
cja i Bułgaria. Z kolei zestawie-
nie WHO wskazuje, że w 2017 r. 
Polska przeznaczyła na ochronę 
zdrowia 4,51 proc. PKB, zajmu-
jąc pod tym względem szóste 
miejsce od końca wśród państw 
UE. W tym roku po raz pierwszy 
wydatki na służbę zdrowia mają 
przekroczyć 100 mld złotych, co 
ma odpowiadać ponad 5 proc. 
PKB i mają systematycznie ro-
snąć do poziomu 6 proc. PKB 
w 2024 r. To i tak jednak niewie-
le w porównaniu ze Szwecją, 
Niemcami czy Francją. Kraje 

te na ochronę zdrowia wydają 
około 9 proc. PKB.
Jestem świadomy, że z dnia na 
dzień nie wykształcimy odpo-
wiedniej liczby lekarzy ani nie 
zreformujemy całego systemu 
opieki zdrowotnej tak, żeby cho-
roby były rozpoznawalne na po-
czątkowym etapie i nawet, jeżeli 
nie da się pacjenta z nich wyle-
czyć, to przynajmniej „komfort” 
chorowania stanie się wyższy. 
Są to procesy, które wymagają 
lat prowadzenia konsekwentnej 
i rozumnej polityki zdrowotnej. 
No właśnie, tyle że aby było to 
możliwe, ochrona zdrowia mu-
siałaby się stać jednym z prio-
rytetów polityki państwa. Przez 
lata takim się nie stała, pomimo 
zapewnień kolejnych ekip rzą-
dzących.
Z rozważań bardziej ogólnych 
wróćmy do sytuacji indywidu-
alnej. Powyższe trudności nie 
są jedynymi, z którymi muszą 

mierzyć się osoby niepełno-
sprawne i ich opiekunowie. 

Z naszych doświadczeń 
to, co jest najbardziej 

irytujące, to poczucie 
osamotnienia w cho-
robie. Wszystkiego 
trzeba dowiady-
wać się na własną 
rękę, wszystko sa-
memu załatwiać, 

tracić czas na pi-
sanie wniosków itd. 

Rozwiązaniem, które 
znacznie ułatwiłoby życie 

osobie niepełnosprawnej 
i jej opiekunowi, a nie wyda-

je się jakoś specjalnie kosztow-
ne, mogłoby być ustanowienie 
kogoś w rodzaju „menedżera” 
osoby niepełnosprawnej. Był-
by to ktoś posiadający stosowne 
pełnomocnictwa do występo-
wania w interesie chorego. To 
on, oczywiście po konsultacji 
z osobą niepełnosprawną, or-
ganizowałby dodatkową opiekę, 
składał wnioski o dofinansowa-
nie do sprzętu medycznego, za-
łatwiał te wszystkie formalności, 
którymi na co dzień musi sobie 
zaprzątać głowę opiekun. Niby 
takie proste, a jednak nikt do 
tej pory na to nie wpadł, a osoba 
sprawująca opiekę musi przy-
zwyczaić się, że zasada „umiesz 
liczyć, licz na siebie” – stanie się 
jej codziennością. A wystarczyło-
by, gdyby Ministerstwo Zdrowia 
zorganizowało wielką konferen-
cję z opiekunami osób niepełno-
sprawnych, na której ci mogliby 
przedstawić najbardziej palące 
problemy, z którymi nieustannie 
muszą się mierzyć. Następnie 
to wszystko spisać, opracować 
z ekspertami właściwe rozwiąza-
nia i przekuć je w konkretne akty 
prawne. No tak, chyba jednak 
zbytnio się rozmarzyłem… Tak 
byłoby w idealnej rzeczywistości, 
a polska nigdy taką nie była dla 
osób z niepełnosprawnościami.
W moim rozumieniu solidar-
ne państwo to takie, które po-
trafi właściwie zatroszczyć się 
o swoich obywateli najbardziej 
potrzebujących opieki, a takimi 
są niewątpliwie osoby niepełno-
sprawne. Dla kogo, jak nie dla 
nich, nie powinno nigdy zabrak-
nąć pieniędzy. Rozumiem, że 
środki są ograniczone, a potrze-
by osób z niepełnosprawnościa-
mi ogromne. Nie zawsze jednak 
problemem są same pieniądze, 
ale raczej brak pomysłu i chęci, 
by zwiększyć komfort życia osób 
tak dotkliwie potraktowanych 
przez los. z

Marcin Rezik
www.nowyobywatel.pl

O sposób finansowania 
służby zdrowia politycy 
spierają się od zawsze. 
Niewiele jednak 
dobrego z tego wynika 
dla samego pacjenta.
Według Okręgowej 
Izby Lekarskiej co roku 
w Polsce z powodu 
braku funduszy 
na ochronę zdrowia 
umiera około 30 tys. 
osób. Przerażająca 
statystyka… To jednak 
nie powinno dziwić
w sytuacji, kiedy 
znajdujemy się 
w ogonie państw UE 
w zakresie wydatków 
na ten cel
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Nauczycielom akade-
mickim rekomen-
duje pracę przy włą-
czonych kamerach, 

zamianę prac semestralnych 
na mniejsze projekty o ściśle 
wyznaczonym terminie złoże-
nia i nagradzanie aktywności 
studentów podczas zajęć online.
Jej zdaniem nauczanie zdalne 
jest znacznie trudniejsze i nie 
zastąpi klasycznych form eduka-
cji, jednak w pewnych obszarach 
może być równie efektywne, 
co stacjonarne.
Psycholog przewiduje, że w no-
wym roku akademickim stu-
dentom zacznie towarzyszyć 
zjawisko preferencji czasu te-
raźniejszego, nazywane rów-
nież impulsywnością. „Podczas 
nauczania zdalnego studenci 
każdego dnia będą podejmo-
wać decyzje – aktywnie uczest-
niczyć w zajęciach, czy może 
z +poziomu łóżka+ zalogować 
się, wyłączyć kamerkę 
i podrzemać jeszcze 
troszeczkę” – tłu-
maczy.
Aby nie podda-
wać się chwi-
lowym impul-
som, potrzebna 
jest samokontro-
la. Jak wyjaśnia 
psycholog, samo-
kontrola zmusza nas do 
rezygnacji z mniejszego dobra 
na rzecz dobra większego. Jest 
potrzebna w sytuacjach, gdy zro-
bienie czegoś naraża człowieka 
na negatywne konsekwencje, 
ale jednocześnie zapewnia dużą 
odroczoną gratyfikację.
W kontrolowaniu samego siebie 
podczas nauki zdalnej pomaga, 
zdaniem dr Znajmieckiej-Sikory 
ograniczenie sobie możliwości 
wyboru i dopływu informacji. 
Przygotowując się do egzaminu 
czy pisząc pracę warto wyłączyć 
telefon i komputer, który mo-
że rozpraszać.
Niechcianym zachowaniom 
zapobiega nałożenie na siebie 
dodatkowych kosztów niewła-
ściwego wyboru. Silny efekt mo-

tywacyjny wywołują publiczne 
deklaracje, na przykład złożenia 
pracy semestralnej w określo-
nym terminie.
Aby chronić się przed impulsyw-
nym działaniem, można użyć 
mechanizmów opóźniających 
czas pomiędzy chęcią a fizyczną 
możliwością wykonania pew-
nej czynności. Student może 
na przykład ustawić sobie mi-
nutnik na określony czas i nie 
przerywać ani nie kończyć nauki 
przed upływem wyznaczonego 
sobie terminu.
Psycholog radzi też świado-
me manipulowanie własnymi 
emocjami. „Gdy uda nam się 
wzbudzić pozytywne emocje do 
wykonywanej czynności – osią-
gniemy sukces. Pomocne może 
być również wyobrażenie sobie 
nieprzyjemnych uczuć, jakich 
będziemy doświadczać, kiedy 
czegoś nie zrobimy, np. w sytu-
acji, kiedy nie zaliczymy sesji 

albo nie dokończymy 
studiów” – tłumaczy 

dr Znajmiecka-Si-
kora.
Zamiast karać 
siebie, można 
zbudować sys-
tem nagród za 

wytrwanie przy 
postanowieniu 

regularnego uczenia 
się. Psycholog proponuje, 

aby co miesiąc sprawiać sobie 
drobny prezent – na przykład 
za systematyczną naukę języka.
W opinii psycholog z UŁ na-
uczyciele akademiccy powinni 
pomóc studentom w trudnym 
czasie nauki zdalnej. Radzi, aby 
w procesie edukacji wykorzystać 
nauczanie synchroniczne, które 
pozwala na stały kontakt wy-
kładowca-student. Zaleca pra-
cę przy włączonych kamerach, 
zamianę prac semestralnych 
na mniejsze projekty o ściśle 
wyznaczonym terminie złożenia 
i nagradzanie aktywności stu-
dentów podczas zajęć online. z

PAP – Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Z badań CBOS opubliko-
wanych w 2018 r. wy-
nika, że 45 proc. an-
kietowanych zdarzało 

się czytać horoskopy. W 2011 r. 
twierdząco odpowiedziało na to 
pytanie 55 proc. ankietowanych, 
a w 2006 r. – 58 proc. Z deklaracji 
badanych wynika, że w 2018 r. 
co dziewiąty ankietowany (11 
proc.) zdecydował się skorzystać 
z pomocy wróżbity. Tylko jeden 
na stu ankietowanych stwier-
dził, że skorzystał z takiej usługi 
wielokrotnie, a 3 proc. ankieto-
wanych – kilkukrotnie. Więk-
szość Polaków (85 proc.) nigdy 
nie odwiedziła osoby zajmującej 
się astrologią.
Badacze nie mają na razie now-
szych, pełnych danych na temat 
korzystania z usług wróżbitów 
w czasie pandemii. Jednak 
w rozmowie z PAP dr hab. Teresa 
Sołtysiak z Wydziału Pedagogiki 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy zauważa, że 
ludzie zwracają się do wróżbi-
tów szczególnie w czasach nie-
pewności i kryzysu. Dlatego nie 
można wykluczyć, że tego typu 
zapotrzebowanie jest obecnie 
większe, niż np. w poprzednim 
roku. Teraz – jak podkreśla ba-
daczka – wiele osób więcej cza-
su spędza w domu (w związku 
ze zdalną pracą), więc ma du-
żo czasu na przemyślenia do-
tyczące przemijania i własnej 

egzystencji. „Wówczas spędzamy 
więcej czasu w internecie. A tam 
jest mnóstwo łatwo dostępnych 
wszelkiej maści wróżb i wróżbi-
tów” – dodaje.
Ekspertka wyjaśnia, że wróż-
by to różnego rodzaju działania 
podejmowane w celu poznania 
i przewidywania przyszłości, 
co związane jest z istnieniem 
domniemanego świata nadna-
turalnego i nawiązywania z tym 
światem kontaktów przez osoby 
się tym zajmują, czyli wróżbitów. 
Co powoduje, że ludzie korzysta-
ją z pomocy wróżek i wróżbitów? 
„Motywacji jest naprawdę wie-
le: poznanie przyszłości, cieka-
wość, brak pewności siebie i po-
czucie, że nauka nie jest w stanie 
wszystkiego wytłumaczyć i po-
móc w rozwiązaniu problemów” 
– wylicza dr hab. Sołtysiak. Jest 
ona też autorką niedawno wyda-
nej publikacji „W sieci wróżb. 
Studium indywidualnych przy-
padków”, w której przygląda się 
losom osób, które kierowały się 
w swoim życiu wskazaniami 
wróżów lub wróżek.
„Co prawda niektóre osoby były 
z tych usług zadowolone, ale nie-
stety napotkałam również osoby, 
u których korzystanie z takich 
usług doprowadziło do rozpadu 
rodziny lub popadnięcia w zgub-
ny nałóg – uzależnienie od alko-
holu” – mówi. Dlatego ekspertka 
przestrzega przed szukaniem 

pomocy w takich miejscach.
„Mamy bardzo wiele innych 
możliwości. Przed pójściem do 
psychiatry można skorzystać 
z pomocy profesjonalnego tera-
peuty albo psychologa” – wska-
zuje.
Teresa Sołtysiak podkreśla, że 
ludzie często obawiają się korzy-
stania z tego typu fachowej pora-
dy, bo boją się naznaczenia i wy-
śmiania, np. w gronie rodziny 
czy znajomych. Czasami też nie 
chcą z rozmawiać ani z bliskimi 
ani lekarzem na tematy, które są 
dla nich bolesne. Dlatego wolą 
pójść do wróża lub wróżki. „Tam 
często mogą się wygadać, jest to 
osoba, której mogą zaufać i się 
przed nią otworzyć – a w każdym 
razie tak sądzą” – zaznacza.
Sołtysiak wspomina, że bada-
nie zjawiska korzystania z usług 
wróżbitów nie jest łatwe. Wiele 
osób biorących udział w pogłę-
bionym badaniu ostatecznie wy-
cofało się z niego pod koniec. 
Wygląda na to, że – jak mówi 
badaczka – sama rozmowa na 
temat problemów pełniła dla 
nich rolę terapeutyczną i była 
im potrzebna. „Czasem istotne 
jest wyartykułowanie problemu 
i nie spychanie go do podświado-
mości. Jest to wstęp do dalszego 
działania” – podkreśla. z

Szymon Zdziebłowski
www.naukawpolsce.pap.pl

n PSYCHOLOGIA

Jak uczyć się 
zdalnie
Głównym problemem w nauczaniu zdalnym 
może być niska motywacja do nauki – uważa 
dr Marta Znajmiecka-Sikora z Instytutu  
Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

W czasach niepewności 
sięgamy po wróżby
Korzystanie z usług wróżek w czasach niepewności jest szczególnie częste, 
ale może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym rozpadu rodziny. 
Zamiast uciekać w stronę astrologii, skierujmy się do profesjonalnych 
terapeutów lub psychologów – radzi pedagog i socjolog dr hab. Teresa Sołtysiak
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Coraz częściej do-
chodzi do sytuacji, 
że dziecko wpraw-
dzie fizycznie prze-

bywa w domu, ale mentalnie 
jest w całkiem innym świecie. 
Dziś wielu rodziców przegrywa 
w walce o uwagę swego dziec-
ka z prostokątnym pudełkiem 
mieszczącym się w dłoni! Ow-
szem, posiadanie smartfona to 
nic złego, ale nie jest dobrze, 
gdy staje się on dla dziecka wy-
rocznią i zastępuje prawdziwe 
relacje. 
„Wir stymulacji cyfrowych” 
– to określenie wymyślił Ti-
mothy Snyder, amerykański 
historyk specjalizujący się 
w historii nowożytnego nacjo-
nalizmu oraz dziejów Europy 
Środkowej i Wschodniej, na 
dodatek biegle władający języ-
kiem polskim. Chodzi o wszel-
kie atrakcje dostępne w sieci 
internetowej, które wciągają 
nasze dzieci jak wir, stymulują 
ich umysły, sztucznie napę-
dzają potrzeby, bombardują 
bodźcami, pokusami, wskazu-
ją przedziwne cele. Podobnie 
jak tzw. cyfrowe media spo-
łecznościowe. W rzeczywisto-
ści działają na młodych raczej 
odspołeczniająco i blokują ich 
przed wyjściem do człowieka 
w realnym świecie. 
Co zrobić? Przecież nie odbie-
rzesz dziecku smartfona i nie 
zablokujesz mu dostępu do 
komputera. No nie. Co zatem? 
Otóż możesz z dzieckiem spę-
dzać czas i rozmawiać, aby przy-

Wygrać ze smartfonem
Jesteś z pewnością troskliwym rodzicem, ale czy masz pewność, że rozłożyłeś wszystkie potrzebne parasole 
bezpieczeństwa? Może się bowiem zdarzyć, że masz dziecko w domu, w strefie jak najbardziej sprzyjającej 
bezpieczeństwu, ale w rzeczywistości jest ono kompletnie poza zasięgiem Twojej opieki

Schowaj telefon, 
poproś o to 
swoje dziecko i 
opowiedz jakąś 
historię ze swego 
dzieciństwa.  
Może opisz 
zabawy, w jakie się 
bawiłeś. Przytocz 
mrożącą krew 
w żyłach opowieść 
o największym 
szaleństwie swej 
młodości albo 
o największym 
bohaterskim 
wyczynie

wracać równowagę i propor-
cje w jego postrzeganiu świata. 
Twierdzisz, że naprawdę nie 
masz na to czasu? Albo może 
nie wiesz, jak taką rozmowę 
zacząć, aby nie była sztywnym 
wypytywaniem o to, jak tam 
w szkole? 
Czy zdarzyło Ci się, że w ocze-
kiwaniu na coś (np. na obiad 
w restauracji, w kolejce do 
lekarza lub w korku) sięgałeś 
w obecności dziecka po telefon, 
by sprawdzić, co tam w cyfro-
wym świecie słychać? Twoje 
dziecko być może też wówczas 
patrzyło w swoje zaczarowane 
cyfrowe pudełko? A może by tak 

w tym czasie spróbować czegoś 
innego, bardziej naturalnego 
i konstruktywnego dla Waszej 
relacji? 
Wiesz, co robi mój znajomy 
w takich międzyczasach wy-
nikających z oczekiwania na 
coś? Zazwyczaj – a kiedy tylko 
może, zabiera wszędzie trójkę 
swoich dzieci, także do urzę-
dów czy na zakupy – zaczyna 
po prostu opowiadać jakąś ro-
dzinną anegdotę, a dzieci mają 
od razu mnóstwo pytań. Grają 
też w kamień-nożyce-papier, 
głuchy telefon lub skojarzenia, 
czasem biorą ze sobą karty, żeby 
zagrać np. w kuku. 

Możliwości jest wiele. Wystar-
czy zacząć, potem pamięć i wy-
obraźnia uruchamia się i pozwa-
la twórczo i radośnie wykorzy-
stać dany Ci z dzieckiem czas. 
Schowaj telefon, poproś o to 
swoje dziecko i na przykład opo-
wiedz jakąś historię ze swego 
dzieciństwa. Może opisz zaba-
wy, w jakie się bawiłeś. Przy-
tocz mrożącą krew w żyłach 
opowieść o największym sza-
leństwie swej młodości albo 
o największym bohaterskim 
wyczynie. Wymień szczyty, któ-
re zdobyłeś, ulubione miejsca, 
jakie zwiedziłeś i które chciał-
byś pokazać swoim pociechom. 

Wspomnij historie związane ze 
swymi przodkami lub przygo-
dy, jakie przytrafiły się Twoim 
znajomym. Dzieci generalnie 
bardzo lubią słuchać o tym, co 
przeżyli ich rodzice i jacy by-
li w dzieciństwie i pierwszej 
młodości. 
Solidny parasol bezpieczeństwa 
rozłożysz w pełni, zaczynając 
od budowania relacji i wzmac-
niania więzi. Śmiało! Zawalcz 
o uwagę swego dziecka i o jego 
bezpieczeństwo w świecie cy-
frowych pułapek. z

Redakcja Tato.Net
www.tato.net

O G Ł O S Z E N I E
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Kiedy kończyła Pani studia, usły-
szała Pani od profesora Bardinie-
go: „Twoim domem jest teatr”. 
Pierwszym był Teatr Współcze-
sny. Jaką rolę w kształtowaniu 
Pani osobowości artystycznej 
odegrała praca w teatrze, spo-
tkania z charyzmatycznymi ak-
torami i reżyserami, których 
przecież Pani na swojej drodze 
spotkała wielu?
Dużo by mówić… Przede wszyst-
kim takim dobrym ojcem Teatru 
Współczesnego był dyrektor Er-
win Axer, znany z tego, że dawał 
młodemu aktorowi szansę. Tą 
szansą była oczywiście duża ro-
la. Ja też dostałam swoją szan-
sę – to była postać Zofii Plejtus 
w „Matce” Witkacego. Matkę 
grała Halina Mikołajska, która 
bardzo mi pomogła w budowa-
niu postaci. Moim partnerem był 
Maciej Englert, a jedną z waż-
nych ról grała przezabawnie 
Barbara Krafftówna. Bardzo 
się polubiłyśmy. Oprócz pasji 
teatralnej łączyła nas ogromna 
ilość piegów. Zawsze po waka-
cjach sprawdzałyśmy ich naby-
tą na słońcu ilość. Dużo wspo-
mnień… Może jeszcze wspo-
mnę o roli Akuliny w „Potędze 

Ciemnoty” Tołstoja. Grałam tam 
z Teresą Lipowską, Henrykiem 
Borowskim i Tadeuszem Łom-
nickim. Z Łomnickim spotkałam 
się potem jeszcze wiele razy. 
Był wspaniałym partnerem na 
scenie, czułym, wrażliwym, ale 
i wymagającym. 
To było pięć pierwszych lat 
w moim zawodzie i od razu w tak 
cudownym, rodzinnym teatrze. 

Koniec lat 60-tych. Jedzie Pani 
do Opola z piosenką „Ptakom 
podobni”. Tam zdobywa jedną 
z głównych nagród. Za chwilę 
następne niesamowite, arty-
styczne sukcesy. Andrzej Wajda 
zaprasza Panią do zagrania w fil-
mie pt. „Krajobraz po bitwie”. 
Jest Pani filmową partnerką 
Daniela Olbrychskiego. A po-
tem festiwal w Cannes i bardzo 
pozytywne recenzje zagranej 
przez Panią roli. Kariera aktor-
ska staje przed Panią otworem. 
Jak to wszystko przeżywa mło-
da, zdolna, piękna i wszech-
stronna aktorka? Czy sukces 
nie przyszedł za wcześnie?
Jak już mówiłam, muzyka to-
warzyszyła mi od dziecka. 
Równolegle z zainteresowa-

Pochodzę z rodziny 
muzycznej, tata 
był pianistą i dużo 
grał w domu, 
a ja słuchałam. 
Ta muzyka i jego 
sposób grania 
zostały we mnie 
do dziś. Niestety tata 
wcześnie odszedł 
z tego świata.  
Mama skrzypaczka 
nie posłała mnie  
do szkoły muzycznej, 
bo bała się,  
że wybiorę sobie 
trudny zawód.
Uczyła gry 
na skrzypcach, 
zabierała mnie 
na szkolne koncerty 
i nie tylko

v Dokończenie ze str. 1

W końcu udało mi się napisać 
właściwy tekst. Kluczem oka-
zały się słowa: „nie chcę nikogo 
oceniać, wszystkiego o nim nie 
wiem…” Nie wiemy wszystkiego 
i często oceniamy kogoś zbyt 
pochopnie. Myślę, że pieśń tę 
zaśpiewałam w imieniu wielu lu-
dzi, którzy tak jak ja są przeciwni 
nienawiści i pragną miłości. 

Jak środowisko rodzinne sty-
mulowało w dzieciństwie dyna-
miczną Stasię, aby w przyszłości 
chciała zostać aktorką?
Pochodzę z rodziny muzycznej, 
tata był pianistą i dużo grał w do-
mu, a ja słuchałam. Ta muzyka 
i jego sposób grania zostały we 
mnie do dziś. Niestety tata wcze-
śnie odszedł z tego świata. Mama 
skrzypaczka nie posłała mnie do 
szkoły muzycznej, bo bała się, 
że wybiorę sobie trudny zawód. 
Uczyła gry na skrzypcach, zabie-
rała mnie na szkolne koncerty 
i nie tylko. Chodziła ze mną także 
do muzeów. Uwielbiałam oglądać 
detale obrazów i siadać po kryjo-
mu na stylowych krzesłach. Bab-
cia chciała, żebym była lekarzem, 
ale kiedy zobaczyła, jak bardzo 
interesuję się sztuką, kibicowała 
wszystkim moim artystycznym 
dążeniom. Zapisała mnie na różne 
zajęcia do domu kultury i jeździła 
ze mną na konkursy recytatorskie. 

Jako zbuntowana, niepokorna 
nastolatka, szukała Pani swo-
jego miejsca w życiu. Wtedy 
zaczęła się Pani interesować 
aktorstwem. Zafascynowała 
się Pani postacią Heleny Mo-
drzejewskiej. Za tym poszły 
konkretne młodzieńcze dzia-
łania. Wreszcie oczekiwany 
egzamin do Szkoły Teatralnej 
w Warszawie i spotkanie tam 
takich osobowości, jak Ryszar-
da Hanin czy Aleksander Bar-
dini. Jakim doświadczeniem 
były dla Pani studia w szkole 
teatralnej? Którzy z profeso-
rów zapadli Pani najbardziej 
w pamięci i przyczynili się do 
ukształtowania aktorskiego 
warsztatu?
Szkoła teatralna nauczyła mnie 
pokory. Początkowo byłam nie-
okiełznaną nastolatką, ale pro-
fesorowie, a zwłaszcza Ryszarda 
Hanin, nauczyli mnie skupienia 
i powagi. Uświadomili, że to 
trudny zawód, bardzo często 
wymagający wielu wyrzeczeń. 
Uczyli mnie wybitni aktorzy 
i pedagodzy – wspomniana 
Ryszarda Hanin, Stanisława 
Perzanowska, Zofia Małynicz, 
Kazimierz Rudzki, Jerzy Sę-
poliński i Marian Jąkajtis. Im-
prowizacji i ogłady scenicznej 
uczyła mnie Wanda Szczuka – 
wiele jej zawdzięczam. W szkole 
zagrałam ciekawe role: pannę 
młodą w Weselu, Pannę Julię 

Każdy ma swoją drogę

Strindberga, czy Abigail w Cza-
rownicach z Salem. Te ostatnie 
role to była praca z Ryszardą 
Hanin. Wydobyła ze mnie całą 
moją siłę i dramatyzm. Z tego 
doświadczenia czerpałam po-
tem przez kilka lat. 
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niem aktorstwem rozwijałam 
swoje pasje muzyczne. Jeszcze 
przed Szkołą Teatralną uczy-
łam się śpiewu u wspaniałej 
Wandy Wermińskiej. Na 
studiach z kolegą z roku 
Piotrem Loretzem zało-
żyliśmy kabaret. Śpiewa-
liśmy tam między innymi 
piosenki francuskie, kilka 
z nich było w telewizji. Zo-
baczył to Edward Fiszer i za-
prosił mnie do Opola. Był rok 
1969, miałam 22 lata, właśnie 
skończyłam Szkołę Teatralną 
i zadebiutowałam w Koncer-
cie Premier.
Być może wszystkie późniejsze 
sukcesy przyszły za wcześnie, 
ale Ksiądz doskonale wie, że 
każdy ma swoją drogę i prze-
znaczenie. Sukces jest trudniej 
unieść niż porażkę. Sukces roz-
pieszcza – człowiek myśli, że tak 
będzie zawsze, traci dyscyplinę 
i kontrolę.

Były następne filmy: „Hipote-
za”, „Nie ma róży bez ognia”, 
„Noce i dnie”, „Zaklęte rewiry”, 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, 
„Bitwa Warszawska”, „Listy do 
M3” i wiele innych. Mnóstwo 
spektakli w Teatrze Telewizji 
i Polskim Radio. Występy w ka-
barecie. Wiele cennych nagród za 
kreowane postacie. Grono Pani 
wielbicieli, do których ja rów-

nież się zaliczam, podziwia Pani 
wszechstronność. Jako artystka 

i człowiek ma Pani w sobie 
wszystko, czego potrzebuje 
teatr, film i estrada. Nie za-
myka się Pani w jednym ob-
szarze. Doskonale gra Pani 
zarówno postacie wyrafi-

nowane, jak i komediowe. 
Na jakich elementach stara się 

Pani budować każdą swoją rolę 
teatralną, telewizyjną i radiową? 
Czy to jest tylko warsztat, czy też 
jeszcze „to boskie coś”?
Zawsze szukam prawdy posta-
ci. Chcę, żeby była wiarygodna, 
dlatego sięgam głęboko i staram 
się jak najwięcej o niej dowie-
dzieć. Im więcej się dowiem, im 
szczegółowiej będę o roli myśleć, 
tym będzie prawdziwsza. Zawsze 
proszę o Boską pomoc. Staram 
się nie zapominać o przeże-
gnaniu się przed wyjściem na 
scenę. Jedna z biografek Jana 
Sebastiana Bacha napisała, że 
komponował muzykę dla Boga, 
nie dla ludzi. Ten wysoki adres 
pozwala artyście zbliżyć się do 
doskonałości. 

Człowiek może nie wytrzymać 
presji życia. Mówi Pani otwarcie, 
że w pewnym momencie swojej 
artystycznej pracy uzależniła się 
Pani od alkoholu. Utrudniał on 
realizację kariery artystycznej. 
Pisze Pani o cudownym wyjściu 

z alkoholizmu, o Bożej pomocy 
na tej drodze. Jaką rolę odegrała 
wiara i modlitwa w wyjściu z tego 
uzależnienia?
Mówiłam o przeznaczeniu i że 
każdy ma swoją drogę. Wiado-
mo, że pycha jest tym pierw-
szym, głównym grzechem. Czło-
wiek myśli, że wszystko może 
i że sam rządzi swym losem. 
Nie uniosłam sukcesu, poczu-
łam się zbyt pewnie, straciłam 
kontrolę, a przecież trzeba się 
starać pracować i być pokornym 
zawsze, niezależnie od uznania 
i sławy. Może wtedy, niesiona 
na fali sukcesu, nie potrzebo-
wałam tak bardzo Boga. Ale kie-
dy pogubiłam się, wiedziałam, 
że Bóg i Chrystus pomogą mi. 
Wymodliłam sobie tę pomoc, 
dlatego doskonale rozumiem 
i czuję słowa Świętej Faustyny: 
„Jezu ufam Tobie”.

Pani Stasiu, ostatnio jestem 
pod wrażeniem piosenek, które 
wydała Pani, razem z zespo-
łem akompaniującym Macieja 
Muraszko, na swoich płytach: 
„Atramentowa”, „Świąteczna”, 
„Malinowa” czy „Jesienna”. 
Piosenki na nich zmuszają do 
refleksji nad osobistym ży-
ciem. Dokąd dążymy? Po co 
tak biegniemy przez życie? Czy 
nie warto cieszyć się chwilą? 
Trzeba umieć kochać świat, 

Chcę, żeby postać 
była wiarygodna, 
dlatego sięgam 
głęboko i staram się 
jak najwięcej o niej 
dowiedzieć.  
Im więcej się dowiem, 
im szczegółowiej będę 
o roli myśleć, tym 
będzie prawdziwsza.  
Zawsze proszę 
o Boską pomoc. 
Staram się 
nie zapominać 
o przeżegnaniu się 
przed wyjściem 
na scenę

fo
t. 
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ludzi dookoła, rodzinę, cie-
szyć się przyrodą, ukochanym 
pieskiem i każdym pyłkiem na 
wietrze – jak często Pani powta-
rza. W jednej z piosenek śpiewa 
Pani: „Spotkamy się wszyscy, bo 
nic się nie kończy, lecz w dobro 
obraca się, choć dni przemijają, 
to w każdej godzinie, ta wiara 
prowadzi mnie”.

Pani Stanisławo, do czego spro-
wadza się Pani artystyczne 
przesłanie w wykonywanych 
utworach?
Chcę, żeby moje piosenki słu-
żyły ludziom, żeby pocieszały, 
a czasem podpowiadały, jak roz-
wiązywać różne problemy. Jeżeli 
uda mi się pocieszyć jedno serce 
i rozjaśnić mrok chociaż w jed-
nej duszy, będę się czuła potrzeb-
na. „Nawet jeżeli będziesz bogaty 
i kolor życia miał złotosrebrny, 
nic ci to nie da, szczęście omi-
nie, jeśli nie będziesz czuł się 
potrzebny.” 

Pani Stanisławo, dziękując za wy-
wiad w imieniu całego zespołu 
gazety „Polska Po Godzinach”, 
życzę Pani wszelkiej pomyśl-
ności, Bożego natchnienia na 
artystycznej drodze, powodzenia 
w umacnianiu nadziei swoich 
fanów i słuchaczy w trudnej 
rzeczywistości współczesnego 
świata. z
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Pomniki przyrody to we-
dług polskiej definicji 
„twory przyrody oży-
wionej i nieożywionej 

lub ich skupienia o szczególnej 
wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub kra-
jobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróż-
niającymi je wśród innych tworów, 
jak okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wy-
wierzyska, skałki, jary, głazy na-
rzutowe oraz jaskinie”. W innych 
krajach mianem pomnika przyro-
dy mogą być też określane odpo-
wiedniki naszych rezerwatów, par-
ków krajobrazowych albo całe ma-
sywy górskie. Pierwszy raz okre-
ślenia pomnik przyrody użył nie-
miecki przyrodnik, geograf i po-
dróżnik Alexander von Humboldt 
(1769-1959). Na naszych ziemiach 
pionierem pomnikowej ochrony 
przyrody był gdańszczanin Hugo 
Conwentz – pierwszy na świecie 
konserwator przyrody (od roku 
1906 państwowy opiekun pomni-
ków przyrody w Prusach). 

Drzewo z okazji urodzin
Tradycja opieki nad starymi drze-
wami, źródłami i górami o szcze-
gólnym wyglądzie jest stara jak 
historia Polski. Wiele rodów szla-
checkich kultywowało zwyczaj sa-
dzenia drzew na pamiątkę specjal-
nych wydarzeń, np. dębu na pa-

Pomniki przyrody – pomniki historii

miątkę urodzin syna, a lipy z oka-
zji narodzin córki. Takie drzewa, 
obecnie liczące po kilkaset lat, 
dedykowane konkretnym oso-
bom, możemy nadal podziwiać 
np. w parku w Krasiczynie. W wie-
lu innych miejscach pamiątkowe 
drzewa padły ofiarą zniszczeń wo-
jennych. Po przemianach ustro-
jowych doszło też do dewastacji 
dworskich i pałacowych parków. 
Stare dęby były szczególnie szano-
wane na ziemiach litewskich (np. 
dąb Baublis wspominany przez 
Adama Mickiewicza) i pruskich 
(dąb Św. Wojciecha w Kadynach, 
znany też jako Dąb Bażyńskiego 
albo dąb Hohenzolernów, jeden 
z największych w Polsce dębów 
szypułkowych o obwodzie po-
nad 10 m). 
W całym kraju mamy obecnie po-
nad 36 tysięcy pomników przy-
rody, z czego najwięcej w woj. 
mazowieckim (w samej Warsza-
wie ponad 500). Najczęściej są to 
stare drzewa, zarówno rodzime, 

Tradycja opieki nad 
starymi drzewami, 
źródłami i górami 
o szczególnym 
wyglądzie jest stara jak 
historia Polski. Wiele 
rodów szlacheckich 
kultywowało 
zwyczaj sadzenia 
drzew na pamiątkę 
specjalnych wydarzeń

jak dęby, buki, lipy, cisy, jesiony, 
jawory, grusze polne, sosny, jodły 
i topole, jak i pochodzenia obcego: 
tulipanowce, magnolie, cypryśni-
ki, perełkowce, daglezje, sosny 
czarne i wejmutki. Najbardziej 
znane pomnikowe drzewa to Dąb 
Bartek rosnący pod Zagnańskiem, 
Dęby Rogalińskie pod Poznaniem 
i Dęby Królewskie na Polanie Bia-
łowieskiej oraz cis z Henrykowa 
– najstarsze drzewo w kraju. Szcze-
gólne miejsce zajmują wśród nich 
drzewa związane z wydarzeniami 
historycznymi – np. dęby i sosny 
powstańców 1863 roku w Pusz-
czy Kampinoskiej. W Wierzcho-
wiskach na Roztoczu, w daw-
nym parku Świdów, do dziś stoi 
martwy dąb – świadek egzekucji 
powstańców styczniowych przez 
wojska carskie. Został on ścięty 
przez wojska austro-węgierskie 
podczas pierwszej wojny świato-
wej, po czym ustawiony na sztucz-
nym fundamencie jako drewniany 
krzyż powstańczy z pamiątkową 

tablicą. Pomnikiem o ciekawej 
historii jest też dąb Marcin Luter 
w Darłowie, posadzony w 1817 ro-
ku na 300-lecie reformacji, obok 
Kościoła Mariackiego z 1321 roku. 
Od roku 1945 do dziś jest on pod 
opieką Zakonu Franciszkanów. 

Pamiątki lądolodu
Kolejna grupa pomników to głazy 
narzutowe. Niektóre z nich były 
otaczane opieką już przed wieka-
mi, jak Święty Kamień w Zalewie 
Wiślanym koło Tolkmicka. Naj-
większe kamienie narzutowe na 
Pomorzu zinwentaryzował Con-
wentz już pod koniec XIX wieku. 
Głazy polodowcowe leżące na po-
wierzchni ziemi albo wydobywane 
przy okazji prac budowlanych czę-
sto są fragmentami formacji skal-
nych zastygłych nawet 1-1,5 mi-
liarda lat temu. Obrazują one ol-
brzymią pracę lądolodu skandy-
nawskiego, który przemieścił te 
głazy o setki kilometrów od miejsc 
pierwotnego położenia. Mazur-
skie i mazowieckie granity rapa-
kiwi pochodzą z południowej Fin-
landii, pasiaste różowe piaskow-
ce jotnickie z Zatoki Botnickiej, 
czerwone granity „haga” z Wysp 
Alandzkich, a szare granity typu 
Sztokholm z okolic stolicy Szwecji. 
W górach i w pasie wyżyn spo-
tykamy źródła, chronione jako 
pomniki przyrody. Miejscowa 
ludność często przypisuje wodzie 
z tych źródeł lecznicze albo wręcz 
magiczne właściwości. W górach 
mamy też chronione wodospa-

v Dąb w Leśniakowiznie

v Od lewej:
Wierzchowiska 

na Roztoczu 
– dąb – krzyż 

powstańczy  

Wierchomla – 
lipa – pomnik 

przyrody

Potok –  
dąb – kapliczka

dy, jaskinie i skałki różnego typu, 
z wygasłymi wulkanami włącznie, 
jak np. Organy Wielisławskie albo 
Małe Organy Myśliborskie na Po-
górzu Kaczawskim. 
Pomimo formalnej ochrony, po-
mniki przyrody podlegają różnym 
formom dewastacji – od zaśmieca-
nia i niestosownych napisów oraz 
zrywania tabliczek do podpaleń, 
wycinki drzew albo zasypywania 
źródeł włącznie. Twory przyrody 
nieożywionej są bardziej odporne, 
niż żywe drzewa albo płaty rzad-
kich roślin. Polskie prawo ochro-
ny przyrody jest mało elastyczne 
i znacznie ogranicza użytkowa-
nie terenu wokół pomnikowego 
drzewa, co często zniechęca pry-
watnych właścicieli do zgłaszania 
nowych obiektów do ochrony. Z te-
go powodu większość drzew – po-
mników przyrody znajduje się na 
terenach publicznych, w parkach, 
na cmentarzach, przy kościołach 
i klasztorach oraz w lasach pań-
stwowych. Wyjątkowym obiektem 
jest „Las Rodziny Chałubińskich” 
o pow. 1,4 ha w Zakopanem, drze-
wostan dolnoreglowy zakupiony 
przez dra Tytusa Chałubińskiego 
w roku 1879, uznany za pomnik 
przyrody w roku 2000 na wniosek 
wnuka doktora. z

v Od góry: Aleja dębowa Sulejówek, 
grupa klonów, Jałowiec w Starej Miłosnej

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 
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Wyniki badań 
opublikowano 
w czasopiśmie 
naukowym „Na-

ture Astronomy”, poinformo-
wało o nich także Europejskie 
Obserwatorium Południowe 
(ESO). Dodatkowa publikacja 
ukaże się wkrótce na łamach 
„Astrobiology”.
W pracach zespołu badawczego 
brał udział polski naukowiec pra-
cujący w Stanach Zjednoczonych 
– dr Janusz Pętkowski z Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT). Polak, który jest astro-
biologiem, był odpowiedzialny 
(wspólnie z Williamem Bainsem, 
biochemikiem z MIT) za analizę 
wszystkich możliwych procesów 
fizycznych i chemicznych, które 
mogłyby potencjalnie prowadzić 
do produkcji fosforowodoru na 
Wenus. Takich procesów mogą-
cych produkować fosforowodór 
na Wenus nie znaleziono.

n NAUKA

Organizmy 
biologiczne 
na Wenus?
Międzynarodowa grupa badawcza, z udziałem Polaka, 
ogłosiła wykrycie w chmurach na Wenus rzadkiej 
cząsteczki fosforowodoru (fosfiny). Zaobserwowana 
ilość raczej wyklucza jako źródło tej substancji 
procesy niebiologiczne. Być może źródłem mogą być 
organizmy biologiczne występujące w chmurach.

Złapać życie
Fosforowodór występuje w we-
nusjańskich chmurach w kon-
centracji około 20 cząsteczek na 
miliard. Po wykonaniu obser-
wacji naukowcy przeprowadzili 
obliczenia, aby sprawdzić, czy 
takie ilości mogą pochodzić z na-
turalnych niebiologicznych pro-
cesów na planecie. Potencjalne 
możliwości obejmowały światło 
słoneczne, minerały wyrzucane 
w górę z powierzchni, wulkany 
lub błyskawice, ale żadna z tych 
opcji nie jest w stanie wytwo-
rzyć wystarczająco dużo fosfo-
rowodoru. Ustalono, iż procesy 
niebiologiczne mogą być odpo-
wiedzialne za najwyżej jedną 
tysięczną ilości fosforowodoru 
dostrzeżonej przez teleskopy.
I właśnie to rodzi sensacyjną 
możliwość: czy źródłem fos-
forowodoru mogą być jakieś 
organizmy biologiczne wystę-
pujące w chmurach na Wenus? 

Na Ziemi gaz ten jest wytwarza-
ny jedynie przemysłowo oraz 
przez mikroby, które rozwijają 
się w środowisku beztlenowym. 
Aby wytworzyć zaobserwowaną 
na Wenus ilość fosforowodoru, 
ziemskie organizmy wytwarza-
jące ten związek musiałyby pra-
cować na około 10 proc. swojej 
maksymalnej wydajności.
„Gdy uzyskaliśmy pierwsze 
wskazówki dotyczące fosforo-
wodoru w widmie Wenus, było 
to szokiem!” – powiedziała kie-
rująca zespołem Jane Greaves 
z Cardiff University w Wielkiej 
Brytanii, która pierwsza dostrze-
gła oznaki fosforowodoru w ob-
serwacjach prowadzonych przy 
pomocy James Clerk Maxwell 
Telescope (JCMT).
Jednak – jak podkreślają na-
ukowcy – odkrycie nie oznacza 
automatycznie, że znaleziono 
obce życie na planecie Wenus. 
„Odkrycie śladów fosforowodoru 

nie jest ostatecznym dowodem na 
istnienie życia pozaziemskiego. 
Taki dowód uzyskamy, gdy wy-
ślemy statek kosmiczny na We-
nus, ‘złapiemy’ życie, a następnie 
zobaczymy je gołym okiem lub 
pod mikroskopem. Niezależnie 
jednak od tego, czy fosforowodór 
jest sygnałem życia czy nie, wy-
krycie tego gazu na Wenus jest 
odkryciem niezwykłym i oznacza 
przełom w badaniach nad plane-
tami skalistymi typu ziemskie-
go, które znajdują się w naszym 
Układzie Słonecznym” – wyjaśnia 
dr Pętkowski.

Subtelne sygnały
Badacze są pewni swoich rezul-
tatów. Do potwierdzenia wyni-
ków wykorzystano sieć radiote-
leskopów Atacama Large Milli-
meter/submillimeter Array (AL-
MA) w Chile, której europejskim 
partnerem jest Europejskie Ob-
serwatorium Południowe (ESO), 
do którego z kolei należy Polska. 
W obserwacjach uczestniczyło 
45 anten ALMA, analizowano fa-
le o długości około 1 milimetra. 
W trakcie obserwacji warunki 
pogodowe były bardzo dobre, 
a Wenus była usytuowana pod 
odpowiednim kątem. Chociaż 
analiza danych była pewnym wy-
zwaniem – ALMA zazwyczaj nie 
szuka tak subtelnych sygnałów 
w aż tak jasnych obiektach jak 
Wenus – ale ostatecznie udało się 
potwierdzić, że zarówno JCMT, 
jak i ALMA widzą to samo: sła-

bą absorpcję od fosforowodoru 
w formie gazowej.
Jeżeli w chmurach Wenus fak-
tycznie żyją jakieś drobnoustro-
je, rodzi to pytanie, w jaki sposób 
są zdolne tam przetrwać. O ile 
w wysokich chmurach w atmos-
ferze Wenus panuje temperatura 
około 30 stopni Celsjusza, to ich 
skład chemiczny jest zupełnie 
inny niż chmur ziemskich. Na 
Wenus chmury nie składają się 
z kropelek ciekłej wody, lecz 
z kropel ciekłego stężonego 
kwasu siarkowego z bardzo nie-
wielkimi śladami wody. Otocze-
nie jest niesamowicie kwaśne, 
w około 90 proc. jest to kwas 
siarkowy. Dla porównania, na 
Ziemi znamy mikroby radzące 
sobie z około 5 proc. zawartością 
kwasu w otoczeniu.
Agencje kosmiczne rozważają 
od jakiegoś czasu nowe misje 
bezzałogowych sond do Wenus. 
Na przykład NASA ma dwie takie 
propozycje: Deep Atmosphere 
Venus Investigation of Noble gas, 
Chemistry, Imaging Plus (DAVIN-
CI+) oraz Venus Emissivity, Radio 
Science, InSAR, Topography, and 
Spectroscopy (VERITAS). Jednak, 
jak tłumaczy dr Pętkowski, do 
bezpośredniego szukania życia 
w chmurach Wenus potrzeba by 
było raczej dedykowanej misji, 
specjalnie zaprojektowanej do 
tego celu. z

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

Jeżeli w chmurach 
Wenus żyją jakieś 
drobnoustroje, rodzi 
to pytanie, w jaki 
sposób są zdolne 
tam przetrwać. O ile 
w wysokich chmurach 
w atmosferze Wenus 
panuje temperatura 
około 30 stopni 
Celsjusza, to ich 
skład chemiczny jest 
zupełnie inny niż 
chmur ziemskich

z Struktura chmur Wenus widoczna na zdjęciu wykonanym w świetle 
widzialnym i nadfiolecie przez sondę Mariner 10

c Obraz powierzchni 
Wenus uzyskany ze zdjęć 

radarowych sondy 
Magellan
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Bezrobotni często po-
padają w depresję. 
Bywa, że odbierają 
sobie życie – jasno 

zaświadczając, że współcześnie 
brak pracy oznacza niepełne 
człowieczeństwo. I choć dzisiej-
sze czasy wysokiego bezrobocia 
są dla wielu ciężkim doświad-
czeniem, może jednocześnie 
stanowią dobrą okazję do zasta-
nowienia się, czym rzeczywiście 
jest praca.

Pracować, by żyć
Wielu z nas traktuje pracę 
przede wszystkim jako źródło 
utrzymania – siebie i rodziny. 
Praca jest ogromnie ważna – 
nawet jeśli jest ciężka, męcząca 
czy nawet ogłupiająca, nawet 
jeśli nie odpowiada naszym 
zainteresowaniom. W każdym 
razie dostarcza nam ona głę-
bokiego poczucia sensu życia, 

n FELIETON

Co wyniesiemy z pożaru życia?
Czasy współczesne 
odznaczają się 
niezwykłym 
wyniesieniem pracy 
jako naczelnej 
wartości, której 
podporządkowane ma 
być życie ludzkie, przy 
jednoczesnym braku 
głębszego uzasadnienia 
dla takiego jej miejsca. 
Owo wyniesienie 
najlepiej ilustruje fakt, 
że praca jest dobrem 
tak bardzo pożądanym, 
że w razie jej braku 
często tracimy poczucie 
sensu życia, tożsamość, 
ludzką godność…

ponieważ dzięki niej jesteśmy 
samowystarczalni i zdobywa-
my środki finansowe, które 
dają jakąś wolność i swobodę. 
Wielu ludzi nie doznaje pod-
czas codziennego trudu uczu-
cia spełnienia, zadowolenia, 
poczucia sensu tego, co robi. 
Traktujemy raczej pracę jako 
konieczność, dopiero z wolnym 
czasem wiążąc oczekiwania co 
do sensownego jego spędzania. 
Ludzie zarabiają więc po to, by 
jeść i się ubrać, ale także po to, 
by było ich stać na rozmaite 
hobby, podróże, zainteresowa-
nia, atrakcyjne spędzenie czasu 
z rodziną.
Takie podejście bywa czasem 
niebezpieczne, dlatego że nieła-
two tu o zachowanie równowagi 
pomiędzy „życiem właściwym” 
a zarabianiem na to właśnie ży-
cie. Dążąc do zapewnienia go-
dziwych warunków egzystencji 
sobie i najbliższym, często prze-
kraczamy niewidzialną granicę 
i bardziej stawiamy na „mieć” 
niż „być”. Po drodze gubimy ja-
kość i sens życia.
„Pracować na to, aby żyć, nie 
może być sensem życia” – pi-
sał duński filozof Soren Kier-
kegaard. Jego krytyka życia 
ludzkiego jako mechanicznej, 
szybkiej i nakierowanej na ce-

le zewnętrzne aktywności jest 
aktualna do dziś. Ludzi krzą-
tających się w pośpiechu i za-
jętych sprawami zawodowymi 
nazywał on „szybkobiegaczami” 
i porównywał do kobiety, która 
przerażona pożarem wyniosła 
z domu pogrzebacz. „Cóż wię-
cej wynoszą oni ze wspaniałego 
pożaru życia?” – pytał Duńczyk.

Zbawienie przez pracę
Na nowożytnym modelu pracy 
odcisnęła wielkie piętno etyka 
protestancka, która – jak wska-
zał to Max Weber – przyczyniła 
się w dużej mierze do powsta-
nia kapitalizmu. Etyka ta, bar-
dziej niż katolicka, oparta jest 
na zdolnościach przyrodzonych 
człowieka, a nie na łasce Bożej. 
Przyczyniła się ona do docenie-
nia wartości osobistego wysiłku 
i mozolnej, codziennej pracy. 
Praca ta, a dokładniej odnoszo-
ne w niej sukcesy, stały się ro-
dzajem świeckiej i mierzalnej 
dobrami łaski, która nieomyl-
nie wskazywać miała na Bożą 
aprobatę dla poczynań zarad-
nego przedsiębiorcy. Miejsce 
grzechów przeciwko przestrze-
ganiu prawa Bożego i norm ko-
ścielnych zajęło teraz lenistwo, 
nieuczciwość w interesach, roz-
rzutność. 

Praca ta, 
a dokładniej 
odnoszone  
w niej sukcesy, 
stały się rodzajem 
świeckiej 
i mierzalnej 
dobrami łaski, 
która nieomylnie 
wskazywać miała 
na Bożą aprobatę 
dla poczynań 
zaradnego 
przedsiębiorcy. 
Miejsce grzechów 
przeciwko 
przestrzeganiu 
prawa Bożego 
i norm 
kościelnych zajęło 
teraz lenistwo, 
nieuczciwość 
w interesach, 
rozrzutność
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Duch tej etyki szczególnie 
mocno uwidocznił się u wy-
wodzących się z kalwinizmu 
purytanów, którzy obok zalece-
nia ciężkiej pracy postulowali 
także umiarkowanie w jedze-
niu i ubiorze, czyli po prostu 
ograniczenie konsumpcji aż do 
granic ascezy. Obowiązek pra-
cy dotyczył według nich także 
najbogatszych. Praca była trak-
towana jako powołanie, któ-
remu podporządkować należy 
wszystkie sfery życia, z modli-
twą włącznie.
Taka wizja pracy obecna jest też 
mocno we współczesnym świe-
cie zachodnim – leży u podłoża 
dzisiejszej waloryzacji pracy 
jako takiej, dla siebie samej. 
Leży też u podstaw hasła sa-
morealizacji – ideologii, która 
nakazuje nam rozwijać swe in-
dywidualne talenty, możliwości, 
nie dać im się zmarnować – nie 
ustawać w wysiłku. Dziś jednak 
kontekst religijny został zapo-
znany, a bez niego sens pracy 
stopniowo uległ we współcze-
snym świecie groźnemu wy-
paczeniu.

Komunia ludzi pracy
Gdzie szukać wyjścia poza 
współczesny przymus samore-
alizacji poprzez pracę? W chrze-
ścijańskim etosie pracy, który 
nadaje jej wprawdzie miejsce 
niezwykle istotne, ale jednak 
nie najważniejsze miejsce w ży-
ciu człowieka. Etos ten bądź 
co bądź ukształtował zachodni 
krąg cywilizacyjny. To chrze-
ścijaństwo właśnie przyniosło, 
w stosunku do starożytności 
greckiej i rzymskiej, głęboką 
cezurę w traktowaniu pracy 
ludzkiej. Przestała być ona ro-
zumiana jako wysiłek wykony-
wany przez niewolników, który 
nie przystoi wolnym ludziom, 
gdyż obciąża umysł i duszę czło-
wieka prozaicznymi kłopotami. 
To w chrześcijaństwie praca 
stała się ważnym przeznacze-
niem człowieka, stworzonego 
na podobieństwo Boga.
Dla chrześcijan, choć prawda 
ta nie zawsze była doceniana 
w pełni, wzorem wykonywania 
pracy jest trud Boga włożony 
w dzieło stworzenia. Bóg jest 
więc – tak przykładowo widzi 
go św. Hildegarda z Bingen, ży-
jąca w XII w. – rolnikiem, który 
uporządkował i zaorał ziemię, 
by przygotować ją dla swoich 
stworzeń. W innym miejscu 
Hildegarda porównuje Boga 
podejmującego trud stworze-
nia do ludwisarza, który za-
biera się do wykonania swojej 

pracy. Wiele średniowiecznych 
komentarzy nawiązujących do 
opisu stworzenia świata przed-
stawia Boga pochylającego się 
z cyrklem w ręku nad wielką 
kartą, na której powstaje har-
monijny układ świata. Zgodnie 
ze słowami Księgi Rodzaju, po 
dokonaniu swego dzieła Bóg od-
począł.
Także osoba Chrystusa, pracu-
jącego fizycznie w warsztacie 
swojego ojca, stanowi nieusu-
walny fundament dla chrze-
ścijańskiego rozumienia pra-
cy. Ten ukryty i cichy wymiar 
codziennej pracy w szczególny 
sposób odkrył w XX w. bł. Karol 
de Foucauld. Rozumiał on pracę 
jako codzienne współdziałanie 
z dziełem Bożym, które czło-
wiek ma przez swój wysiłek udo-
skonalać i przemieniać. Jest to 
wielki wysiłek ewangelizacyjny, 
w którym miejsce głoszenia ka-
zań i katechez zajmuje komunia 
ludzi pracujących.

Pracuj tu i teraz
Rozświetlić pracę wymiarem 
nadprzyrodzonym, umieścić ją 
w płaszczyźnie boskiego planu 
wobec nas, uznać, że jeżeli ja 
tego nie zrobię, to nie zrobi 
tego nikt inny, bo właśnie mi 
postawiono hic et nunc takie, 
a nie inne zadanie – to różne 
sformułowania chrześcijań-
skiego etosu, a raczej mistyki 
pracy. W sposób szczególny 
etos ten zrealizowała francu-
ska myślicielka żydowskiego 
pochodzenia, Simone Weil, 
która w pracy fizycznej wi-
działa nieusuwalny element 
życia – element porządkujący 
życie. Praca według niej umoż-
liwia wykorzystanie zwykłych, 
trudnych często warunków ży-
cia, aby ćwiczyć się w skupie-
niu i życiu duchowym. Weil 
ćwiczyła to życie dosłownie, 
czy to pracując ponad siły na 
plantacjach, czy jako frezer-
ka w fabryce. „Praca fizyczna, 
choć stanowi ciężki trud, nie 
jest sama w sobie upodleniem. 
Nie jest sztuką, nie jest nauką, 
lecz czymś o wartości równej 
sztuce i nauce” – pisała.
Powiastka Anthony’ego de Mello 
doskonale obrazuje sytuację, 
kiedy całe życie człowieka włą-
czone jest w Bożą harmonię 
świata, i kiedy wykonywane 
przez niego codzienne czyn-
ności wzorowane są na Bożych: 
„Miło było patrzeć, jak Mistrz 
wykonuje najprostsze czynno-
ści – jak siada i spaceruje, jak 
wypija filiżankę herbaty lub 
odpędza muchę. Kiedyś, gdy 

otrzymał paczkę, oczarowani 
uczniowie, pełni szacunku, ob-
serwowali, jak rozwiązuje sznu-
rek, rozwija papier i bierze do 
rąk jej zawartość, jakby paczka 
była żywym stworzeniem”.
Zadajmy na koniec pytanie: 
cóż więcej wyniesiemy ze 
wspaniałego pożaru życia? Czy 
będzie to tylko „pogrzebacz” 
lat straconych na wykonywa-
niu swojej pracy, czy może 
perła, w którą dzięki twórczej 
pracy przemienił się każdy 
okres naszego życia? Może po-

stawienie sobie tego pytania 
zmusi nas do takiej przemiany 
naszego życia, że nie będzie-
my skupiać się na spełnieniu 
narzuconych nam obowiązków 
zawodowych czy rodzinnych, 
ale odkryjemy, iż to my sami 
mamy zabiegać o to, by żadna 
sfera naszego życia nie leżała 
odłogiem i z czasem nie ule-
gła ostatecznemu spaleniu. 
Warto bowiem z pożaru życia 
wynieść jak najwięcej. z

Jakub Łomża

– Praca fizyczna,
choć stanowi 
ciężki trud, nie 
jest sama w sobie 
upodleniem.
Nie jest sztuką, 
nie jest nauką, lecz 
czymś o wartości 
równej sztuce 
i nauce – pisała 
Simone Weil
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n WARSZAWA

250 lat 
regulacji nazw 
ulic w Warszawie
W 1770 roku, prócz urzędowej regulacji 
nazw, pojawił się też nakaz umieszczenia 
tablic z nimi na skrzyżowaniach ulic

Pierwsza sieć miejskich 
ulic ukształtowała się 
na mocy aktu lokacyj-
nego Warszawy w koń-

cu XIII wieku. Wraz z nią powsta-
ły, mające ułatwić orientację na-
zwy zwyczajowe, nadane ulicom 
przez ludność. Pochodziły one 
m.in. od ich cech topograficz-
nych i mieszczących się przy nich 
instytucji. Stąd takie nazwy, jak 
Krzywe Koło, Kamienne Schodki, 
Celna, Piwna, Jezuicka, Świę-
tojańska, Zapiecek czy Wąski 
Dunaj. Również poza murami 
Warszawy potoczne nazwy miały 
podobne pochodzenie, stąd m.in. 
ulice Podwale, Długa i Miodowa. 
Główne drogi i obszary podmiej-
skie nazywano od miejscowości, 
w stronę których wiodły. Tak np. 
nazywano Przedmieście Czer-
skie, które później ewoluowało 
do miana Przedmieścia Krakow-
skiego i drogę Zakroczymską, 
określaną też nazwą „Toruńska”. 
Tendencja ta utrzymywała się 
bardzo długo. Główne arterie 
wyjazdowe z Warszawy jeszcze 
w XX wieku nosiły m.in. miano 
traktów poznańskiego, brzeskie-
go, krakowskiego, puławskiego 
czy też bardziej lokalnie – wila-
nowskiego. Do dziś fragmenty 
niektórych z tych dróg posiadają 
te pamiątkowe nazwy. 

Uporządkowanie ulic i ich 
nazw
Po ustanowieniu Warszawy miej-
scem sejmów i siedziby królew-
skiej, jej znaczenie i rozwój zna-
cząco wzrosły. Wraz z nimi po-
wstała silna potrzeba poprawie-
nia jakości życia w przestrzeni 
publicznej. Jednym z najważniej-
szych wyzwań była poprawa kata-
strofalnego stanu miejskich dróg 
oraz chaosu adresowego. Mimo 
wielu wcześniejszych prób, efekt 
przyniosła dopiero działalność 
Komisji Dobrego Porządku w la-
tach 1765-1770. Prace Komisji 

zbiegły się z budową okalających 
miasto Okopów Lubomirskiego. 
Pojawiły się w związku z tym no-
we ulice, wytyczone z dróg na-
rolnych. Ich nazwy dość często 
pochodziły od znajdujących się 
w obszarze Okopów Lubomir-
skiego podwarszawskich jurydy-
ków (ukształtowanych w znacz-
nej większości prostopadle do 
biegu Wisły). Stąd m.in. wzięły się 
nazwy Grzybowska, Leszno, No-
wolipie, Ordynacka, Nowy Świat, 
Solec i Nowogrodzka. Pojawiła 
się też wówczas w nazewnictwie 
tendencja upamiętniająca ludzi. 
W jurydyce Bielino, należącej do 
marszałka F. Bielińskiego, uregu-
lowano wówczas drogę, którą od 
stanowiska właściciela nazwano 
Marszałkowską. Podobnie swą 
nazwę, tyle że od nazwiska wła-
ściciela części gruntu, przyjęła ul. 
Wilcza. Część nazw związana by-
ła też z samymi okopami i terena-
mi przylegającymi do nich, stąd 
m.in. miana Okopowej i Polnej. 
Inne wytyczone wówczas ulice 
pobrały nazwy od folwarków 
i osad, przez które biegły – jak 
np. Świętokrzyska, Koszykowa, 
Nowowiejska i Wolska. Swojemu 
ponadprzeciętnemu otoczeniu 
nazwy swoje zawdzięczały m.in. 
ul. Piękna, Hoża i Jasna, a przy-
legającym wytwórniom m.in. 

Tekst i zdjęcia:  
Adam Ciećwierz

to możliwość ich przemyślanego 
kształtowania, ale też ryzyko wy-
korzystywania przez rządzących 
do eksponowania swoich racji 
i bohaterów. W XIX i XX wieku 
urzędowe nadania oraz zmiany 
nazw już istniejących uchwalano 
przy braku aprobaty społecznej. 
Wiązało się to z zawirowaniami 
historycznymi, na które złożyły 
się czasy zaboru pruskiego, Księ-
stwa Warszawskiego, Kongresów-
ki, wojen światowych oraz II RP 
i PRL. Tym sposobem były czasy, 
gdy ul. Miodowa nosiła nazwę Na-
poleona, ul. A. Fredry – hr. Kotze-

bue, ul. Foksal – B. Pierackiego, 
Al. Jerozolimskie – Reichstrasse 
(Al. Rzeszy), Al. Ujazdowskie 
– Siegenallee (Al. Zwycięstwa) 
i Al. Stalina, ul. Chmielna – 
K. Rutkowskiego, a ul. Leszno 
– K. Świerczewskiego. Ostatnie 
znaczące zmiany w nazewnictwie 
miały miejsce po wydarzeniach 
roku 1989 i były związane przede 
wszystkim z dekomunizacją.

Nazwy w kompetencji 
samorządu
Obecnie nadawanie nazw ulicom 
leży w gestii Rady m.st. Warsza-
wy. Zgodnie z właściwą uchwałą 
wnioski z propozycjami mogą być 
zgłaszane przez organy samorzą-
dowe lub grupy co najmniej pięt-
nastu mieszkańców Warszawy 
oraz przez instytucje i organiza-
cje mające siedzibę w Warszawie. 
Nowe nazwy muszą być zgodne 
z zasadami polskiej pisowni oraz 
nie mogą być nazwami kłopotli-
wymi i ośmieszającymi. Nazwy 
tworzone od nazwisk nie mo-
gą być nadawane wcześniej, niż 
po upływie 5 lat od daty śmier-
ci osoby, która ma zostać upa-
miętniona. Przepisy wskazują 
również, że zmiany istniejących 
nazw mogą nastąpić wyłącznie 
w wyjątkowych przypadkach, 
a ewentualne decyzje o takich 
powinny być zgodne z tradycją 
i dziejami Warszawy. z

z Widok na wybrukowane 
Krakowskie Przedmieście,  
1873 rok

Stare tablice adresowa  
i pamiątkowa na domu J. Kilińskiego 

przy ul. Szeroki Dunaj, 1936 rok v

c Bruki na skrzyżowaniu ul. Pięknej  
i Al. Ujazdowskich, 1875 rok

z Plan Warszawy z przedmieściami, 1779 rok

ul. Krochmalna, Browarna i Gar-
barska. W 1770 roku, prócz urzę-
dowej regulacji nazw, pojawił się 
też nakaz umieszczenia tablic 
z nimi na skrzyżowaniach ulic.
Od czasu powstania Komisji Do-
brego Porządku wszelkie czyn-
ności dotyczące nazw ulic regu-
lowane są odgórnie. Przyniosło 



listopad 2020 23POLSKA PO GODZINACH

Taki idealny model 
dyskusji nie występu-
je oczywiście w przy-
rodzie. Nawet w dys-

kusjach naukowych biorą górę 
emocje, uprzedzenia, stereoty-
py. Nie oznacza to, iż nie należy 
dążyć do zachowania w miarę 
doskonałych ram dla dyskusji, 
gdyż wydaje się ona być solą de-
mokracji. Czy to w przypadku 
sporu z urzędnikiem, czy z dyrek-
cją szkoły, czy z dzieckiem, czy 
w małżeństwie – musimy dysku-
tować i w ten sposób dochodzić 
do wspólnego stanowiska. Nie 
zawsze zgodne ono będzie z jakąś 
prawdą obiektywną – ale niestety 
w demokracji wystarczy dla pod-
jęcia decyzji w jakiejś sprawie 
zgoda większości.
Jakość współczesnych debat, 
przesiąkniętych polityką i zaśle-
pieniem, nie pozostawia miejsca 
na spokojną refleksję nad tema-
tami, które dotyczą wszystkich 
obywateli. Chodzi o takie spra-
wy, jak forma i jakość edukacji, 
opieka nad seniorami, problem 
jakości powietrza w wielkich 
miastach, czy wyrównywanie 
szans edukacyjnych i tych zwią-

n KOMUNIKACJA

Jak się spierać?
Czy potrafimy dyskutować, posługując się rzeczowymi 
argumentami, chcąc zrozumieć stanowisko drugiej strony? 
Czy potrafimy zmienić swoje stanowisko w obliczu siły 
argumentów? 

zanych z rynkiem pracy dla osób 
pochodzących z mniejszych 
miejscowości. Daje się też za-
uważyć, iż debaty prowadzone 
są z punktu widzenia centrum 
kraju, Warszawy. To całkowicie 
wypacza perspektywę dyskusji, 
gdyż problemy metropolii nie 
są problemami większości Po-
laków. Tu jednak są najgłośniej 
prezentowane i komentowane, 
co zachęca pozostałych do przyj-
mowania perspektywy centrum.
Prowadzenie sporu czy dyskusji 
to element kultury, wymagający 
od uczestników przestrzegania 
podstawowych zasad szacunku 
dla drugiej osoby, zasad grzecz-
ności i kurtuazji, i ogólnie po-
wstrzymywania się od traktowa-
nia drugiej osoby jako wroga wo-
jennego, którego trzeba wyelimi-
nować. Jakie są warunki dobrej 
dyskusji? Na pewno musimy być 
gotowi na modyfikację swego sta-
nowiska. Ktoś, kto zakłada sztyw-
ne trzymanie się swego zdania, 
nie jest dobrym dyskutantem. 
Wychodzenie z pozycji posiada-
cza prawdy w większości sporów 
dotyczących spraw praktycznych 
jest mało racjonalne. Ważnym 

rów pryncypialnych, o zasady, ale 
one też wymagają przestrzegania 
ogólnych zasad wzajemnych re-
lacji międzyludzkich.
Spór nie jest czymś negatywnym 
ani wstydliwym. Jest płaszczy-
zną do wykuwania się opinii 
i postaw, jest oznaką działania 
różnych interesów, różnych grup 
społecznych. A to świadczy o sile 
demokracji. Spierać trzeba się 
jednak umieć. Bez dążenia do 
dyskusji merytorycznej, skupio-
nej na wszechstronnym ukaza-
niu problemu, nie będzie dobre-
go sporu, a tylko pokrzykiwania 
okopanych na swoich pozycjach 
wrogich plemion.
Badacze dyskusji prowadzonych 
w Internecie powołują się na tzw. 
prawo Godwina, mówiące, iż 
„Wraz z trwaniem dyskusji w In-
ternecie prawdopodobieństwo 
użycia porównania, w którym 
występuje nazizm bądź Hitler, 
dąży do 1”. Niestety, nie tylko 
w Internecie, ale i w innych sfe-
rach spornych ostatecznym ar-
gumentem pozostaje próba zdys-
kredytowania przeciwnika. Kto 
pierwszy jednak zacznie to robić, 
ten może być pewny jednego: 
właśnie przegrał spór. Zabrakło 
mu argumentów. z

Paweł Bielski

Prowadzenie sporu czy 
dyskusji to element 
kultury, wymagający 
od uczestników 
przestrzegania 
podstawowych zasad 
szacunku dla drugiej 
osoby, grzeczności 
i kurtuazji, oraz 
powstrzymywania 
się od traktowania 
drugiej osoby jako 
wroga, którego trzeba 
wyeliminować. 
Jakie są warunki 
dobrej dyskusji? 
Na pewno musimy być 
gotowi na modyfikację 
swego stanowiska. 
Ktoś, kto zakłada 
sztywne trzymanie się 
swego zdania, nie jest 
dobrym dyskutantem

O G Ł O S Z E N I E

elementem dyskusji jest wsłu-
chanie się i próba zrozumienia 
drugiej strony, tak aby spojrzeć 
na problem z innej perspektywy. 
Jeśli jesteśmy gotowi bronić swo-
ich racji, to taki zabieg nie tylko 
nam nie zaszkodzi, ale pomoże 
rozbudować nasze stanowisko. 
Uwagi te nie odnoszą się do spo-
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n KSIĄŻKI

Prosto 
o współczesności

Zajrzeć w przyszłość
Harari Yuval 
Noah, 21 lekcji 
na XXI wiek, 
Wydawnictwo 
Literackie

Drugi raz to samo

Upadek „Boga”

Harari, izraelski 
historyk i my-
śliciel, dobrze 
jest już znany 

polskiemu czytelnikowi – to 
autor takich światowych best-
selerów, jak „Sapiens” czy „Ho-
mo deus”. Tym razem zabiera 
nas w podróż w przyszłość ku 
najważniejszym wyzwaniom, 
które stoją przed ludzkością, 
a które teraz są zaledwie do-
strzegalne przez najbardziej 
wnikliwych obserwatorów rze-
czywistości.
Harari dokonuje swoich analiz 
z punktu widzenia demokracji 
liberalnej, uznając ją za jedyny 
obecnie możliwy model współ-
życia między ludźmi, który po-
wstał po II wojnie światowej na 
gruzach dwóch totalitaryzmów. 
Dostrzega wprawdzie słabości 
tego modelu i tkwiące w nim 
sprzeczności, przede wszystkim 
szerokie rozumienie wolności 
jednostki. Jednak pisarz ten nie 
widzi alternatywy dla liberali-
zmu i z tego względu stara się 
go tak przeformułować, aby był 
on gotów sprostać wyzwaniom 
współczesności i przyszłości.
Wśród największych wyzwań 
współczesności izraelski my-
śliciel wymienia rosnący w siłę 
populizm i nacjonalizm, groź-

bę terroryzmu, problemy imi-
gracyjne, spory wokół pojęcia 
prawdy czy sprawiedliwości, 
a także zagadnienie sensu, czyli 
wartości, które muszą leżeć 
u podstaw demokracji liberal-
nej. Bardzo ciekawie Harari 
opisuje potrzebę redefinicji 
pojęcia „praca”, które wobec 
rosnącej automatyzacji traci 
swoje tradycyjne znaczenie. 
Czy nie należy za pracę uznać 
też opieki na dzieckiem czy 
osobą starszą? Czy zamiast da-

wać ludziom pieniądze, pań-
stwo nie powinno zapewniać 
in bezpłatnej edukacji, opieki 
medycznej i transportu? Czy 
wprowadzić powszechny do-
chód podstawowy? Jak potrak-
tować aktywność ludzką, która 
nie wynika z potrzeby zapew-
nienia sobie bytu? Te i inne 
pytania będą stawać się coraz 
bardziej aktualne. Książka Ha-
rariego pomaga nam je sobie 
zadać i myśleć nad najlepszymi 
odpowiedziami.q

Stajemy w obliczu drugiej 
fali pandemii, której ska-
li nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. Ponownie musimy 
przeżywać niepewność i lęk wo-
bec nowej choroby i jej skutków, 
tak jak w marcu 2020 r. Jakże 
bardzo dziś, tak jak u początków 
pandemii – wobec zalewu infor-
macji i fake newsów – brakuje 
nam rzetelnej wiedzy o pande-
mii koronawirusa i jak rzadko 
głos naukowców przebija się 
przez szum informacyjny!
Istnieją jednak sprawdzone in-
formacje, istnieją wiarygodne 
badania i jest też dziennikar-
stwo naukowe z prawdziwego 
zdarzenia. Debora MacKenzie 
zajmuje się epidemiami od po-
nad trzydziestu lat, zna dosko-
nale środowisko naukowe, ma 
też bogatą wiedzę na temat tego, 
jak rodziły się i rozprzestrzeniały 

inne epidemie. Przedstawiając 
nam początki COVID-19, opisuje 
też historię innych epidemii, 
takich jak MERS, SARS, H1N1, 
Zika czy Eboli. Autorka przede 
wszystkim pokazuje racjonalne 
działania, które należy podjąć, 
by ustrzec się podobnych epi-
demii w przyszłości. Bo to, że 
one się pojawią, jest więcej niż 
pewne. Na szczycie priorytetów 
WHO jest zapanowanie nad wi-
rusem Nipah, którego przenoszą 
rudawki malajskie, największe 
nietoperze świata. Odsetek zgo-
nów wynosi w wypadku tej cho-
roby 75 proc. 
Najważniejsze przesłanie 
książki to apel, by poszcze-
gólne państwa i społeczność 
międzynarodowa wyciągnęły 
z przebiegu obecnej epidemii 
wnioski na przyszłość. Klu-
czową sprawą jest stworze-

nie cieszącego się zaufaniem 
systemu międzynarodowego 
ostrzegania przez epidemiami. 
Jego istnienie umożliwiłoby 
maksymalnie szybką reakcję 
poszczególnych służb medycz-
nych na zagrożenie. q

Śledztwo dziennikarskie, 
którego szczegółowy opis 
przedstawia nam w swojej 

książce Ronan Farrow, to efekt 
drobiazgowej pracy dziennika-
rza „New Yorkera”. Ujawniając 
przestępstwa seksualne magnata 
filmowego Harveya Weinsteina, 
Autor przyczynił się do nagło-
śnienia problemu nadużyć sek-
sualnych wobec kobiet, doko-
nywanych przez wpływowych 
i bogatych ludzi. Determinacja 
i upór Farrowa pozwoliły mu zbu-
rzyć mur obojętności i zmowę 
milczenia wobec problemu nad-
użyć seksualnych dokonywanych 
przez „Boga” Hollywood, Harveya 
Weinsteina – człowieka, który 
finansował polityków, zdobywał 
najważniejsze nagrody filmowe, 
brylował na salonach, obracał 
milionami. A za wszystkim stał 
drapieżnik seksualny, o którego 
wyczynach wiedzieli wprawdzie 
jego współpracownicy, aktorzy, 
producenci – a jednak milczeli. 
W jaki sposób magnat Hollywood 
zdołał utrzymać swoje haniebne 
czyny w tajemnicy przez całe la-
ta? Otóż kiedy sprawa wymyka-
ła się spod kontroli, Weinstein 

zatrudniał najlepszych praw-
ników i wymuszał na ofiarach 
ugodę, płacąc wielkie pieniądze 
za milczenie. Zabezpieczał się 
jednak, zdobywając od ofiar na-
granie, w którym odwoływały 
one wszystkie zarzuty wobec nie-
go. To na wypadek, gdyby osoby 
te zechciały kiedyś powiedzieć 
prawdę. I prawda w końcu wy-
szła na jaw, nie udało się ukręcić 
jej łba – a wielka w tym zasługa 
Ronana Farrowa. q

Książka profesora Jac-
ka Dąbały to zbiór 
esejów poświęconych 

głównym problemom współ-
czesności, a dokładniej mó-
wiąc, ich medialnej prezenta-
cji, która często je zafałszowu-
je. W przejrzysty sposób, bez 
zbędnego żargonu, opisuje nam 
współczesny świat, pokazując, 
jak zmienia się jego obraz w cza-
sie prezentacji w mediach. 
Rzecz to dziś rzadka: autor nie 
chowa się za polityczną popraw-
nością, ale stara się dotrzeć do 
istoty sprawy, nie ulegając róż-
nym modom i ideologiom. Mą-
dra krytyka spotyka więc femi-
nizm, polityczną poprawność, 
czy politykę „multikulti”. Autor 
potrafi też racjonalnie ukazać 
granice polityki przyjmowania 
imigrantów, pokazując, iż ich 
niechęć do asymilacji i przyję-
cia wartości nowej kultury jest 
punktem granicznym wszelkiej 

rozmowy o otwieraniu przed 
nimi granic.
Książka to swoiste „vademe-
cum”, przewodnik po proble-
mach nowoczesności i ich rozu-
mieniu, napisany bez zacietrze-
wienia i z rozwagą, aby czytelnik 
sam mógł sobie wyrobić zdanie 
w omawianych kwestiach. q

Debora MacKenzie, Covid – 19. 
Pandemia, która nie powinna była 
się zdarzyć i jak nie dopuścić do 
następnej, Wydawnictwo Zysk 
i S-ka, Poznań 2020

Jacek Dąbała, Medialne fenomeny 
i paradoksy, Wydawnictwo 
Universitas, Kraków 2020.

Ronan Farrow, Złap i ukręć łeb. 
Szpiedzy, kłamstwa i zmowa 
milczenia wokół gwałcicieli, 
Wydawnictwo Czarne,  
Wołowiec 2020



listopad 2020 25POLSKA PO GODZINACH

n MUZYKA

Daniel Chemycz

Karolina Cicha i Elżbieta Ro-
jek to twórczynie niezwykłej 
płyty „Jeden – Wiele”, udo-

wadniającej, że rzekomo hermetycz-
na kulturowo i etnicznie Polska jest 
obszarem, na którym splatają się 
duchowości różnych narodów. Aby 
to odkryć, trzeba udać się na Podla-
sie. Tylko tam na obszarze naszego 
kraju sąsiadują ze sobą od wieków 
cerkwie, meczety, kościoły i synagogi. 
To w pieśniach wydobywających się 
z tych świątyń muzyczno-wokalny 
duet poszukał inspiracji do genialnej 
płyty, która poza pięknem muzyki, 
zachwyca ideowym przekazem. 
Bogactwo tego albumu to oryginalne 
instrumenty (np. kemancze, fidel 
płocka, suka biłgorajska) i wielo-
języczność utworów – autorki al-
bumu śpiewają m. in. w językach: 
rosyjskim, cerkiewnosłowiańskim, 
farsi, arabskim, jidysz i hebrajskim. 
Kolejne utwory w piękny sposób uka-
zują ideę powszechnej modlitwy, 
uwielbienia Boga, które – wyrażane 
w różnych wiarach i językach – zdąża 
do tego samego celu. Do tego właśnie 
odnosi się tytuł płyty („Jeden – Wie-
le”). Wszak wyznawcy islamu, chrze-
ścijaństwa czy judaizmu na różne 
sposoby modlą się do tego samego 
Boga, wierząc, że On jest tylko Je-
den. To wspaniały, zarazem rozumny 
i uczuciowy głos w świecie, w którym 

Album „Ghosteen” jest dowo-
dem na to, że Nick Cave nie 
jest niewolniczo przywiąza-
ny do określonego muzycz-

nego stylu i nie zależy mu na utrzyma-
niu zainteresowania „starych” słucha-
czy. Muzyk, który w początkach kariery 
znany był z utworów agresywnych, 
gwałtownych, utrzymanych w punko-
wej stylizacji, stopniowo wprowadzał 
do swoich dzieł balladowe, nostalgiczne 
klimaty („The Boatman’s Call”), aby na 
trzech ostatnich albumach przejść do 
oszczędnej, surowej, minimalistycznej 
formy wyrazu. 
O ile album „Push the Sky Away” 
z 2013 r. zawierał jeszcze klasyczne 
dla Nicka Cave’a narracyjne teksty 
(np. genialna pieśń drogi „Higg’s Bo-
son Blues”), o tyle „Skeleton Tree” 

Ghosteen: Piękno i miłość

Jeden – Wiele: 
Tajemnice Podlasia

media zwykle eksponują ekstremizm 
i niechęć do Obcego. 
Tak naprawdę najbardziej przeko-
nuje mnie jednak do tej płyty nie-
zwykła emocjonalność wykonań. Są 
momenty, że nie da się ich słuchać 
bez drżenia. Tak jest, gdy rozbrzmie-
wają potężnie wyśpiewane w języku 
greckim słowa Psalmu 136 w utworze 
„Exomologiste”; tak jest też w łaciń-
skim „Gloria” wykonanym w niesamo-
wity, upajający sposób. Uderza mnie 
ekstatyczne, wykrzyczane zakończe-
nie jedynej pieśni w języku polskim 
(„Idzie mój Pan”) i tajemniczy, pełen 
oddania śpiew muezzina w „Al-Fa-
tiha”. Zupełnie miażdży szabasowa 
pieśń „Jedid nefesz” – przejmująco 
zaśpiewana po hebrajsku, wykonana 
na tle pozostałych utworów zaskaku-
jąco współcześnie, z towarzyszeniem 
fortepianu. q

i „Ghosteen” są w warstwie teksto-
wej znacznie bardziej liryczne. Naj-
nowszy album Nicka Cave’a zawiera 
utwory, których słowa są niezwykle 
szczere i emocjonalne. Są momenty, 
kiedy artysta nie ukrywa się za me-
taforą i staje przed odbiorcami „na-
gi” ze swoimi przeżyciami. Tak jest 
w utworze „Waiting for You”, kiedy 
wielokrotnie powtarza łamiącym się 
głosem tytułowe słowa, których trud-
no nie odnieść do tragicznej śmierci 
jego syna. To również album bar-
dzo refleksyjny, pełen chrześcijań-
skich odniesień, rozważań na temat 
świata wartości i ludzkiego istnienia, 
jak choćby we wstrząsającej melo-
recytacji „Sun Forest”, kiedy Cave 
śpiewa: „everybody hanging from 
a tree” (wszyscy zwisają z drzewa), by 

„966”: Jakiej muzyki 
słuchali Piastowie?

Album „966” autorstwa Jerycha 
& Marcela Peresa to dzieło, 
którego wysłuchanie jest 

obowiązkowe dla miłośników histo-
rii Polski – zwłaszcza 
tych, którzy pasjonu-
ją się początkami pań-
stwowości naszego kra-
ju. Piętnaście utworów 
wykonanych przez ze-
spół wokalny Jerycho 
z towarzyszeniem naj-
wybitniejszego współ-
czesnego znawcy cho-
rału gregoriańskiego 
(tradycyjny śpiew Ko-
ścioła) Marcela Peresa, 
to próba odtworzenia 
śpiewu, który mógł to-
warzyszyć Mieszkowi I, 
kiedy ten zanurzał się 
w wodach chrzcielnych 
w 966 r. Starożytność, 
mistyczność, siła tego 
śpiewu robią na słuchaczu gigantycz-
ne wrażenie – zachwycają, momen-
tami przytłaczają, w innych partiach 
koją. Bogactwo dźwięków zdumiewa, 
kiedy człowiek zdaje sobie sprawę 
z tego, że na płycie nie użyto żadnych 
instrumentów poza jednym – ludzkim 
głosem. 
To propozycja dla tych, którym w dzi-
siejszej muzyce kościelnej brakuje 
godności, wzniosłości i piękna. To 

też niesamowita podróż w wyobraźni 
do czasów, kiedy ludzie powszechnie 
wierzyli w fantastyczne istoty (np. 
smoki), a otaczający ich świat cały 

był utkany z tajemniczej cudowno-
ści (co z tego zostało w dzisiejszym, 
scjentystycznym świecie?). To także 
niesamowita lekcja historii rozumia-
nej nie jako zbiór dat i wydarzeń, ale 
codzienność tych, którzy byli przed 
nami. W śpiewie zawartym na płycie 
„966” oni nadal są. To opowieść o śre-
dniowieczu, której należy wysłuchać 
z zamkniętymi oczami. Ta muzyka 
pozwoli je zobaczyć. q

w kolejnej zwrotce zadeklarować, że 
piękno i miłość są najcenniejszymi 
ludzkimi wartościami.
„Ghosteen” jest dziełem, które w nie-
zwykły sposób pokazuje, jak cienka 
granica może istnieć między kiczem 
a wielką sztuką. Bardzo cenię arty-
styczną uczciwość Cave’a, która spra-
wia, że nie obawia się on oskarżeń 
o tekstową infantylność czy dźwię-
kową „cukierkowatość” jego płyty 
(niektóre teksty są śpiewane falsetem, 
czego Cave nigdy wcześniej nie robił). 
Wielka sztuka zawsze broni się swoją 
autentycznością. Na płycie „Ghosteen” 
nie znajdziemy swoistej teatralności, 
która była dawniej znakiem rozpo-
znawczym australijskiego muzyka. 
Odkryjemy za to głęboki, duchowy 
krajobraz wnętrza artysty, który prze-
żył niezwykłą drogę z obszaru buntu 
i negacji w kierunku kruchej i zawsze 
niepewnej wiary… W Piękno? W Mi-
łość? W Boga? q
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Rok 2020 miał być ro-
kiem nieco innym niż 
pozostałe. Tak przy-
najmniej wyglądało to 

z perspektywy grudnia 2019 roku, 
kiedy to Biblioteka w Wesołej przy-
gotowywała roczny plan wydarzeń 
kulturalnych. 100 lat wcześniej 
urodził się Ludwik Maciąg, absol-
went, a potem profesor Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, ma-
larz, pejzażysta, batalista, autor 
wielu ilustracji książkowych, pla-
katów, projektów znaczków pocz-
towych, gobelinów. Przez część 
swojego życia mieszkał i tworzył 
w Wesołej; na tutejszym cmenta-
rzu znajduje się jego grób.
10 lat wcześniej, z okazji 90-tej 
rocznicy urodzin artysty, Biblio-
teka zorganizowała całoroczne jej 
obchody. Odbył się cykl wykła-
dów dla dorosłych i dzieci, ple-
ner malarski, konkurs plastyczny 
i fotograficzny. Ukoronowaniem 
obchodów była wystawa dzieł ar-
tysty. Przybyli na nią przyjaciele 
i wielbiciele twórczości profeso-
ra. Udało się zgromadzić 58 dzieł, 
które w większości są własno-
ścią prywatną.

n SYLWETKI

Zawsze szuka piękna!  
Wirtualne Muzeum Ludwika Maciąga
Maciąg przeżywa otaczającą rzeczywistość. Można to zobaczyć 
w poruszającym i nowatorskim w formie obrazie „Niemcy”. 
Nie ma w nim żadnych ozdobników, niczego zbędnego

Fragmenty wstępu do wystawy  
Wieńczysława Pyrzanowskiego:

W roku 1964 w filmie dokumentalnym „Interpre-
tacje” Maciąg powiedział: „Nie lubię mówić, nie 

widząc”. To słowa w pełni ukształtowanego artysty, 
który świadomie dokonuje wyboru. W sztuce, oprócz 
obserwacji – pozwalającej zbliżyć się do prawdy o świe-
cie oraz wyobraźni – gwarantującej twórcze efekty, po-
trzebne są jeszcze emocje. Maciąg przeżywa otaczającą 
rzeczywistość. Można to zobaczyć w poruszającym 
i nowatorskim w formie obrazie „Niemcy”. Nie ma 
w nim żadnych ozdobników, niczego zbędnego. Jedy-
nie zwężające się ku górze „ręczniki” pól (jak nazywał 
je Jacek Malczewski) i ciemne, złowieszcze sylwetki 
uzbrojonych niemieckich żołnierzy depczących polską 
ziemię. Jest w tym obrazie jakaś sprzeczność: kontrast 
piękna i zagrożenia. Stosując oszczędne środki, artysta 
uzyskał niezwykłą siłę wyrazu.
Obrazy Maciąga są niezwykle malarskie. Jego konie 
nie są „ilustracyjne”, nie znajdzie się w nich napiętych 
żył, ścięgien czy zbędnych detali. Artysta konie maluje 
(nie rysuje), a efekt spłoszenia, nerwowości, napięcia 
u tych zwierząt uzyskuje świetną znajomością ich 
budowy, ruchu i formy. Ludwik Maciąg stworzył wła-
sny, rozpoznawalny typ konia. Sylwetka wierzchowca 
podporządkowana jest kompozycyjnej budowie obrazu. 
Jest plamą barwną. Maść zwierzęcia jest przetworzona 
i dostosowana do kolorystyki obrazu – stąd na przykład 
ciemne umaszczenie malowane fioletem.
Innym rozdziałem twórczości Maciąga są akwarele, 
które malował niemal codziennie. Nieważne, czy był 
na Podlasiu, w Chorwacji czy w Beskidzie Sądeckim – 
akwarela była pospieszną notatką, zapisem przeżyć. 
I w tej technice musiał znaleźć sugestywny znak, jedno 
pociągnięcie pędzla. W jego akwarelach widać lekkość 
i spontaniczność, w odróżnieniu od akwareli tzw. an-
gielskiej: zamglonej i rozwodnionej. Pojawiają się tu 
kontrasty niespotykane do tej pory w tej technice. 
Maciąg akwarelą się bawił, eksperymentował.
Miłośnik realizmu odnajdzie w jego twórczości atmos-
ferę, opowieść, gradację uczuć. Zwolennik abstrakcji 
dostrzeże uproszczenie, odrealnienie, które zwykły 
przedmiot sprowadza do znaku. Maciąg zawsze szuka 
piękna – to jego imperatyw. Trawestując słowa poety: 
„bo piękno po to jest, by zachwycało…” (C. K. Norwid, 
„Promethidion”). Maciąg potrafi piękno oddać w sposób 
bezkompromisowy, surowy, brutalny, jednak wrażliwy 
i poetycki. Tacy ludzie, tacy artyści, są potrzebni, żeby 
oswoić świat, aby nawet jego brutalność przedstawić 
w sposób niepozbawiony powabu. To artysta, który 
zna istotę życia.

Z okazji 100-ej rocznicy urodzin 
Profesora planowaliśmy zorga-
nizować wystawę ilustracji książ-
kowych, połączoną z warsztata-
mi dla dzieci i młodzieży. Kiedy 
w marcu cały świat się zatrzymał, 
zdawało się, że inicjatywa została 
skazana na izolację, kwarantannę, 
zapomnienie. W sukurs przyszedł 
ministerialny (MKiDN) program 
„Kultura w sieci”. Dzięki determi-
nacji bibliotekarzy i przeredago-
waniu koncepcji, narodził się po-
mysł Wirtualnego Muzeum. I tak 

Biblioteka została beneficjentem 
„Kultury w sieci”.
Muzeum eksponuje niewielką 
część dorobku Maciąga. Jest to bo-
wiem artysta, którego sztukę moż-
na spotkać w wielu miejscach. Ob-
razy, akwarele, gobeliny, projekty 
znaczków pocztowych ozdabiają 
ściany muzeów, westybule domów 
aukcyjnych i prywatne kolekcje 
na całym świecie. Twórczość ta 
– poszukiwana przez kolekcjone-
rów, pożądana przez marszandów, 
choć wciąż mało znana szerokie-
mu odbiorcy – jest więc twórczo-
ścią rozproszoną. Nasze muzeum 
nie ustaje jednak w wysiłkach, 
by stale wzbogać swoje zbiory. 
Jest ono miejscem dynamicznym, 
o dużym potencjale i szansach na 
rozwój. Jeśli Państwo znacie moż-
liwości pozyskania materiałów, 
które pozwolą ubogacić Muzeum, 
prosimy o kontakt.
Muzeum nie powstałoby, gdyby 
nie pomoc wielu ludzi, którzy 
wsparli tę inicjatywę, służąc swą 
wiedzą, talentem i pracą. Są to: 
Stanisław Baj, Artur Bober, Ceza-
ry Cybulski, Piotr Dzięciołowski, 
Andrzej Ilczuk, Beata Izdebska, 
Sławomir Kordaczuk, Janusz Ma-
ciąg, Wieńczysław Pyrzanow-
ski, Małgorzata Raczkowska-Pa-
bel, Marek Raczkowski, Elżbie-
ta Szczuka, Małgorzata Ślesik-
-Nasiadko, Tomek Tomkiewicz. 
Dziękujemy! z

Niemcy, 1957 r., wł. Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Piotr Ligier

Zapraszamy do Wirtualnego Muzeum  
Ludwika Maciąga www.ludwikmaciag.art
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki w Wesołej

Las 
mazurski, 
2001 r.
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n PRAWO

Rozporządzenie swoim 
majątkiem na wypadek śmierci
Tematyka spadków i dziedziczenia jest zagadnieniem, z którym wcześniej czy później spotka się każdy człowiek. 
Podstawowa wiedza w tym zakresie może okazać się dla wielu z nas bardzo przydatna

Adam Chemycz 
absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego 

adwokat Izby Adwokackiej w Siedlcach

W polskim prawie 
wyróżniamy dwa 
rodzaje dziedzi-
czenia: ustawowe 

oraz testamentowe. Z dziedzicze-
niem ustawowym mamy do czy-
nienia wtedy, gdy nie został spo-
rządzony testament. Jak wskazuje 
jego nazwa, jest to rodzaj dziedzi-
czenia uregulowany ustawowo, 
a dokładniej w Księdze Czwar-
tej, Tytule II Kodeksu Cywilne-
go. Zawarte tam przepisy opisują 
szczegółowo, kto jest powołany do 
dziedziczenia po śmierci spadko-
dawcy. W tym miejscu trzeba za-
znaczyć, iż spadkodawcą jest każ-
dy umierający człowiek. W skład 
spadku wchodzą bowiem nie tylko 
prawa majątkowe, ale i obowiązki 
majątkowe zmarłego czyli, mó-
wiąc wprost, długi. Wracając do 
dziedziczenia ustawowego, należy 
wskazać, iż w pierwszej kolejno-
ści do dziedziczenia powołani są 
z mocy przepisów ustawy mał-
żonek oraz dzieci spadkodawcy, 
którzy co do zasady dziedziczą 
w częściach równych. Istnieje przy 
tym zasada, że część spadku przy-
padająca małżonkowi nie może 
być mniejsza niż jedna czwarta 
całości spadku. 
Kolejne przepisy ustawy regulu-
ją sytuacje, w których spadko-
dawca w chwili śmierci nie miał 
dzieci lub małżonka i wskazują, 
jakie osoby dziedziczą w dalszej 
kolejności. Należy podkreślić, iż 
dla dziedziczenia ustawowego 
nie mają znaczenia rzeczywi-
ste więzi bliskości, ale jedynie 
stopień pokrewieństwa. 

Testament na wypadek 
śmierci
Dziedziczenie ustawowe ma miej-
sce wówczas, jeśli spadkodawca 
nie sporządził testamentu. Dzie-
dziczenie testamentowe ma bo-
wiem zawsze pierwszeństwo nad 
dziedziczeniem ustawowym. 
Oznacza to w praktyce, że jeżeli 
osoba sporządzi ważny z punktu 
widzenia prawa testament, to jego 
zapisy będą decydować o tym, kto 
odziedziczy spadek. 
Testament jest jednostronną 
czynnością prawną, zawierającą 
oświadczenie woli osoby, która 

rozporządza swoim majątkiem 
na wypadek śmierci. Jest to czyn-
ność jednostronna, a więc na jej 
dokonanie nie potrzeba niczyjej 
zgody. Testament jest rozporzą-
dzeniem na wypadek śmierci, 
a tym samym wywołuje skutki 
prawne dopiero po śmierci spad-
kodawcy. Jeżeli zatem ktoś chce 
przekazać bliskim swój majątek 
lub jego składnik np. w postaci 
mieszkania za życia, to musi wte-
dy zawrzeć umowę darowizny.
Testament wyraża nieskrępo-
waną wolę konkretnej osoby 
i z tego względu nie może być 
sporządzony pod jakimkolwiek 
przymusem czy też w stanie wy-
łączającym świadome albo swo-
bodne powzięcie decyzji i wy-
rażenie woli. Nieważny będzie 
zatem testament sporządzony 
pod wpływem groźby lub przez 
osobę chorą psychicznie. 
Testament może być również 
w każdej chwili odwołany przez 
osobę, która go sporządziła. Od-
wołanie testamentu następuje 
najczęściej w ten sposób, że dana 
osoba sporządza nowy testament. 
Testament jest dobrym rozwiąza-
niem szczególnie dla tych osób, 
które nie mają bliskiej rodziny 
lub z różnych względów chciały-
by określić sposób dziedziczenia 

po sobie w inny sposób niż ten 
wynikający z przepisów ustawy. 
W tym miejscu pozwolę sobie na 
przykład takiej sytuacji. Pan X jest 
starszą, schorowaną osobą. Nie 
ma on żony ani dzieci, nie żyją 
również rodzice Pana X. Ma on 
natomiast troje rodzeństwa, przy 
czym z dwójką nie utrzymuje bliż-
szych kontaktów, natomiast jedna 
z sióstr, Pani Y, zapewnia mu od 
wielu lat wsparcie i opiekę. W tej 
sytuacji, jeżeli Pan X nie sporzą-
dzi testamentu, spadek po nim 
odziedziczy rodzeństwo w rów-
nych udziałach wynoszących 
1/3 części spadku. W tej sytuacji 
Pan X, aby pominąć dziedzicze-
nie ustawowe i odwdzięczyć się 
siostrze, decyduje się sporządzić 
testament, w którym do całego 
spadku po sobie powołuje dzieci 
Pani Y. 

Jak napisać testament
Wiele osób uważa, że testament 
powinien zostać sporządzony 
przez notariusza w formie ak-
tu notarialnego. Oczywiście 
istnieje taka możliwość, jest to 
natomiast jedynie jedna z do-
puszczalnych form sporządze-
nia testamentu. Najprostszym 
rozwiązaniem jest sporządzenie 
testamentu własnoręcznego. Ta-

ki testament może sporządzić 
każda osoba bez konieczności 
opuszczania swojego domu, co 
w dzisiejszych czasach jest nie-
wątpliwie dużą zaletą. 
Testament własnoręczny musi 
być w całości napisany pismem 
ręcznym przez spadkodawcę. 
Oznacza to, że nie można napi-
sać testamentu na komputerze 
lub maszynie i na końcu złożyć 
jedynie swój podpis. Taki testa-
ment będzie nieważny. Ponadto 

testament własnoręczny musi 
być podpisany przez spadko-
dawcę, a także musi być opa-
trzony datą. Na tym kończą się 
wymogi formalne testamen-
tu własnoręcznego. W swojej 
treści testament powinien za-
wierać wyraźne określenie, ko-
go spadkodawca powołuje do 
dziedziczenia. Warto dodać, że 
spadkodawca może powołać do 
całości lub części spadku jedną 
lub kilka osób. 
O testamencie sporządzonym 
w formie aktu notarialnego war-
to pomyśleć wtedy, gdy spad-
kobierca chce zawrzeć w nim 
dodatkowe postanowienia takie 
jak np. podstawienie czy wydzie-
dziczenie. Testament notarialny 
może okazać się również właści-
wy w przypadku, gdy ktoś chce 
zróżnicować udziały spadkowe 
kilku spadkobierców oraz do-
konać zapisów poszczególnych 
składników majątku. z

Testament 
własnoręczny musi
być w całości 
napisany pismem 
ręcznym przez 
spadkodawcę.
Nie można napisać 
testamentu 
na komputerze 
lub maszynie  
i na końcu złożyć 
jedynie swój podpis

fo
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n WYCHOWANIE

Jak kochać nastolatka
Co jest niezwykłego w tej książce? Atmosfera. Niezwykle spokojna i przyjazna, pełna mądrości płynącej 
z doświadczenia i z miłości do dorastających dzieci. Spokojnie, to minie! Dostaniesz swoje dziecko z powrotem – 
tyle, że dorosłe. Teraz zaś wspieraj je z całych sił, bo ma naprawdę ciężko, i nie obrażaj się o głupstwa – zdaje się 
brzmieć przesłanie dzieła Isabelle Filliozat

„Nie da się go odkle-
ić od smartfona. 
W ogóle mnie nie 
słucha. Pozwala, 

aby jej rzeczy walały się po całym 
domu. Jest zimno, a on idzie do 
szkoły w samym T-shircie! Za-
wsze chce wszystkiego, i to na-
tychmiast. Żywi się tylko kolą, 
burgerami i pizzą. Wszystkich ma 
w głębokim poważaniu. Bez koń-
ca dyskutuje, ale niewiele robi! 
Przykleił się do ekranu. Pali papie-
rosy. Tnie się. Jest bezczelna”. To 
tylko fragment spisu treści książki 
– najlepszej, jaką przeczytałam 
dotąd o nastolatkach. Jak to, czy 
to znaczy, że te potworne rzeczy 
robią jeszcze inne nastolatki, nie 
tylko moje?!
Ale w pierwszej chwili pomyśla-
łam: skąd Autorka zna moje dzie-
ci?! Ano stąd, że też jest matką, 
przeszła przez etap rodzica nasto-
latka i, jak sama pisze: „Przedsta-
wiam wam książkę, z którą sama 
chętnie bym się zapoznała w cza-
sie dorastania moich własnych 
dzieci”. To już trzecia książka z se-
rii tej Autorki – dwie pierwsze, 
„Próbowałam już wszystkiego” 
i „Moje dziecko doprowadza mnie 
do szału”, przeznaczone były dla 
rodziców dzieci w wieku odpo-
wiednio 1-6 lat i 7-11 lat (zachęco-
na obecną, mam zamiar napisać 
ich recenzje już niebawem!). „Już 
się nie rozumiemy. Jak przeżyć 
czas trzaskających drzwi” jest 

o nastolatkach w wieku od 12 do 
17 roku życia. 

Mam tę moc!
Co jest niezwykłego w tej książ-
ce? Atmosfera. Niezwykle spo-
kojna i przyjazna, pełna mą-
drości płynącej z doświadcze-
nia i z miłości do dorastających 
dzieci. Spokojnie, to minie! Do-
staniesz swoje dziecko z powro-
tem – tyle, że dorosłe. Teraz zaś 
wspieraj je z całych sił, bo ma na-
prawdę ciężko, i nie obrażaj się 
o głupstwa – zdaje się brzmieć 
przesłanie dzieła Isabelle Fil-
liozat. I Autorka daje bardzo 
konkretne narzędzia do reali-
zacji tego przesłania. Cała paka 
narzędzi – naszej „prawdziwej 
rodzicielskiej mocy”, podzielo-
nej na oddzielne moce w liczbie 
piętnastu. Wśród nich między in-
nymi „siła miłości”, „siła słucha-
nia”, „siła zmiany perspektywy” 
(tak, tak, młodemu człowiekowi 
też dobrze jest odwracać uwagę 
w chwili wzburzenia, zamiast 
dodawać do pieca – a zresztą, 
czy nie przyda się to każdemu 
z nas?) czy wreszcie…. „siła 
bezradności i autentyczności”. 
To jest prawdziwa moc – a nie 
„przykręcanie śruby”, czy po-
woływanie się na (często mocno 
zachwiany) autorytet. Trzeba 
próbować wszystkich piętnastu 
sił, jeśli nie tej, to następnej – nie 
załamując się i nie przestając 

Isabelle Filliozat, Już się nie 
rozumiemy! Jak przeżyć czas 
trzaskających drzwi, Ilustracje 
Anouk Dubois, Tłumaczyła Adriana 
Celińska, Wydawnictwo Esprit, 
Kraków 2018.

wija się dopiero w dwudziestym 
piątym roku życia. Nie należy 
więc oczekiwać od młodzieży 
niemożliwego! Te wiadomości 
naprawdę pomagają nam się 
uspokoić i uwierzyć, że nasze 
dziecko naprawdę nie jest podłe, 
a to, co złe, szybko minie.

Nie róbmy „fali” naszym 
dzieciom
W rozdziale „Obraża mnie” Au-
torka namawia, by wsłuchać 
się w rzucane przez nastolatka 
oskarżenia, by potraktować je 
jako punkt wyjścia do rachun-
ku sumienia. Dlaczego nie? Czy 

dążyć do zrozumienia swojego 
nastolatka. A wtedy uda się na 
pewno! – przekonuje nas Isa-
belle Filliozat. 

Wszystko przez płaty 
czołowe
Każdy rozdział zawiera jeden 
problem. Każdy składa się z pół 
strony, strony – maksymalnie 
trzech (łącznie z zabawnymi 
rysunkami). Nie ma tu lania 
wody – same konkrety. Bardzo 
precyzyjnie opisany problem 
(ich dobór jest kapitalny!), je-
go analiza i konkretne pomysły 
jego rozwiązania. Ciekawe jest 
to, że Autorka bardzo często od-
wołuje się do wyników badań 
nauk przyrodniczych (biologia, 
medycyna), wyjaśniających od-
mienność i specyfikę nastolat-
ków zmianami zachodzącymi 
w ich mózgach i całym ciele. 
Takich fragmentów, oznaczo-
nych w tekście żarówką, z krót-
kimi informacjami dotyczącymi 
wyników badań, opatrzonych 
przypisami naukowymi, jest 
w książce bardzo wiele. Oka-
zuje się, że młodzi nie okazu-
jąc empatii czy nie radząc sobie 
z planowaniem wcale nie robią 
nam na złość. To wszystko z po-
wodu… mielinizacji, która prze-
biega od tyłu do przodu mózgu! 
Płat czołowy, związany właśnie 
między innymi z wolną wolą, 
przewidywaniem, empatią, roz-

dlatego, że my nigdy nie mo-
gliśmy powiedzieć rodzicom 
takich słów? Autorka pochodzi 
z Francji – kraju o bardziej jeszcze 
tradycyjnie autorytarnym mo-
delu wychowania, niż w Polsce. 
Wspaniale pisze o typowym dla 
takich krajów problemie – pod-
świadomej tendencji do zemsty, 
„fali”. My, pokolenia wychowane 
autorytarnie, wedle powiedzenia 
„Dzieci i ryby głosu nie mają”, 
doświadczaliśmy od rodziców 
przemocy, zarówno fizycznej, 
jak i psychicznej. Nie byliśmy 
wysłuchiwani, nie pozwalano 
nam na ekspresję emocji, sza-
lejących w dojrzewającym czło-
wieku. I teraz mamy wysłuchiwać 
naszych „bezczelnych” dzieci, 
„pyskujących” nam, pozwalają-
cych sobie na okazywanie nega-
tywnych emocji? Jest to bardzo 
trudne. Jest to zadanie dla nas – 
dać własnym dzieciom to, czego 
sami nie otrzymaliśmy. Autorka 
znajduje i na to swoje sposoby. 
Radzi, by najpierw odnieść się 
czule do dziecka w nas, do na-
stolatka w nas! Wysłuchać żali, 
utulić, zrozumieć. I potem mieć 
już siłę, by pokochać swojego na-
stolatka „na stanie”. I wszystkie 
inne – radzi, by uśmiechnąć się, 
gdy tylko miniemy bandę prysz-
czatych, wulgarnych wyrostków! 
Oni tak bardzo potrzebują naszej 
miłości! z

Dagmara Jaszewska

Żywi się tylko kolą, 
burgerami i pizzą 

Olewka totalna, czyli 
ma gdzieś szkołę

Nie słucha!
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Latte art – sztuka 
malowania mlekiem
Niewielu jest tak utytułowa-
nych i uzdolnionych baristów. 
Jak to się stało, że osiągnąłeś 
taki sukces? Przecież nie był to 
przypadek. Na tylu zawodników 
startujących w mistrzostwach, 
przez kilka lat byłeś na podium 
zarówno ogólnopolskich zawo-
dów baristów, jak i zawodów 
latte art.
Sukcesy w takich zawodach to 
nie przypadek. Pewnie trzeba 
mieć predyspozycje, przede 
wszystkim odporność psychicz-
ną, jednak najważniejsza jest 
ciężka praca. Przygotowanie do 
zawodów to nie godziny, nawet 
nie tygodnie, ale miesiące wytę-
żonych treningów. Przypadkiem 
nazwałbym pierwsze spotkanie 
z kawą. Ten przypadek to roz-
poczęcie pracy w jednej z już 
nieistniejących kawiarni w War-
szawie oraz chęć doskonalenia 
umiejętności związanych z ka-
wą. Kiedy zaczynałem w 2004 r. 
nie było szkół baristów, łatwo do-
stępnej merytorycznej wiedzy, 
czy praktycznych wskazówek od 
starszych kolegów.

Czym różnią się zawody bari-
stów, od zawodów latte art?
Różnica jest zasadnicza. O ile 
w sztuce latte art najważniejsza 
jest powtarzalność w rysowaniu 
autorskich wzorów na kawie, 
ich kontrast czy symetria, to 
w przypadku zawodów baristów 
najważniejsze są walory senso-
ryczne kawy podawanej przez 
baristę. Oprócz smaku zadaniem 
baristy jest przekazanie zarówno 
swojej wiedzy teoretycznej, jak 
i praktycznej, dzięki której ser-
wuje najlepszą kawę każdemu 
z sędziów. Cztery espresso, czte-
ry kawy z mlekiem oraz drink 
dowolny na bazie espresso, to 
tylko część całego występu. Naj-
ważniejsza jest tutaj pasja i za-
angażowanie oraz właściwe jej 
przekazanie sędziom.

Swoją wiedzą i umiejętnościami 
chętnie dzielisz się z kolejnymi 
pokoleniami. Jesteś założycie-
lem szkoły baristów, w której 

Z Marcinem Michalikiem, mistrzem Polski Latte Art i dwukrotnym wicemistrzem Polski Baristów, twórcą 
szkoły baristów, rozmawia Michał Włudarczyk

Latte art 
jest sztuką 
tworzenia wzorów 
na kawie. Jedynym 
ograniczeniem 
jest tutaj tylko 
nasza wyobraźnia 
i umiejętności. 
Możemy 
narysować 
serce, rozetę czy 
np. misia, lwa, 
lub dowolny obraz

wiedzy na ich temat? Co sprawia 
większą satysfakcję?
Zdobywanie wiedzy jest tak samo 
satysfakcjonujące, jak dzielenie 
się nią później z innymi. Ucząc 
się o kawie, oraz o technikach 
pracy, w pewnym momencie za-
cząłem się dzielić zdobytą wiedzą 
z innymi. Czułem satysfakcję, 
gdy ktoś po moich wskazówkach 
zmieniał styl pracy, zwracał więk-
szą uwagę na jakość oraz sposób 
przygotowywania kaw. Moja pa-
sja okazała się zaraźliwa. W koń-
cu uruchomiłem Szkolę Baristów, 
gdzie oprócz swojej wiedzy ka-
wowej, obalam mity i dzielę się 
wyłącznie rzetelną wiedzą.

Dzięki swojej pasji miałeś okazję 
do częstych podróży po całym 
świecie. Jakie podróże związane 
z kawą były najciekawsze?
Każdy barista marzy o tym, że-
by odwiedzić plantację kawy 

również mistrzostwa świata, 
na które wyjeżdżałem, kiedy 
tylko wygrywałem zawody, bądź 
chciałem się doszkolić w kawo-
wym kunszcie – do takich miast, 
jak Londyn, Antwerpia, Mo-
skwa, Oslo, Kopenhaga i wiele 
innych. Do tego należy dodać 
wyjazdy związane z biznesową 
częścią mojego kawowego ży-
cia – do Vancouver, Las Vegas, 
Sardynii czy Dubaju. Nic jednak 
nie równa się z moim wyjazdem 
do Durbanu w Republice Połu-
dniowej Afryki. 

Jesteś więc baristą, który speł-
nił swoje marzenia. Gratuluję 
i życząc dalszych sukcesów, 
dziękuję za rozmowę. z

można zarówno nauczyć się 
podstawowych technik bari-
stycznych, jak i zaawansowanych 
technik latte art. Proszę przybli-
żyć naszym czytelnikom, czym 
właściwie jest latte art.
Latte art jest sztuką tworzenia 
wzorów na kawie. Jedynym ogra-
niczeniem jest tutaj tylko nasza 
wyobraźnia i umiejętności. Mo-
żemy narysować serce, rozetę 
czy np. misia, lwa, lub dowolny 
obraz. Do dyspozycji jest spie-
nione mleko, gęste espresso, 
sos czekoladowy, posypka i wy-
kałaczka. Każdy narysowany na 
kawie obraz musi spełnić pewne 
kryteria. Powinien mieć kon-
trast, czyli być wyraźny. Ważne 
jest też położenie rysunku, oraz 
jego symetria.

Czy większą trudność sprawiało 
Ci opanowanie technik bari-
stycznych, czy też przekazywanie 

i to najlepiej tę, której 
ziarna wykorzysta potem 
do startu w mistrzostwach 
baristów. Udało mi się speł-
nić to marzenie. Odwiedziłem 
plantację kawy w Kolumbi. 
Wycieczka na teren plantacji, 
zbieranie owoców kawowca, 
prześledzenie całej drogi kawy, 
od owocu na drzewie do gotowe-
go wypalonego ziarna, pozna-
nie odmian, sadzenie drzewek 
czy testowanie ziaren – to tylko 
nieliczne elementy tego wyjaz-
du. Zwiedzanie stolicy Kolumbii 
– Bogoty, podróż jeepami na 
szczyt wzgórza, gdzie znajduje 
się plantacja, zjazd w gondoli, 
zawieszenie się autokaru nad 
urwiskiem, czy zwiedzanie sa-
mej stolicy – to najlepsze wspo-
mnienia. Wcześniej takie wido-
ki oglądałem tylko w telewizji 
w reklamach kawy. Kawowe 
pasje to nie tylko plantacja, ale 
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Na osobowość czło-
wieka można spoj-
rzeć jak na specja-
listyczną, nowo-

czesną, samoaktualizującą się 
Machinę, która potrzebuje od-
powiednich warunków do tego, 
by w adaptacyjny sposób działać 
w zgodzie z tym, co przynosi 
życie. Wzmocnić ją może psy-
chiczna suplementacja w po-
staci rozwijania w sobie odpo-
wiednich cech. Przyjmowanie 
tych pozytywnych właściwości, 
podobnie jak zażywanie leków, 
wspiera i rozwija nasz system 
odpornościowy. 
Wiele ośrodków medycznych 
prowadzi badania nad ustale-
niem zbioru ludzkich cech, któ-
re mogłyby aktywizować naszą 
odporność w walce z chorobami 
i jednocześnie działać profilak-
tycznie. Poniżej scharakteryzu-
ję niektóre z nich. Jeśli posia-
dasz następujące cechy, możesz 
spać spokojniej.

Charakterystyka 
osobowości 
immunologicznie silnej
To taka osobowość, w której sys-
tem immunologiczny stale jest 
zasilany dobrą energią. Henry 
Dreher wyróżnił siedem wła-
ściwości, czyli zdrowych cech, 
które podnoszą siłę immuno-
logiczną organizmu człowieka. 
Te cechy wyrażają się poprzez 
konkretne zachowania i posta-
wy, w związku z czym można się 
ich nauczyć, można je rozwijać, 
można je testować i doświad-
czać ich dobroczynnego wpływu 
w codziennym życiu.

Pierwsza właściwość to wraż-
liwość na sygnały wewnętrz-
ne, czyli takie, które pochodzą 
z naszego świata psychicznego 
i fizycznego, z wnętrza naszego 
organizmu. To takie momenty, 
w których czujesz, że coś cię boli 
i lokalizujesz to w ciele, ale też 
takie, gdy obserwujesz swoje 
zmienne nastroje, wyłapujesz 
te momenty, kiedy nadchodzi 
zmęczenie, smutek, lęk, radość. 
Im subtelniejsze sygnały potra-

n PSYCHOLOGIA

Moc ludzkiej psychiki
Jak twoja osobowość może być silniejsza immunologicznie
Jesteśmy dobrze wyposażeni w różne możliwości fizyczne i psychiczne, by żyć na Ziemi wystarczająco godnie, 
zdrowo i szczęśliwie, pomimo trudności. Wbrew wszystkiemu mamy w sobie własną moc

wien rodzaj energii, który tkwi 
w niegdysiejszych przeżyciach. 
Paradoksalnie unikanie nasila 
emocje (np. lęk), nie przynosi 
ulgi, osłabia. Natomiast opo-
wiedzenie o tym, co się w nas 
dzieje, uwalnia i przynosi ulgę. 

Kolejnym czynnikiem opisują-
cym osobowość immunologicz-
nie silną jest siła charakteru, 
czyli zdolność do adaptacji. 
Dzięki niej umiemy spojrzeć na 
trudność tak, jak na wyzwanie, 
a nie problem. Dzięki tej cesze 
ludzie szukają rozwiązań, ade-
kwatnie rozróżniając, w którym 
miejscu mają wpływ na sytuację 
i mogą ją zmienić, a w którym 
warto odpuścić.

Bycie w zgodzie ze sobą (aser-
tywność) to także ważna cecha 
w kontekście nabywania od-
porności. Chodzi tutaj o reali-
zowanie siebie w życiu w taki 
sposób, aby uwzględnić swoje 
potrzeby, pragnienia, oczekiwa-
nia bez przemocy i forsowania 
siebie i innych. Asertywne wy-
rażanie siebie to nie tylko ćwi-
czenie komunikacyjne, ale także 

rzy takie środowisko, z którego 
system immunologiczny może 
czerpać siłę. U ludzi żyjących 
w bliskich związkach zmniejsza 
się poczucie stresu, wytwarzają 
się dobroczynne substancje (np. 
endorfiny), które wspierają nasz 
cały organizm.

Kolejną cechą osobowości silnej 
immunologicznie jest zdrowe 
pomaganie, czyli umiejętność 
budowania takich relacji, w któ-
rych życzliwość i empatia zasi-
la w konsekwencji obie strony. 
Dobrym przykładem jest wolon-
tariat, gdyż istotą tego doświad-
czenia jest pewnego rodzaju al-
truizm (dajemy coś z siebie, nie 
dla własnych korzyści, ale z chę-
ci czynienia dobra). Ostatnią 
właściwością korzystnie dzia-
łającą na naszą odporność jest 
wszechstronność i integracja, 
czyli rozwijanie swoich kom-
petencji w różnych obszarach, 
takich jak praca, pasje, związki, 
relacje z ludźmi, duchowość, 
działania artystyczne i inne. Im 
więcej tych obszarów w naszym 
życiu, tym łatwiej nam zachować 
równowagę wewnętrzną, gdy 
któryś z nich przestaje dobrze 
działać. Nasze poczucie wartości 
i sensu życia nie jest ograniczo-
ne do jednego aspektu rzeczy-
wistości. Zintegrowane różne 
ważne części osobowości, takie 
jak role społeczne ( jestem pra-
cownikiem, rodzicem, córką), 
rodzaje aktywności, tożsamość, 
zainteresowania, są jak bufor, 
który chroni przed depresją 
i wypaleniem.

Immunologiczna siła nie jest 
wyimaginowanym konstruktem 
dostępnym dla nielicznych lub 
dobrze urodzonych. Jest zesta-
wem kompetencji, które możesz 
w sobie rozwijać, by wpływać na 
swój dobrostan. Bo człowiek ma 
tę moc, by się zmieniać i roz-
wijać pomimo wszystko i bez 
względu na wszystko. z

Beata Poborska-Kobrzyńska 
psycholog, psychoterapeuta 

www.psychopracownia.pl

fisz dostrzec, im cichsze to będą 
impulsy (niewygoda w ubraniu, 
poczucie zima, głodu, lekki nie-
pokój), tym bardziej ta cecha 
jest w Tobie rozwinięta. Chodzi 
o to, by zauważyć, co się dzieje 
w psychice i w ciele (np. ściśnię-
ty brzuch, drżenie wewnętrzne), 
nazwać to (np. „czuję niepokój”), 
wyrazić i połączyć z doświadcze-
niem wewnętrznym (kiedy się 
spieszę od rana, zaczynam się 
bać, że nie dam rady ze wszyst-
kim). 

Druga właściwość to zdolność 
do zwierzeń, czyli takiej intym-
ności z drugą osobą, w której 
zaufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa mają kluczowe znaczenie. 
W takiej atmosferze kontakt ze 
swoim cierpieniem i smutkiem 
może przynieść stan leczącej 
ulgi. Istotą takiej rozmowy 
jest bowiem kontakt z własny-
mi emocjami, a nie opowieść 
o faktach. Niestety naturalne 
jest, że próbujemy chronić się 
przed powtórnym przeżywa-
niem trudnych wspomnień, 
unikamy powracania do tego 
tematu w sobie i wycofujemy pe-

Immunologiczna 
siła nie jest 
wyimaginowanym 
konstruktem 
dostępnym dla 
nielicznych lub 
dobrze urodzonych. 
Jest zestawem 
kompetencji, które 
możesz w sobie 
rozwijać, by 
wpływać na swój 
dobrostan

rozwijanie własnej świadomości 
(czego pragniesz, co jest dla cie-
bie ważne). Na naszą immuno-
logię znaczący wpływ ma nasz 
kontakt z własnymi potrzebami 
i uczuciami, co bezpośrednio 
wpływa pozytywnie na nasze 
samopoczucie i zdrowie.

Podobnie jest z miłością opartą 
na zaufaniu i bliskości. Para 
związanych ze sobą ludzi two- fo

t. 
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Drodzy Państwo!
Z radością informujemy, że uruchomiliśmy 
stronę internetową naszego czasopisma – 
www.gazetapogodzinach.pl – do odwiedzenia 
której serdecznie Państwa zapraszamy. 

Będziemy tam zamieszczać wybrane artykuły 
w pełnej (poszerzonej) wersji, a także całe numery 
archiwalne. Strona jest w pełni dostosowana 
do różnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak 

tablet czy telefon komórkowy, co pozwala cieszyć się lekturą 
naszych tekstów w każdych warunkach.
Nic oczywiście nie zastąpi wersji papierowej gazety, choć 
wszystko zdaje się mówić, że nadchodzi era cyfrowa. 
Jesteśmy zwolennikami postępu i docierania na wszelkie 
możliwe sposoby do naszych odbiorców, ale zarazem 
uważamy, że prasa papierowa ma nie tylko nieprzemijający 
urok (szelest i zapach papieru), ale przede wszystkim 
stanowi najbardziej osobistą, wiarygodną i historycznie 
sprawdzoną formę komunikacji między dziennikarzami 
a odbiorcami. 
Tworząc każdy numer gazety papierowej mamy 
przed oczami naszych czytelników, chcąc towarzyszyć im 
w ich codziennych troskach, wyzwaniach i radościach, 
prezentując im sprawdzone i wiarygodne informacje,  
które budują prawdziwy obraz świata. W tym wysiłku 
staramy się stać poza wszelką ideologią i doraźnymi 
emocjami. To przecież odwieczna rola prasy – rzetelne 
i prawdziwe informowanie odbiorców o sprawach, która 
mają bezpośrednie przełożenie na ich życie.  
Mamy nadzieję, że również internetowe wydanie gazety 
pomoże nam realizować te cele i jeszcze lepiej służyć 
Czytelnikowi. 

Z pozdrowieniami, 
Redakcja

PO GODZINACH
M A G A Z Y N  M I E S Z K A Ń C Ó W  W E S O Ł E J

Grudzień 2019         nr 1

Potęga słabości W tym numerze:

Biblioteka w Wesołej
debiutuje na rynku 
wydawniczym

str. 3

Niech żyje piłka!  str. 12

Torfowiska w Wesołej 
str. 16

Tajemnica Betlejemskiej Nocy to dla współczesnego człowieka przedziwny 
świat paradoksów, burzący logiczne myślenie, bo przecież:

Bóg się rodzi – Moc truchleje
Pan Niebiosów – obnażony
Ogień krzepnie – blask ciemnieje
Ma granicę – Nieskończony.

Sto lat piekarskiego  
rodu Putka
Jesteśmy wszyscy ze sobą bardzo zżyci, w dużej części mieszkamy blisko siebie, 
regularnie spotykamy się na różnych rodzinnych uroczystościach i nawet wtedy 
często w rozmowach obecny jest temat piekarni.                str. 6

Wesoła  
i jej wyjątkowy klimat
Dbajmy o Wesołą, o jej zrównoważony rozwój i utrzymanie unikal-
nego, rezydencjonalnego charakteru dzielnicy – mówi Małgorzata 
Zaremba, radna dzielnicy Wesoła. str. 4

Wydarzenie to, zmie-
niające radykalnie 
świat, nie realizuje 
się jednak w okolicz-

nościach, które mogłyby dzisiejszemu 
światu zaimponować. Boża Dziecina 
rodzi się w ubogim żłobie, a nie w eks-
kluzywnym szpitalu. Przychodzi w ciszy 
i obecności ubogich pasterzy, a nie 
w blasku fleszy reporterów z całego 
świata, oczekujących na narodzenie 
kolejnego potomka rodziny królew-
skiej. Nikt z Nim nie wiąże nadziei na 
przyszłość. Rodzący się Bóg-Człowiek 
to przedziwna i przejmująca potęga 
słabości. Taki Bóg, przychodzący do 
nas dzisiaj z „ofertą” pokoju i miłości, 
mógłby nas zapyta: „Czy w dzisiejszym 
świecie, naznaczonym dążeniem za 
wszelką cenę do robienia kariery 
i oczekiwania na sukces, jest jeszcze 
miejsce na uczciwość i prawdę? Czy 
przypadkiem nie są one dzisiaj oznaką 
niezaradności i słabości, a nie prawości 
serca?”. 
Droga Jezusa rozpoczynająca się od 
ubogiej stajenki i kończąca się drama-
tem – bo śmiercią na krzyżu – owocuje 
jednak Zwycięstwem. Taka droga daje 
światło tym, którzy chcą kroczyć za 
Zbawicielem w swojej codzienności. 
Wtedy dopiero mamy szansę przeży-
wać prawdziwe duchowe Boże Naro-
dzenie. z

Ks. Andrzej Chibowski

Piękne Boże Narodzenie

Idą święta, idą święta…
Każde z dzieci niech pamięta
po co są te piękne święta.

Piękne Boże Narodzenie,
cieszy się każde stworzenie,
Boska cisza, piękny czas,
Czas Miłości w każdym z nas.

Ach, te święta, ach, te święta…
Młodzi chłopcy i dziewczęta
i dorośli, małe dzieci!
Gwiazda Betlejemska świeci!

Świecić będzie nam przez życie
w dobrym zdrowiu, w dobrym bycie,
blask tej gwiazdy pamiętamy,
bo Jezusa w sercu mamy.

ZJ

Odszedł kapłan  
kochający Wesołą

W tym numerze:

Nasze drogie śmieci…
Małgorzata Zaremba

str. 4

Uboga sukienka,  
ale czysta dusza
Helena Siwko

str. 7

Las w mieście i miasto 
w lesie
Wywiad z Andżeliką 
Gackowską – leśnikiem 
i wicedyrektorem Lasów 
Miejskich w Warszawie

str. 6

Nie da się opisać trzydziestu lat posługi w Wesołej zmarłego księdza Józefa 
Skarpetowskiego. O jego osobie świadczy najlepiej żywa pamięć parafian 
i mieszkańców, dla których jako proboszcz i człowiek zrobił bardzo wiele dobrego.

Boeing –  
moja pasja
Alex Skorupka jest obecnie uczniem 5 klasy Szkoły Podstawowej 
nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Wesołej – Zielonej. 
Cieszymy się, że mamy pośród naszej młodzieży tak uzdolnionych 
uczniów o tak nietuzinkowych zainteresowaniach.  str. 3

Zarys dziejów  
Woli Grzybowskiej
Przez czternaście lat cały obszar dzisiejszej dzielnicy Wesoła leżał  
na terenie Austrii. Z uwagi na uwarunkowania polityczne można 
odnotować, że w latach 1804-1806 ziemie te należały  
do Świętego Cesarstwa Rzymskiego.  str. 8

Sprawa planów zagospoda-
rowania przestrzennego 
dzielnic Warszawy zawsze 

jest trudna: w dyskusji ścierają 
się różne koncepcje i każda ma 

swoje racje. Z jednej strony mamy 
do czynienia z dynamicznym 
rozwojem największego miasta 
w kraju, z drugiej z kwestiami 
ochrony przyrody, krajobrazu 
i dziedzictwa, przeciążenia in-
frastruktury czy też utrzymania 
jakości usług publicznych.
W dzielnicy Wesoła zależność ta 
jest znacznie głębsza, niż w wie-

lu innych dzielnicach miasta. 
Z jednej strony część ludzi chce 
zachować jej – tak naprawdę – 
podmiejski charakter, a z drugiej 
podlega ona nieuniknionym i na-
turalnym procesom wielkomiej-
skim, trwającym w Warszawie od 
700 lat, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ostatnich 100. Analizę 
przestrzeni Wesołej trzeba też 

podzielić na dwa obszary, tzn. 
na Starą Miłosnę i resztę. Stara 
Miłosna jest młodym osiedlem, 
wybudowanym tak, jak np. Ursy-
nów, niemal w „szczerym polu”. 
A raczej w szczerej łące. Są bloki 
i ciągi segmentów jednorodzin-
nych, zabudowa zwarta, brak 
niemal jakiejkolwiek substancji 
historycznej. Wesoła-Centrum, 

Wola Grzybowska czy Zielona 
z kolei mają od przed wojny 
charakter willowy, kameralny. 
Szczycą się one historyczną siat-
ką ulic wywodzącą się z czasów 
letnisk, powstałych na przełomie 
XIX i XX wieku. I ten charakter 
należy chronić. 

Planowanie przestrzeni dzielnicy

11 lutego bieżącego roku nad ranem 
w Międzyleskim Szpitalu Specja-
listycznym zmarł w wieku 76 lat 

ksiądz prałat Józef Skarpetowski – przez bli-
sko 30 lat proboszcz parafii św. Brata Alberta 
w Wesołej. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 14 i 15 lutego w Wesołej. Mszy pogrze-
bowej przewodniczył ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej – ksiądz biskup Romuald 
Kamiński. Potem ciało zmarłego złożono na 
Cmentarzu w Rembertowie.
– Już w seminarium Józek cieszył się zaufaniem 
i dużym szacunkiem kolegów. Dla wielu był 
autorytetem. Cenili go i szanowali parafianie 
z Zielonej, dla których był proboszczem prawie 
30 lat. We wdzięcznej pamięci i modlitwie 
powinien pozostać wśród absolwentów semi-
nariów duchownych archidiecezji warszaw-
skiej, diecezji warszawsko-praskiej i diecezji 
łowickiej – wspominał kapłana na łamach 
tygodnika „Idziemy” ks. Roman Bartnicki.

Ksiądz Józef Skarpetowski urodził się 19 kwiet-
nia 1943 r. w Prostyni. W 1960 roku rozpoczął 
studia w Wyższym Metropolitalnym Semina-
rium Duchownym w Warszawie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał z rąk kard. Stefana Wy-
szyńskiego 12 czerwca 1966 r.
W roku akademickim 1978-79 był słuchaczem 
wykładów z pedagogiki religijnej na Uniwer-
sytecie Monachijskim. W 1983 r. otrzymał 
polecenie prowadzenia wykładów z katechetyki 
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Du-
chownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 
W 1989 r. uzyskał tytuł doktora teologii, a w la-
tach 1994-98 dodatkowo wykładał katechetykę 
w Seminarium Duchownym w Łowiczu.
1 lutego 1989 r. został proboszczem parafii św. 
Brata Alberta w Wesołej. Sprawował tę funkcję 
przez blisko trzydzieści lat – do 1 lipca 2018 r. Po 
przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako 

Dokończenie na str. 2 v
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W tym numerze:

Pół miliarda złotych 
dla kreatywnych 
z Mazowsza!
Szymon Radtke – o konkursie 
„Szybka ścieżka dla Mazowsza”

str. 3

To jest wojna 
o przetrwanie…
Felieton Bartosza Sokolińskiego

str. 11

Dramat, nadzieja, 
zmartwychwstanie
To, co było dotąd jedynie 
fantazją fi lmów science-fi ction
na naszych oczach staje się 
ponurą rzeczywistością 

str. 7

O życiu i aktorstwie z Franciszkiem 
Pieczką rozmawiają ks. Andrzej Chibowski 
i Bartosz Wieczorek.

Bez próby generalnej. 
Rodzina w obliczu pandemii
Nikt nie przygotował nas na życie bez pędu, bez 
możliwości swobodnego korzystania z dobrodziejstw 
świata, bez dotyku społecznego i bez wolności str. 8

Nie pytaj, 
co robią inni
Relacje Polska-Azja 
w dobie światowego 
kryzysu  str. 2

Panie Franciszku, jak wyglą-
dało pana dzieciństwo i lata 
młodzieńcze, jak wspomina 
pan swoich rodziców i rodzinny 
Godów? 
Urodziłem się w Godowie nad 
rzeką Olzą przy samej granicy. 
Była nas szóstka rodzeństwa. 
Ja byłem najmłodszy. Trudno 
porównywać to do dzisiejszych 
czasów, żyło się skromnie. Oj-
ciec był górnikiem, przez dłuż-
szy czas był bezrobotny i wtedy 
musiał utrzymywać całą rodzinę 
z pracy na roli. Był kawałeczek 
pola, koło hektara. Ojciec to ja-
koś obrabiał, żeby nas wyżywić. 
Pamiętam swego ojca, kiedy 
szedł za pługiem. Nie miał koni. 
W zaprzęgu szły krowy. Pamię-
tam, jak ojciec, ubrany w kami-
zelkę od starego garnituru pchał 
pług, aby pomóc krowom, bo 

przecież one musiały jeszcze 
całej rodzinie dawać mleko. 

Jak wyglądało codzienne ży-
cie śląskiej rodziny? Jaką rolę 
pełniła w życiu waszej rodziny 
wiara? Jakie były relacje dzieci 
z rodzicami?
Mój dom rodzinny był bardzo 
wierzący. Przez pewien czas oj-
ciec był nawet kościelnym. Ja 
jako młody chłopak przez pewien 
czas byłem organistą w kościele 
– nie na pełnym etacie, bo głów-
nym organistą był mój wujek. Jak 
był odpust w Godowie, to zbie-
raliśmy na niego jakieś grosiki 
– dosłownie. Na odpuście były 
stragany z szklokami – to były 
takie landrynki. Rodzice mówi-
li nam: „Rano to nie kupujcie, 

Dokończenie na str. 12 v
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Święta Wielkanocne 
są świętami triumfu życia nad śmiercią, 
dnia nad nocą, radości nad smutkiem. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
da wszystkim ludziom radość, 

pokój i nadzieję.
Redakcja

Może ten świat
zmądrzeje?

Fo
t. 
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W tym numerze:

W rocznicę zakończenia 
II wojny światowej
Mija kolejna rocznica wykonania 
wyroku śmierci na rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim.

str. 18

Dzieci same  
szukają wiedzy
Rozmowa z Marią i Marcinem 
Rossami o edukacji domowej 
  str. 30

Czas pożegnań z dawnym 
porządkiem świata?
Czekamy na wielki powrót 
normalności, zadając sobie 
jednocześnie pytanie, czym 
ta normalność właściwie jest. 
  str. 29

Drony w służbie 
transportu medycznego
Rewolucja dzieje się na naszych 
oczach. W świecie ogarniętym 
pandemią tego rodzaju usługi 
szybko zyskują na wartości.
 str. 4

Zawodowy sport to 
wyczerpujące treningi 

i odrobina szczęścia. 
Wyznaje ks. Andrzejowi 

Chibowskiemu, wiceprezes 
PZLA Tomasz Majewski, 

dwukrotny złoty medalista 
igrzysk olimpijskich 

w pchnięciu kulą, 
mistrz świata i Europy, 

wielokrotny mistrz 
i rekordzista Polski.

Papież, który zatrzymał 
komunizm
Zdaniem analityków to „święte przymierze” 
między Ronaldem Reaganem a Janem Pawłem II 
przyczyniło się do upadku komunizmu.  str. 24

Susza – nasz wspólny 
problem
Potrzebna jest zmiana świadomości społecznej 
w podejściu do wody. Już dziś trzeba głośno 
mówić, jak bardzo jest ona cenna.  str. 2

Dokończenie na str. 16 v
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Mentalność 
mistrza szansą 

na sukces

Na prośbę zrobienia z Panem 
Prezesem wywiadu do gaze-
ty „Po Godzinach” usłyszeli-
śmy: „Bardzo proszę, nawet 
dzisiaj, tylko po godz. 19.00, 
jak uda mi się ułożyć syna do 
snu”. Przyznam się, że nawet 
jako ksiądz nie bardzo sobie 
wyobrażałem jednego z naj-

większych polskich gladia-
torów układających dziecko 
do snu. Stąd też moje pytanie, 
czym dla Pana jest rodzina, 
jaką rolę odgrywała w Pana 
życiu, kiedy Pan był czynnym 
zawodnikiem i jaką rolę speł-
nia obecnie? Czy w swojej bo-
gatej karierze sportowej i te-

raz ma Pan wsparcie w żonie 
i rodzinie?
Rodzina i ustabilizowane życie 
rodzinne jest dla mnie rzeczą 
bardzo ważną. Bez żony i uło-
żonego życia rodzinnego trudno 
byłoby osiągnąć sukcesy sporto-
we. Dlatego każdą wolną chwilę 
poświęcam swojej rodzinie.

Co sprawiło, że zajął się Pan 
sportem? Jaki wpływ miał na 
to dom rodzinny?
Byłem młodym, pełnym ener-
gii chłopakiem i jak wielu mo-
ich kolegów, interesowałem się 
sportem. Od najmłodszych lat 
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W tym numerze:

W rocznicę zakończenia 
II wojny światowej
Mija kolejna rocznica wykonania 
wyroku śmierci na rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim.

str. 18

Dzieci same  
szukają wiedzy
Rozmowa z Marią i Marcinem 
Rossami o edukacji domowej 
  str. 30

Czas pożegnań z dawnym 
porządkiem świata?
Czekamy na wielki powrót 
normalności, zadając sobie 
jednocześnie pytanie, czym 
ta normalność właściwie jest. 
  str. 29

Drony w służbie 
transportu medycznego
Rewolucja dzieje się na naszych 
oczach. W świecie ogarniętym 
pandemią tego rodzaju usługi 
szybko zyskują na wartości.
 str. 4

Zawodowy sport to 
wyczerpujące treningi 

i odrobina szczęścia. 
Wyznaje ks. Andrzejowi 

Chibowskiemu, wiceprezes 
PZLA Tomasz Majewski, 

dwukrotny złoty medalista 
igrzysk olimpijskich 

w pchnięciu kulą, 
mistrz świata i Europy, 

wielokrotny mistrz 
i rekordzista Polski.

Papież, który zatrzymał 
komunizm
Zdaniem analityków to „święte przymierze” 
między Ronaldem Reaganem a Janem Pawłem II 
przyczyniło się do upadku komunizmu.  str. 24

Susza – nasz wspólny 
problem
Potrzebna jest zmiana świadomości społecznej 
w podejściu do wody. Już dziś trzeba głośno 
mówić, jak bardzo jest ona cenna.  str. 2

Dokończenie na str. 16 v
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Mentalność 
mistrza szansą 

na sukces

Na prośbę zrobienia z Panem 
Prezesem wywiadu do gaze-
ty „Po Godzinach” usłyszeli-
śmy: „Bardzo proszę, nawet 
dzisiaj, tylko po godz. 19.00, 
jak uda mi się ułożyć syna do 
snu”. Przyznam się, że nawet 
jako ksiądz nie bardzo sobie 
wyobrażałem jednego z naj-

większych polskich gladia-
torów układających dziecko 
do snu. Stąd też moje pytanie, 
czym dla Pana jest rodzina, 
jaką rolę odgrywała w Pana 
życiu, kiedy Pan był czynnym 
zawodnikiem i jaką rolę speł-
nia obecnie? Czy w swojej bo-
gatej karierze sportowej i te-

raz ma Pan wsparcie w żonie 
i rodzinie?
Rodzina i ustabilizowane życie 
rodzinne jest dla mnie rzeczą 
bardzo ważną. Bez żony i uło-
żonego życia rodzinnego trudno 
byłoby osiągnąć sukcesy sporto-
we. Dlatego każdą wolną chwilę 
poświęcam swojej rodzinie.

Co sprawiło, że zajął się Pan 
sportem? Jaki wpływ miał na 
to dom rodzinny?
Byłem młodym, pełnym ener-
gii chłopakiem i jak wielu mo-
ich kolegów, interesowałem się 
sportem. Od najmłodszych lat 
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W tym numerze:

Rosja i Chiny na kolanach
Polscy koszykarze pokonali 
zarazem gospodarzy imprezy – 
reprezentację Chin – jak i dumną 
Rosję.

str. 26

Nad Wisłą, na Urzeczu
Historyczny obszar Urzecza 
rozciąga się wąskim pasem po obu 
stronach Wisły, na jej dawnych 
tarasach zalewowych.
  str. 28

Rewolucja 
w telekibicowaniu
Nowoczesne technologie coraz 
śmielej wkraczają na areny 
sportowe.
  str. 30

Pandemia to znak, że 
musimy zmienić nasze 
relacje z naturą
Badania pokazują, że 75 proc. 
Spośród wszystkich nowo 
pojawiających się chorób pochodzi
od dzikiej fauny.

str. 6

Dzieci chcą mieć ojca 
obecnego
Z tysięcy listów wyłania się obraz głodu za ojcem, 
który poświęcałby dzieciom czas, jeździł 
na rowerze, zabierał do pracy. str. 21

Przyszłość eksploracji 
kosmosu
Niedawny start załogowej misji Crew Dragon Demo-2
stanowi dobrą okazję do przemyśleń nad 
przyszłością dalekiej eksploracji kosmosu.  str. 3
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Diament 
poparty 
pracą

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

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

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

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

lista Klubowych Mistrzostw 
Świata oraz Ligi Mistrzów. Od 
2003 roku zawodnik Skry Beł-
chatów, a obecnie zawodnik 
Tre� a Gdańsk. Mąż Pauliny 
Drewicz. Ojciec dwóch synów: 
11-letniego Arkadiusza i 4-let-
niego Tymoteusza.
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Rosja i Chiny na kolanach
Polscy koszykarze pokonali 
zarazem gospodarzy imprezy – 
reprezentację Chin – jak i dumną 
Rosję.

Nad Wisłą, na Urzeczu
Historyczny obszar Urzecza 
rozciąga się wąskim pasem po obu 
stronach Wisły, na jej dawnych 
tarasach zalewowych.
  

Pandemia to znak, że 
musimy zmienić nasze 
relacje z naturą
Badania pokazują, że 75 proc. 
Spośród wszystkich nowo 
pojawiających się chorób pochodzi
od dzikiej fauny.pracą

Z Mariuszem Wlazłym 
– jednym z najlepszych 
siatkarzy świata 
ostatniej dekady, 
wielokrotnym 
mistrzem Polski, 
mistrzem świata 
z 2014 r. – rozmawia 
ks. Andrzej Chibowski

W tym numerze:

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

str. 12

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokończenie na str. 16 v

Z aktorem Wiesławem Gołasem rozmawia ks. Andrzej Chibowski

fo
t. 

AK
PA

 / 
N

ie
m

ie
c

fo
t. 

Ad
ob

eS
to

ck

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 � nansistów, bo był 
jedynym ich przedstawicielem 
wzestawieniu. 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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W tym numerze:

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

Naszą ideą jest przywrócenie 
prasie elitarności. Nie jesteśmy 
i nie będziemy gazetą news’ową, 
nie mamy w zamiarze straszyć 
czytelników coraz to śmielszymi 
tytułami. Mówimy o sprawach 
ludzi, mieszkańców Polski 
i świata, merytorycznym, 
ale jednocześnie prostym 
językiem. Pobudzamy 
do refleksji. Bazujemy 
na materiałach od ekspertów 
z wielu branż. Nie obieramy 
żadnej linii światopoglądowej 
czy politycznej. Każdy 
i w każdy sposób, zgodnie 
z etyką i faktami, może się 
wypowiedzieć na naszych 
łamach



Na luzieCzy wiesz, że…

Andrzej Czyczyło rysuje

v Autorzy raportu Infuture 
Hatalska Foresight Institute 
postulują powstanie 
w przyszłości takich 
zawodów, jak terapeuta 
robotów, haker zdrowia, 
projektant wrażeń 
mieszanej rzeczywistości 
czy konsultant do spraw 
zwinnej pracy. Kluczową 
sprawą będzie połączenie 
umiejętności cyfrowych 
z kompetencjami miękkimi. 
Raport prognozuje, że 
do 2030 roku 47 proc. 
istniejących obecnie 
zawodów może zniknąć. Jak 
wskazują eksperci, szacuje 
się, że 65 proc. dzieci 
urodzonych po 2007 roku 
będzie pracowało 
w zawodach, które jeszcze 
nie istnieją.

v Mrówki „dezynfekują” 
kwasem mrówkowym zakażone 
grzybem zwłoki swoich „sióstr” 
przed ich zjedzeniem. Im 
silniej zainfekowane ciało, tym 
stosowana jest większa dawka 
kwasu. Taki kanibalizm wymuszony 
jest u mrówek koniecznością przetrwania długotrwałego 
głodu. „Dezynfekcja” ma uniemożliwić potencjalny wybuch 
pandemii w obrębie gniazda. Te badania, dokonane przez 
badaczy z Uniwersytetu Segedyńskiego (Węgry) oraz 
Muzeum i Instytutu Zoologii i Instytutu Ochrony Przyrody 
PAN, dotyczyły robotnic mrówek z gatunku mrówka ćmawa 
(Formica polyctena).

v Według raportów Digital 2020 
z telefonów komórkowych 
korzysta aż 5,19 mld unikalnych 
użytkowników, co oznacza 
67-procentowy udział całej 
ziemskiej populacji. Coraz 
więcej czasu spędzamy online: 
przeciętny użytkownik internetu 
codziennie jest w sieci 6 godzin 
i 43 minuty, co daje ponad 100 
dni rocznie. Oznacza to, że jeśli 
śpimy 8 godzin dziennie, to 
spędzamy online ponad 40 proc. 
naszego życia na jawie. W Polsce 
internauci surfują troszkę 
krócej niż średnia na świecie, 
bo średnio 6 godzin i 26 minut 
dziennie. Najdłuższy średni czas 
odnotowany został na Filipinach 
(9 godz. i 45 min!) a najkrótszy 
w Japonii (4 godz. i 22 min).

v Zespół naukowców z Uniwersytetu w Exeter, nie ruszając się 
z miejsca, dokonał odkrycia wcześniej nieznanych rzymskich dróg 
i obiektów, a także prehistorycznych osad. Wszystko to za sprawą 
nowoczesnej technologii. Lidar to połączenie lasera z teleskopem, 
które umożliwia skanowanie terenu z powietrza. W badanym 
obszarze doliny rzeki Tamar w Wielkiej Brytanii udało się odkryć 
fragmenty dwóch rzymskich dróg, około 30 prehistorycznych wałów 
osadniczych oraz około 20 prehistorycznych kopców grobowych, 
a także pozostałości setek średniowiecznych gospodarstw 
czy kamieniołomów.

v Według raportu Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) 
każdego roku aż 800 tys. 
osób na świecie odbiera 
sobie życie, a na każdą 
śmierć przypada dwadzieścia 
nieudanych prób 
samobójczych. Samobójstwo 
dotyczy wszystkich kategorii 
wiekowych, jednak niepokoi 
to, że jest drugą najczęstszą 
przyczyną śmierci wśród osób 
w przedziale 15-29 lat (po 
wypadkach drogowych). – 
Co 40 sekund ktoś na świecie 
odbiera sobie życie, to wciąż 
zbyt wiele – mówi dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus 
z WHO. Wskaźnik samobójstw 
dla naszego kraju wynosi 
16,2 na 100 tys. mieszkańców, 
podczas gdy światowa 
średnia to 10,5 na 100 tys., 
a europejska – 13,7 na 100 tys.

v Naukowcy chcą zatrudnić 
sztuczną inteligencję 
do rozszyfrowywania 
starożytnych języków.  
Uczeni z amerykańskiego MIT 
stworzyli algorytm, który  
pozwoli odczytać dawne 
języki bez zaawansowanej 
wiedzy na temat powiązań 
ze współczesnymi językami. 
Algorytm będzie umiał 
kategoryzować słowa 
w starożytnym języku i łączyć 
je z odpowiednikami słów 
w pokrewnych językach. 
Program zidentyfikował już 
korzenie języka iberyjskiego 
(był używany przez rdzennych 
mieszkańców Europy Zachodniej 
od około VII do I wieku p.n.e.), 
pokazując między innymi, 
że nie jest on spokrewniony 
z językiem baskijskim.

v Niesporczaki – żyjątka 
o wielkości nie przekraczającej 
milimetra – żyją niemal 
wszędzie, ale najchętniej 
w wodzie. Są uznawane za 
stworzenia najbardziej odporne 
na warunki zewnętrzne. Potrafią 
przetrwać w ekstremalnie niskich 
temperaturach. Zniosą ciśnienie 
tysięcy atmosfer. Obejdą się 
bez wody przez dziesiątki 
lat. Mogą również tolerować 
wysoki poziom promieniowania 
jonizującego i ekspozycję na 
różnego rodzaju chemikalia. 
No i są jedyną znaną nam 
formą życia, która przetrwała 
w przestrzeni kosmicznej.

v Amerykańska Narodowa 
Agencja Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej 
(NASA) ujawniła właśnie 
plany misji Artemis. 
W ramach przedsięwzięcia 
za cztery lata na Księżycu 
miałaby wylądować 
pierwsza kobieta w historii 
oraz pierwszy mężczyzna 
od  czasu ostatniego 
lądowania w 1972 roku.  
Faza I programu, która 
potrwa do 2025 roku, 
wymaga wydania 
28 miliardów dolarów, 
czyli ponad 100 mld złotych.


