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Przedawnienie roszczeń – 
informacje praktyczne
Instytucja przedawnienia ma długi 
rodowód, a nadal wiele osób nie wie 
o jej istnieniu.  str. 28

Diego Maradona – geniusz 
z genem samozatracenia
Najlepszy piłkarz świata, idol 
kibiców, boski Diego umiera w wieku 
60 lat. str. 30

Najstarsze kino świata  
ze Szczecina
Wiele z mniejszych instytucji 
kultury przegra w pandemii walkę 
o przetrwanie. Potrzebna im pilna 
pomoc. str. 31

Wielki sukces polskich 
nastolatków w czasie 
pandemii
Spektakl obejrzało w projekcie pod 
patronatem UNESCO 11 milionów 
widzów z 30 krajów świata. str. 5

W tym numerze:

Radosnych, Rodzinnych i spokojnych  
Świąt Bożego naRodzenia 

życzy Redakcja

Od 2008 r. jest Pani prezenterką 
telewizyjną, jurorką programu 
„Dance Dance Dance”, jedną 
z prowadzących programy „Py-
tanie na śniadanie”, „Ameryka 
da się lubić” czy talent show „The 
Voice Kids”. Prowadziła Pani 
konkurs Eurowizji Junior w tym, 
jak również w ubiegłym roku. 
Jest Pani jedną z największych 

osobowości medialnych, pro-
wadzących programy z ludźmi 
kultury i show biznesu. Nie jest 
to łatwa praca. Skąd Pani bierze 
aspiracje i siłę do niej? 
Prowadzenie programów jest 
dla mnie ogromną przyjem-
nością. Bardzo przydała mi się 
w tym wieloletnia praca na sce-
nie, bezpośrednie obcowanie 

z widzem na żywo, w teatrze. 
Występy na żywo wymagają za-
równo ogromnej koncentracji, 
jak i spontaniczności, dlatego 
są bardzo trudne. 

Praca w TV fascynuje mnie 
i wkładam w nią całe moje ser-
ce. Zawsze słucham uważnie re-
żyserów, bo to oni przedstawiają 
mi swoje wizje, które muszę jak 

najlepiej przekazać dalej. Za-
wsze dużo się uczę i obserwuję 
najlepszych w danej dziedzi-
nie. Szereg osób ma wpływ na 
to, co dzieje się na scenie. Musi-
my się zgrać, zaufać sobie. Mu-
simy być odpowiedzialni i pro-
fesjonalni. Na to, jak wypadam 

Z  Idą Nowakowską  rozmawiają 
ks. Andrzej Chibowski   
i Bartosz Wieczorek

Otwarta 
na ludzi
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Boże Narodzenie i wartość życia
To pierwsze Święta Bożego Narodzenia 
w pandemii koronawirusa, kiedy bardziej 
niż o potrawy i gości martwić będziemy 
się o swoje zdrowie. Z drugiej jednak 
strony, to wyjątkowy czas, by docenić 
wartość życia, każdego życia. Pandemia 
zagraża bowiem życiu, którego wartość 
symbolizują nadchodzące święta.

Bartosz Wieczorek 
bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

Święta Bożego Naro-
dzenia, a szczególnie 
Wigilia to najbardziej 
polskie z polskich świąt. 

Czas bliskości, spotkania, miło-
ści, silnych relacji - wszystkiego, 
o czym zapominamy w codzien-
nym pędzie życia. Czas, kiedy 
staramy się zmienić, pokazać 
z jak najlepszej strony, pojed-
nać z wszystkimi, zapomnieć 
urazy. Czemu tak się dzieje? Cze-
mu narodziny Boga-człowieka 

wywołują w nas takie emocje? 
Czemu staramy się być wtedy 
lepsi, choć wiele świąt już prze-
żyliśmy i pamiętamy, że niestety 
szybko wracamy do dawnego 
stylu życia?

Może chodzi tu o nadzieję, jaką 
wiążemy z narodzinami Chrystu-
sa, narodzinami dziecka w Betle-
jem, a pośrednio i narodzinami 
nas samych czy naszych dzieci? 
Narodziny są wszak zawsze cu-
dem. Pojawia się nowe życie, któ-

życzliwość i zrozumienie. Jeste-
śmy od roku gośćmi w Państwa 
domach i rodzinach, starając 
się szerzyć dobre i sprawdzone 
wiadomości o świecie. 

Wierzymy w wartość rzetel-
nej informacji, sprawdzonych 
wiadomości, a  szczególnie 
w wartość wizji świata, w któ-
rej każdy człowiek jest szano-
wany i traktowany jako wolna 
i niezależna osoba. 

Niech nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia napełnią nas 
nadzieją i radością z faktu, że 
uczestniczymy w cudzie życia. z

n NAUKA

Polska i misje 
kosmiczne
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, PAK) 
prowadzi obecnie rozmowy z NASA na temat 
możliwej współpracy w zakresie realizacji misji 
kosmicznych. 

jest natomiast za jeden z trzech 
głównych instrumentów, które 
zabrała ze sobą amerykańska 
sonda InSight (2018). 

– Jest to tzw. Kret HP3, Heat 
Flow and Physical Properties 
Package, czyli samozagłębiający 
się próbnik w postaci cylindra, 
służący do pomiaru strumienia 
ciepła z wnętrza planety – wy-
liczyła Bukała. Dodała, że inna 
firma, PIAP Space sp. z o.o., wy-
konuje elementy robotów dla 
misji Mars Sample Return, które 
będą użyte, aby tę próbkę pobrać 
i przywieźć na Ziemię. z

PAP – Nauka w Polsce,  
Magdalena Jarco

częściej funkcję podwykonawcy 
partnera z Europy (np. niemiec-
kiej agencji kosmicznej DLR). Po 
drugie, Polska jest partnerem NA-
SA w ramach członkostwa w Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA), w której jesteśmy od 2012 r.

– ESA prowadzi z NASA szereg 
wspólnych programów, w któ-
re polskie podmioty są mocno 
zaangażowane – dodała dyrek-
tor departamentu. – Flagowym 
przykładem jest tu European 
Exploration Envelope Program-
me (E3P), który zakłada szeroką 
współpracę z innymi agencjami 
kosmicznymi, w tym w dużym 
stopniu z NASA. Współpraca ta 
dotyczy obszaru eksploracji ko-

smosu, głównie misji załogo-
wych, jak ISS, Lunar Gateway, 
Księżyc, Mars – wskazała. 

Na ostatniej Radzie Ministe-
rialnej Space 19+ Polska zasub-
skrybowała na wspólne projekty 
inwestycyjne w ciągu najbliż-
szych 3 lat aż 6 mln euro. W dużej 
mierze dotyczą one współpracy 
z NASA. 

Wiele polskich firm angażuje 
się w projekty wspólne z NASA. 
Jako przykład tej tendencji Alek-
sandra Bukała wskazała na de-
tektory firmy Vigo System S.A. 
z Ożarowa, które znajdują się na 
pokładzie marsjańskiego łazika 
Curiosity (2011). Firma Astro-
nika sp. z o.o. odpowiedzialna 

re ma otwartą przyszłość. Trzeba 
je tylko przyjąć i chronić. Może 
to fakt opieki nad nowo naro-
dzonymi dziećmi, kiedy stajemy 
się niejako „władcami” ich życia, 
a jednocześnie stajemy w poko-
rze wobec cudu narodzin,  czyni 
nas bardziej ludzkimi?

Dla naszego redakcyjnego ze-
społu to również czas szczególny 
– pierwszy numer wydaliśmy 
bowiem równo rok temu. Jeste-
śmy więc symbolicznie „dzieć-
mi” tego czasu, osobami, któ-
re z pokorą oddają się w ręce 
Czytelników, aby liczyć na ich 

W 2019 r. POLSA 
podpisała pod-
czas kongresu 
IAC 2019 w Wa-

szyngtonie umowę z NASA pod 
nazwą „Joint Statement on Co-
operation in Space Exploration”. 
Obecnie – chodzi o budowanie 
wspólnych urządzeń i instru-
mentów potrzebnych na misjach 
kosmicznych, przede wszystkim 
dotyczących eksploracji kosmo-
su – powiedziała Polskiej Agencji 
Prasowej Aleksandra Bukała, 
dyrektor departamentu strategii 
i współpracy międzynarodowej 
PAK. Nie wykluczyła, że koope-
racja obejmie też start-upy. 

Jak wyjaśniła Aleksandra Bu-
kała, współpraca POLSY z NASA 
odbywa się na różnych podsta-
wach. Po pierwsze, opiera się 
ona na umowach bilateralnych, 
w myśl których Polska pełni naj-

Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com
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Warszawskie elek-
trociepłownie 
są największy-
mi producenta-

mi energii i ciepła dla ponad 
3,5 milionowej społeczności 
Warszawy i okolicznych gmin. 
Dotychczas GAZ-SYSTEM wybu-
dował gazociąg przyłączeniowy 
do EC Żerań. W kolejnych latach 
planowane są następne przyłą-
czenia innych stołecznych elek-
trociepłowni do gazowej sieci 
przesyłowej. 

Nowy gazociąg na północy 
Warszawy
Spółka planuje także budowę 
gazociągu Rembelszczyzna – 
Mory, przebiegającego przez 
północne dzielnice Warszawy. 
Zapewni ona większe bezpie-
czeństwo energetyczne stolicy. 
Jej skutkiem będzie też ciągłość 
zasilania w paliwo gazowe – za-
równo odbiorców indywidual-
nych, jak i przyłączonych do sie-
ci operatorów dystrybucyjnych. 
Dzięki temu w stolicy będzie też 
można oddychać czystszym po-
wietrzem.

Zarówno bieżący przesył ga-
zu, jak i budowa nowych gazo-
ciągów, odbywają się z zachowa-
niem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa, pod nadzorem 
ekspertów i w oparciu o spraw-
dzone, nowoczesne technologie. 
Projektowany gazociąg z Rem-
belszczyzny do Mor będzie wy-
konany z rur stalowych o zwięk-
szonej grubości ścianki i wytrzy-
małości. Zostaną one fabrycznie 
zabezpieczone specjalną izolacją 
i systemem oddziaływań zapo-
biegającym korozji. Wdrożenie 
tego typu rozwiązań oznacza 
większe bezpieczeństwo na eta-
pie eksploatacji sieci.

Nad prawidłową realiza-
cją prac czuwać będą zarów-
no sam wykonawca robót, jak 
również wybrana przez inwe-
stora zewnętrzna firma, wyko-
nująca tzw. nadzór inwestor-

Projektowany gazociąg 
z Rembelszczyzny 
do Mor będzie 
wykonany 
z rur stalowych 
o zwiększonej 
grubości ścianki 
i wytrzymałości. 
Zostaną one fabrycznie 
zabezpieczone 
specjalną izolacją 
i systemem 
oddziaływań 
zapobiegającym 
korozji.

GAZ-SYSTEM – stawiamy 
na bezpieczeństwo!
Gaz ziemny to jeden z kluczowych surowców energetycznych, dlatego tak ważny jest bezpieczny i nieprzerwany 
transport tego surowca. W Polsce za przesył gazu i rozbudowę sieci przesyłowej odpowiada firma GAZ-SYSTEM. 
Spółka planuje nowe inwestycje na terenie aglomeracji warszawskiej. Przełożą się one na wymierne korzyści dla 
środowiska, podniesienie komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwo energetyczne stolicy.

jest gaz ziemny, coraz szerszemu 
gronu odbiorców. 

Bezpieczna eksploatacja 
gazociągów
Po przekazaniu gazociągu do 
eksploatacji, służby eksploata-
cyjne GAZ-SYSTEM będą na bie-
żąco dbać o bezpieczeństwo oraz 
utrzymanie należytego stanu 
technicznego infrastruktury. 
W tym celu wykonują one szereg 
cyklicznych czynności zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami 
obowiązującymi w spółce, w tym 
m.in.:
r  oblot sieci przesyłowej z po-

wietrza; 
r  kontrola trasy i części nad-

ziemnych gazociągu; 
r  sprawdzenie działania arma-

tury i napędów; 
r  badanie stanu technicznego 

przekroczeń rzek; 
r  badanie i pomiar posadowie-

nia gazociągów; 
r  czyszczenie gazociągu tłokami; 
r  usuwanie potencjalnych za-

grożeń w pasie eksploatacyj-
nym.

Czynności eksploatacyjne są 
planowane w rocznych harmo-
nogramach prac. Jedną z naj-
ważniejszych jest kontrola stanu 
technicznego. Na podstawie jej 
wyników podejmowane są de-
cyzje o przeprowadzeniu prac 
remontowych albo moderni-
zacyjnych.

Bezpieczeństwo sieci przesy-
łowej jest zapewnione również 
poprzez stały system nadzoru 
i kontroli. Parametry pracy ga-
zociągów, w zakresie przepływu 
i ciśnienia gazu, są zdalnie moni-
torowane w sposób ciągły przez 
pracowników dyspozycji, dzięki 
zamontowanej na sieci aparatu-
rze kontrolno-pomiarowej. 

Gazowe Pogotowie 
Techniczne
GAZ-SYSTEM posiada w swoich 
strukturach, działające w syste-
mie całodobowym, Gazowe Po-
gotowie Techniczne (GPT). Jego 
zadaniem jest reagowanie na 
wszystkie sygnały o zdarzeniach 
na sieciach obsługiwanych przez 
spółkę. Do podstawowych za-
dań GPT należą: zabezpieczenie 
i usuwanie skutków potencjal-
nych niezgodności eksploatacyj-
nych, a także realizacja i zabez-
pieczenie wykonywanych prac 
remontowych, inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych w syste-
mie przesyłowym.

Ochrona 
przeciwkorozyjna
Gazociągi przesyłające gaz pod 
wysokim ciśnieniem są zbudo-
wane ze stali, a ich bezpieczne 
użytkowanie zapewnia skutecz-
na ochrona przeciwkorozyjna. 
Dzięki niej sieć przesyłowa za-
bezpieczona jest przed nieko-
rzystnym wpływem środowiska 
zewnętrznego. 

Badania diagnostyczne za 
pomocą tłoków
Inspekcja gazociągów za pomo-
cą inteligentnych tłoków pomia-
rowych jest jednym z narzędzi 
wspomagających ocenę stanu 
technicznego sieci gazowej. 
Dzięki tego typu badaniom 
GAZ-SYSTEM podejmuje dzia-
łania zmierzające do utrzymania 
ciągłości i prawidłowej pracy 
gazociągów oraz wymaganego 
stanu technicznego rur. z

n SPOŁECZEŃSTWO

ski. Sprawowanie profesjonal-
nego nadzoru nad procesem 
budowanych gazociągów jest 
dla GAZ-SYSTEM priorytetem.

Przed uzyskaniem pozwole-
nia na użytkowanie gazociąg 
będzie podlegał próbom ci-
śnieniowym: wytrzymałości, 
szczelności, a także próbom spe-
cjalnym (tzw. stresowym). Będą 
one wykonywane przy udziale 
Urzędu Dozoru Technicznego. 
Następnie nowy gazociąg czeka 
odbiór techniczny oraz odbiór 
końcowy, już po nagazowaniu 
i rozruchu. Na koniec Państwo-
wa Inspekcja Sanitarna i Pań-
stwowa Straż Pożarna zajmą sta-
nowisko w sprawie zgodności 
wykonania gazociągu z projek-
tem. Pozwolenie na użytkowanie 
wydane będzie przez właściwego 
wojewodę, po uprzedniej kontro-
li Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego.

Dzięki rozbudowanym proce-
durom bezpieczeństwa, nowo 
wybudowany gazociąg pozwoli 
na bezpieczne dostarczanie ni-
skoemisyjnego paliwa, jakim 
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n RELIGIA

Święta 
w covidzie 
– cztery szanse
To będą pierwsze takie święta Bożego 
Narodzenia, które spędzimy w małym 
gronie rodzinnym, składając sobie życzenia 
przez telefon. To prawdziwa rewolucja 
w przeżywaniu Świąt. Przecież dotąd 
oznaczały one spotkania z najbliższymi, 
których nie widzimy przez cały rok.

Pandemia dobitnie 
uzmysłowiła 
nam, że jesteśmy 
zależni od innych, 
że potrzebujemy 
ich do właściwego 
funkcjonowania. 
Potrzebujemy 
rozmów 
z sąsiadami, 
kolegów i koleżanek 
z pracy, tłoku 
w komunikacji 
miejskiej, tłumu 
w sali teatralnej 
czy ścisku 
na koncercie 
pod chmurką. 

Sytuacja pandemii ko-
ronawirusa ma jednak 
wiele plusów, które 
warto sobie uzmysło-

wić. Covid może być okazją do 
przemyślenia na nowo, czym 
są święta Bożego Narodzenia. 
Do tych przemyśleń i zmian je-
steśmy niejako zmuszeni przez 
reżim sanitarny, ale nawet takie 
przymusowe „rekolekcje” mogą 
przynieść wiele dobrego.

Odpocząć od zakupów
Po pierwsze, mamy dużo wię-
cej czasu. Od lat nadchodzące 
święta były czasem szaleństwa 
zakupów, biegania po sklepach, 
stania w kolejkach, łowienia 
okazji. Byliśmy zaprzęgnięci 
w logikę konsumpcji. Przemysł 
od dawna zmienił święta Bo-
żego Narodzenia w komercyj-
ny festiwal zakupów. To czas 
wyjątkowych emocji i bliskich 
kontaktów między ludźmi chcą-
cymi obdarować się czymś cen-
nym. Dotąd po te cenne rzeczy 
szliśmy do galerii handlowej. 
Teraz możemy zamówić je on-
line. Jednak znacznie lepiej by 
było, jeśli pomyślelibyśmy, jak 
te prezenty wydobyć z nasze-
go wnętrza: jak szczerze z kimś 
porozmawiać, odnowić z kimś 
dawno utracony kontakt.

Odkryć rodzinę
Po drugie, święta spędzimy 
w wąskim gronie rodziny. To 
pozwoli nam dostrzec przy wi-
gilijnym stole wyjątkową małą 
społeczność, w której darzy-
my się bezinteresowną miło-
ścią i oddaniem. Mamy zatem 
szansę przeżyć te święta jako 
powrót do źródłowych wartości 

rodzinnych. To okazja, by zasta-
nowić się nad swoimi relacjami. 
Przemyśleć, co to znaczy być 
matką, ojcem, synem, bratem. 
Przeanalizować, co nas łączy, 
poza wzajemnym mieszkaniem 
i wspólnym jedzeniem. Spojrzeć 
na swoją rodzinną wspólnotę 
jako na … niemal „świętą” ro-
dzinę. Każda jest bowiem wy-
jątkowa i niepowtarzalna, każda 
dla swoich członków pełni nie-
zastąpioną rolę.

Docenić ludzi
Po trzecie, pandemia dobitnie 
uzmysłowiła nam, że jesteśmy 
zależni od innych, że potrzebu-
jemy ich do właściwego funkcjo-
nowania. Potrzebujemy rozmów 
z sąsiadami, kolegów i koleżanek 
z pracy, tłoku w komunikacji 
miejskiej, tłumu w sali teatral-
nej czy ścisku na koncercie pod 
chmurką. Okazuje się, iż jeste-
śmy istotami społecznymi, które 
mimo najlepszego telewizora 
i łącza internetowego w domu, 
potrzebują ze sobą przebywać, 
rozmawiać, plotkować, działać. 
Może święta to dobry czas, by 
zadzwonić do dawno niewidzia-
nej przyjaciółki, złożyć życzenia 
sąsiadowi, a może nawet napisać 
do kogoś list?

Odnaleźć ducha
I po czwarte, dla osób religijnych 
święta bez wizyty w kościele czy 
udziału w Pasterce staną się być 
może okazją do wewnętrzne-
go ich przeżycia, do przyjęcia 
Jezusa do swojego serca. To 
będzie trudne, ale pandemia 
w pewien sposób pokazuje nam, 
iż najważniejsze dzieje się w na-
szym wnętrzu, że tam możemy 

Święta w domu – nowa 
jakość
Święta w covidzie nie są końcem 
świata. Mamy przecież perspek-
tywę powrotu do normalności, 
choć może to potrwać bardzo 
długo – prawdopodobnie aż 
do wynalezienia szczepionki 
na wirusa. Naukowcy jednak 
przestrzegają przed kolejnymi 
chorobami odzwierzęcymi, któ-
re mogą na nas „przeskoczyć”. 
To rodzi smutną perspektywę, 
w której bliski kontakt, dotyk, 
uścisk dłoni czy wpadnięcie so-
bie w ramiona będą praktycznie 
niemożliwe. Zapewne już na za-
wsze zostaną z nami przegrody 
z szyby czy plastiku, dezynfekcja 
rąk czy nawet maseczki, których 
noszenie jest w krajach azjatyc-
kich standardem, szczególnie 
w miejscach pełnych ludzi. Taka 
ostrożność będzie już normal-
ną profilaktyką.

Tendencje te wpłyną więc 
ogólnie na przeżywanie świąt, 
nie tylko tych najbliższych, ale 
i wielkanocnych. Święta w co-
vidzie oznaczają więc nową 
jakość, wymuszoną przez sy-
tuację. Będziemy zmuszeni do 
odejścia od zbiorowego, maso-
wego przeżywania wydarzeń re-

ligijnych na rzecz ich wewnętrz-
nego przeżywania, samotnie 
lub w wąskim gronie. Myślę, 
że będzie to miało długofalowo 
dobre skutki. Zbyt dużo bowiem 
w naszym polskim przeżywaniu 
religijności kładliśmy nacisk na 
rytuał i masowość, a za mało 
na skupienie i wewnętrzne do-
świadczenie.

Ciężar przeżywania świąt i od-
powiedzialności za ich odpo-
wiednie przygotowanie spadnie 
więc z instytucji na jednostki. 
Szczególnie na rodziców, którzy 
będą musieli swoim dzieciom 
wytłumaczyć ich znaczenie 
i symbolikę, poprowadzić mo-
dlitwę. Może nawet zorganizują 
oni na stałe, jak to było kiedyś 
w wielu domach, „kącik” do 
modlitwy, który będzie zachę-
cał członków rodziny do stałej 
pamięci o wierze. Nadal istotna 
pozostanie wizyta w kościele, 
udział w sakramentach, ale wia-
ra i religia przesuną się trochę 
w stronę zacisza domowego. Tu-
taj przecież zawsze, bez obaw 
o zarażenie, możemy pomodlić 
się, poczytać Pismo Święte czy 
książki z zakresu duchowości. z 

Bartosz Wieczorek

przeżywać święta bez żadnych 
ograniczeń, w ciszy i skupieniu. 
Takie doświadczenie może mieć 
bardzo pozytywne skutki dla 
przeżywania kolejnych świąt, 
pokazując, iż fundamentem dla 
nich jest nasza wewnętrzna po-
stawa, skupienie na tajemnicy 
narodzenia Boga.
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W ostatnim cza-
sie podróżo-
wanie stało się 
prawie niemoż-

liwe. Wypady w gronie przyjaciół 
do kina czy teatru są, przynaj-
mniej na razie, nierealne, bo 
wspomniane przybytki kultu-
ry zostały zamknięte z powo-
du pandemii. Wydawałoby się 
więc, że młodzi artyści, grają-
cy w musicalu Friends, nie ma-
ją co robić. Ale to nieprawda! 
Ostatnio pokazali, co umieją, 
uczestnicząc w globalnym pro-
jekcie See Together Challenge 
pod patronatem UNESCO, który 
obejrzało 11 milionów widzów 
z 30 krajów świata.

Musical inny niż wszystkie
Premiera spektaklu miała 
miejsce na scenie Teatru Capi-
tol w Warszawie jesienią ubie-
głego roku. Na deskach teatru 
po raz pierwszy stanęły dzieci 
i nastolatki ze Szkoły Musicalo-
wej B&B. Po wielu miesiącach 
prób tanecznych i wokalnych 
ich ciężka praca została nagro-
dzona burzą oklasków. Potem, 
kiedy grali kolejnych 50 spek-
takli dla prawie 2000 widzów, 
na widowni panowała cisza, jak 
makiem zasiał. Z widowni nie 
docierały ani szelesty papier-
ków po cukierkach, ani szep-
ty… Widzowie-dzieci utożsamiali 
się bowiem z aktorami-dziećmi, 
którzy mówili zrozumiałym dla 

n MUZYKA

Wielki sukces polskich nastolatków 
w czasie pandemii
Premiera spektaklu miała miejsce na scenie Teatru 
Capitol w Warszawie jesienią ubiegłego roku. 
Na deskach teatru po raz pierwszy stanęły dzieci 
i nastolatki ze Szkoły Musicalowej B&B. Po wielu 
miesiącach prób tanecznych i wokalnych ich ciężka 
praca została nagrodzona burzą oklasków.

młodych ludzi językiem o spra-
wach dla nich ważnych, o pro-
blemach dotyczących każdego 
z nich. O hejcie… I to nie tylko 
tym panoszącym się w mediach 
społecznościowych, ale także 
spotykanym na co dzień w każ-
dej szkole. I taki przyświecał cel 
twórcom spektaklu – uwrażli-
wić młodych widzów na rosnący 
problem hejtu. Za scenariusz 
i reżyserię musicalu odpowie-
dzialni byli: Marzena Barcik, 
Anna Butkiewicz i Karol Jasiński.

Musical Friends to historia 
z życia jednej z polskich szkół. 
Oczywiście pojawiają się rozma-
ite intrygi podkreślane przez sil-
ne emocje. Dochodzi do niepo-
rozumień między bohaterami, 
ktoś z kimś nie może się doga-
dać, ktoś inny próbuje nad kimś 
dominować… Mimo to, a może 
i wbrew temu, zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele starają się 
opowiedzieć, czym jest dla nich 
prawdziwa przyjaźń. 

Friends to również opowieść 
o pierwszej miłości, która z po-
wodu różnic społecznych i mate-
rialnych spotyka się z falą hejtu. 
Przedstawienie wypełnione jest 
piosenkami ze znanych świato-
wych musicali, jakie powstały 
m.in. w wytwórni Walta Disneya. 
Partie wokalne i taneczne, wyko-
nywane przez młodych artystów, 
potwierdzają ich talent i wysoki 
poziom umiejętności. Pokazują 
też, że to młodzież o niezwykłej 

to pierwszy globalny streaming 
w technologii 5G, który połączył 
świat. Akcja miała miejsce w paź-
dzierniku br. Była transmitowana 
przez 168 godzin non-stop do 
30 krajów świata. Wzięło w niej 
udział ponad 500 wykonawców. 
A relacje w technologii 5G obej-
rzało 11 milinów widzów. 

– W czasie izolacji rozwinę-
liśmy zdolność łączenia się na 
odległość. Chęć połączenia ze 
światem była inspiracją do po-
wstania globalnego projektu 
See Together Challenge – mówił 
Jong Seo Park, producent oraz 
organizator projektu.

Młodzi artyści rozwijają 
skrzydła
Musical odniósł sukces, zarówno 
wśród polskiej, jak i międzyna-
rodowej publiczności. Młodzi 
artyści jednak nie spoczęli na 
laurach. Ćwiczą dalej, ciężko 
pracują, planują… Bardzo się 
we wszystko angażują, bo ak-
tywność w grupie musicalowej 
ma dla nich niemal terapeutycz-
ne działanie. Szkoły wprawdzie 
działają, ale tylko on-line, a kon-
takty w grupie rówieśników stały 
się ograniczone. W takiej sytu-
acji wielu młodym ludziom grozi 
problem depresji. Ale może po-
wstanie o tym kolejny musical…

Na razie zobaczcie, co mło-
dzi artyści pisali na Facebooka 
o swojej Szkole Musicalowej B&B 
i pracujących z nimi nauczy-
cielach.

„Dziękujemy za pokazanie 
nam, że porażki mogą nas na-
uczyć czegoś pożytecznego, że 

Musical odniósł sukces, 
zarówno wśród polskiej, 
jak i międzynarodowej 
publiczności. Młodzi 
artyści jednak nie 
spoczęli na laurach. 
Ćwiczą dalej, ciężko 
pracują, planują… 
Bardzo się we wszystko 
angażują, bo aktywność 
w grupie musicalowej 
ma dla nich niemal 
terapeutyczne działanie.

wrażliwości. I tej czysto ludzkiej, 
i tej scenicznej. Warto tu rów-
nież dodać, że część dochodu 
ze sprzedaży biletów na spek-
takl przeznaczono na wsparcie 
programu #JestemzSOS, pro-
mującego empatię i tolerancję 
wśród rówieśników w szkołach.

Wielki światowy sukces
Pandemia przerwała regularne 
przedstawienia na scenie Teatru 
Capitol. Pojawiła się jednak świet-
na okazja do promocji spektaklu 
Friends wśród młodzieży nie tyl-
ko w Polsce, ale i na świecie. Przy-
gotowano angielską wersję języ-
kową musicalu. Dzieci znowu nie 
wychodziły z sali prób, która przy 
zachowaniu koniecznego dystan-
su i rygorów stała się ich drugim 
domem. Ale było warto! Młodzi 
wykonawcy zostali zaproszeni 
do międzynarodowego projektu 
UNESCO – Artyści w dobie pan-
demii. #SeeTogetherChallenge 

gdy przeżywamy trudności, mo-
żemy odkryć swą siłę, że miłość 
i życzliwość często znajdujemy 
w najciemniejsze dni...”

„Musical zmienił w moim ży-
ciu... O jeju! Tak dużo, że aż nie 
wiem od czego zacząć… Pozna-
łam wiele wspaniałych osób i za-
warłam wiele nowych przyjaźni. 
Niesamowicie się rozwinęłam 
i zyskałam pewność siebie. By-
łam cichą szarą myszką… a teraz 
jestem inną osobą...”

„Nasi kochani nauczyciele 
przekazali nam wiele rad, by-
li zawsze dla nas podporą... Są 
nie tylko dla nas nauczycielami. 
Są wzorcami, do których chcie-
libyśmy dążyć... Nauczyli nas 
ciężkiej pracy i pokazali, jakie 
efekty to daje. Rozwinęli nasze 
skrzydła i pokazali jak latać...”

„Nauczyciele otworzyli 
przede mną świat, który był 
mi nieznany. Pokazali, że świat 
wypełniony jest sztuką. Dzięki 
nim po raz pierwszy stanęłam 
na deskach teatru. Trudno po-
jąć, jak wiele osiągnęłam przez 
1,5 roku dzięki nim...”

„Panią Marzenę, panią Anię 
i pana Karola poznaliśmy niecałe 
2 lata temu. Nauczyliśmy się od 
nich dużo. Choć nie jesteśmy ide-
alni, to oni są zawsze dla nas wy-
rozumiali. Nasza relacja z nimi 
nie kończy się na próbach i spek-
taklach. W gorszych momentach 
możemy do nich przyjść, poga-
dać. Są naszymi aniołami stróża-
mi i nigdy nie pozwolą, by ktoś 
nas skrzywdził...” z

Wanda Biernacka-Conrad
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Rozwój to nie tylko gospodarka, 
a gospodarka to nie tylko bogactwo

n GOSPODARKA

W opublikowanym 
przez PIE ran-
kingu na czoło-
wych miejscach 

znalazły się: Szwecja, Dania, Nor-
wegia, Szwajcaria i Finlandia. 
Prawie wszystkie państwa UE są 
w pierwszej czterdziestce. Polska 
zajęła 32. miejsce, sytuując się 
tuż za Słowacją i Węgrami, ale 
przed Grecją, Chorwacją i Li-
twą. Niedaleko mamy także do 
Hiszpanii czy Włoch, a sporo za 
nami są państwa, takie jak Rosja 
i Chiny. Warto odnotować wysoką 
pozycję Izraela (6. miejsce) – ten 
najlepiej rozwinięty kraj spoza 
Europy wyprzedza w rankingu 
USA (8. miejsce).

Dlaczego Indeks 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju (IOR) mówi nam 
więcej o świecie?
Przyjrzyjmy się mieszance czyn-
ników składających się na wynik 

Chcąc zrozumieć współczesne zależności gospodarcze, nie można oddzielnie traktować rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Sama gospodarka, nawet wysokorozwinięta, nie wystarczy do stworzenia 
dobrobytu dla wielu obywateli. Potrzebna jest również aktywna rola państwa, ukierunkowana na zwiększenie 
dobrobytu całego społeczeństwa i dbanie o los kolejnych pokoleń. 

każdego państwa w Indeksie. 
Są to: konsumpcja per capita, 
nierówności dochodowe (współ-
czynnik Giniego), wydatki na ba-
dania i rozwój oraz na edukację 
(oba jako procent PKB), oczeki-
wana przeciętna długość życia, 
liczba umyślnych morderstw 
na mieszkańca, jakość powie-
trza, emisja CO2 na jednostkę 
wytworzonego PKB i redukcja 
emisji CO2 od 1998 r. Miary te 
zostały dobrane tak, że tworzą 
cztery filary rozwoju: obecny 
dobrobyt, zdolność do tworzenia 
dobrobytu w przyszłości, poza-
ekonomiczne aspekty dobrobytu 
i odpowiedzialność za klimat.

Taki zestaw wskazuje jasno, 
że dziś pod pojęciem rozwoju 
nie ukrywa się jedynie bogac-
two państwa jako takiego lub 
jego potęga gospodarcza. Innymi 
słowy, PKB „na głowę” pokazu-
je nam za mało, nie wyjaśnia 
odpowiedzialności wiążącej się 

z rozwojem gospodarczym. To 
właśnie wielowymiarowa od-
powiedzialność proponowana 
przez autorów raportu wydaje 
się główną przewagą Indeksu 
nad alternatywnymi miernika-
mi. Poza PKB – mierze czysto 
gospodarczej, a wręcz czysto 
konsumpcyjno-produkcyjnej, 
krytykowanej dziś już globalnie 
i w ekonomicznym mainstreamie 
– mamy do dyspozycji także np. 
Human Development Index spo-
rządzany przez ONZ (HDI bierze 
pod uwagę jedynie cztery czyn-
niki, choć nie uwzględnia kwe-
stii klimatycznej). Bardziej spe-
cyficzne mierniki to np. Global 
Competitiveness Index czy Social 
Progress Index. Ten pierwszy ma 
nieco neoliberalne zabarwienie: 
królują w nim m.in. USA, które 
posiadają jeden z najbardziej ela-
stycznych rynków pracy. Nato-
miast w rankingu PIE sytuują się 
poza pierwszą setką pod wzglę-

powiedzialność za kreację do-
brobytu w przyszłości, co jest 
mierzone wydatkami na eduka-
cję, badaniami i rozwojem. We 
współczesnych gospodarkach 
te czynniki na ogół podnoszą 
innowacyjność, zapewniając 
możliwość utrzymywania dyna-
miki gospodarki. Negatywnymi 
przykładami państw w tej kate-
gorii – które zarazem w rankingu 
ułożonym wedle PKB znajdują 
się znacznie wyżej niż w IOR – są 
kraje bogate w surowce natu-
ralne, szczególnie w ropę, np. 
Arabia Saudyjska, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie, Katar czy 
Bahrajn. Dobrobyt zyskiwany 
na takiej bazie jest nietrwały 
i niestabilny.

Poziom bogactwa i konsump-
cji „na głowę” same w sobie nie-
wiele by nam powiedziały o tym, 
co często jest ważniejsze, czyli 
jak się żyje zwykłemu obywa-
telowi. Takie miary są bowiem 

dem nierówności dochodowych 
i zajmują 8. miejsce. Podobnie 
niektóre raje podatkowe, jak 
Hong Kong, Singapur i Holan-
dia (państwa te są relatywnie 
wysoko również w IOR, ale zde-
cydowanie niżej niż pierwsza 
piątka). Social Progress Index 
z kolei jest miarą daleko bardziej 
syntetyczną, złożoną z mnogości 
różnych czynników, łatwiej lub 
trudniej parametryzowalnych 
(to np. równość w sile politycz-
nej różnych klas ekonomicznych 
i grup społecznych) i mniej ma-
kroekonomicznych, ale zasada 
wyjścia poza PKB także przy-
świeca jego twórcom.

Czym jest 
odpowiedzialny rozwój?
Autorzy raportu wyróżniają 
przynajmniej kilka wymiarów 
odpowiedzialności w sterowaniu 
rozwojem państwa. W kwestii 
czysto gospodarczej jest to od-
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uśrednione, dlatego czasem 
ukrywają się w nich różne wy-
paczenia współczesnych gospo-
darek.

Dla przykładu średnia pen-
sja niewiele mówi o sytuacji na 
rynku pracy, dlatego istotna jest 
też analiza mediany i dominanty 
zarobków. W przypadku makro-
ekonomii trzeba więc brać pod 
uwagę nie tylko poziom bogac-
twa, ale też to, jak jest ono dzie-
lone, sprawdzać w szczególno-
ści, czy nie występują rażące 
nierówności dochodowe.

Ranking IOR może napawać 
optymizmem, w tej kwestii bo-
wiem liderami są w nim kra-
je nie tylko bogate, lecz także 
cieszące się możliwie sprawie-
dliwym podziałem dobrobytu, 
czyli Szwecja, Dania, Norwegia 
i Finlandia. Pomijając czynniki 
pozapłacowe i klimatyczne, pań-
stwa te są przykładami na to, że 
dychotomia: bogactwo versus 
równość (względna), dawniej 
powszechniej akceptowana, jest 
fałszywa – można mieć i jedno, 
i drugie. Warto zatem czerpać 
inspirację z tych państw (a także 
z Czechów i Słowaków, którzy 
pod względem współczynnika 
Giniego są w światowej czołów-
ce!), ważną dla polityki publicz-
nych, np. w kwestii progresyw-
nego systemu podatkowego czy 
programów solidarności spo-
łecznej.

Nawet w bardzo solidarystycz-
nych państwach występują jed-
nak zasadnicze różnice ekono-
miczne między obywatelami. 
Dlatego współcześnie rozwój 
gospodarczy nie może pomijać 
jakości usług publicznych, klu-
czowych dla dobrostanu oby-
wateli z niższej i średniej klasy.

Jakość usług publicznych 
pośrednio wyrażana jest np. 
przez średnią oczekiwaną dłu-
gość życia, która pozwala ocenić 

funkcjonowanie służby zdro-
wia i, podobnie jak w przypad-
ku podziału dobrobytu, nawet 
najlepsza ochrona zdrowia nie 
podniesie tego wskaźnika, jeśli 
nie jest ona dostępna dla zwy-
kłych obywateli. Ta statystyka 
i liczba umyślnych morderstw 
na głowę ukazują też poniekąd 
kwestię bezpieczeństwa (w tym 
np. sprawność policji), jakość 
struktury prawnej i instytucjo-
nalnej. Wydatki na edukację 
z kolei częściowo ukazują (rów-
nież pośrednio) jakość edukacji, 
w tym powszechnej. Oczywiście 
omawiane czynniki przedstawia-
ją nie tylko kondycję różnych 
usług publicznych i nie powinny 
być jedynie w tym kontekście 
rozpatrywane. Są bowiem infor-
matywne same w sobie i w połą-
czeniu z innymi. Długość życia 
to przecież także kwestia tech-
nologii medycznej i jej dostęp-
ności, ale w przypadku znacznej 
części państw dostępności pod-
stawowych produktów i usług: 
szczepionek, leków, infrastruk-
tury medycznej, lekarzy (i moż-
liwości ich kształcenia), a także 
jakości powietrza. Wszystkie te 
elementy z pewnością można 
uznać za wyznaczniki poziomu 
rozwoju kraju, ale nie są one 
czysto gospodarcze – makro-
ekonomiczne wskaźniki mogą 
je przeoczyć.

Usługi publiczne związane 
z ochroną zdrowia i nierówno-
ściami ekonomicznymi łączą 
się w szczególnie niebezpieczną 
mieszankę w USA. Jest to kraj 
o największej konsumpcji per 
capita, ale zarazem państwo 
ogromnych nierówności, które 
osiąga nieprzekonujące wyniki 
w kwestii bezpieczeństwa i dłu-
gości życia (a także emisji CO2). 
Autorzy raportu wydanego przez 
PIE poświęcili USA dodatkowy 
rozdział w kontekście protestów, 

które wybuchły po zabójstwie 
George’a Floyda, dokonanym 
przez białego policjanta.

Stany Zjednoczone dawniej 
wydawały się niezachwianą po-
tęgą ekonomiczną, symbolem 
bogactwa i, no właśnie, rozwoju. 
Ale dziś bardziej pasuje do nich 
zyskujące popularność hasło: 
„Najbogatszy kraj Trzeciego 
Świata”. Tekst z dowcipu z cza-
sów PRL-u: „A u was Murzynów 
biją!”, jest dziś nie tylko aktualny, 
lecz także zbyt łagodny w stosun-
ku do sytuacji w USA. Protesty 
w Stanach mają bowiem również 
podłoże ekonomiczne, którego 
nie da się pominąć.

Autorzy piszą w raporcie 
m.in.: „Mniejszości etniczne 
w Stanach Zjednoczonych cha-
rakteryzują się relatywnie wyso-

ką stopą bezrobocia oraz niski-
mi dochodami i majątkiem. […] 
Nierówności majątkowe mię-
dzy różnymi grupami etniczny-
mi w Stanach Zjednoczonych są 
gigantyczne. Mediana majątku 
(suma aktywów pomniejszona 
o łączną sumę zobowiązań) afro-
amerykańskich gospodarstw do-
mowych wynosi ok. 3600 USD, 
u gospodarstw latynoskich – 6600 
USD, zaś dla białych gospodarstw 
jest to ponad 145 tys. USD”. Ta-
kie nierówności w połączeniu 
z brakiem powszechnej służby 
zdrowia przekładają się z kolei 
w pandemii na większe ryzyko 
nie tyle zachorowania na CO-
VID-19 (umieralność na tego 
wirusa jest „jedynie” dwukrot-
nie większa dla czarnoskórych 
w porównaniu do białych w USA), 
co bankructwa w wyniku jego 
leczenia wśród mniejszości. Mi-
mo tych problemów Stany wciąż 
znajdują się w pierwszej dziesiąt-
ce najlepiej rozwiniętych państw, 
głównie za sprawą dużej obec-
nej konsumpcji, dobrej jakości 
powietrza i wysokiego wyniku 
w filarze opisującym zdolność do 
kreacji dobrobytu w przyszłości. 
A zatem, jak się wydaje, kluczowe 
dla Stanów będzie znalezienie 
lepszego balansu i równowa-
gi rozwoju.

Odpowiedzialność za planetę 
to być może największa odpowie-
dzialność związana z rozwojem 
gospodarczym, bo ponosimy ją 
wszyscy, a na dodatek wydaje 
się wartością najbardziej prze-
ciwstawną wzrostowi gospodar-

czemu, jaki znaliśmy do tej po-
ry. Raport uwzględnia w kwestii 
klimatu dwa czynniki: emisję 
CO2 w przeliczeniu na jednostkę 
wytworzonego PKB oraz redukcję 
emisji w ciągu ostatnich 20 lat (od 
podpisania protokołu z Kioto).

Wzorem do naśladowania 
znów jest Skandynawia – pań-
stwa tego regionu mają niską 
emisję i wykazały się najwięk-
szym postępem w zakresie jej 
redukcji. Widoczne jest ogółem, 
że większość krajów bogatych 
osiągnęła dobrobyt, zanieczysz-
czając środowisko, ale dziś sta-
rają się zmniejszać emisję, tyl-
ko że jest już za późno. Nawet 
w pandemicznym lockdownie 
przy wstrzymanym i wciąż ogra-
niczonym ruchu lotniczym, ze-
rwanych łańcuchach produkcji 
i dostaw wciąż emisja gazów cie-
plarnianych była zbyt duża (a ra-
czej jej spadek był mniejszy, niż 
można by oczekiwać).

Autorzy raportu wskazują, 
że „mimo że większość państw 
redukuje emisję w przeliczeniu 
na jednostkę PKB, wciąż jest to 
niewystarczające do zatrzyma-
nia zmian klimatu”. Ze względu 
na powyższe zwolennicy podej-
ścia business as usual muszą dziś 
uznać albo konieczność struktu-
ralnej transformacji gospodarek 
(np. w formie Nowego Zielonego 
Ładu lub jakiejś alternatywy dla 
niego), która pozwoli się rozwi-
jać bez niszczenia klimatu, albo 
poprzeć ideę degrowth – ograni-
czenia wzrostu gospodarczego 
w celu ratowania środowiska.

Mimo problemów 
Stany Zjednoczone 
wciąż znajdują 
się w pierwszej 
dziesiątce
najlepiej 
rozwiniętych państw, 
głównie za sprawą 
dużej obecnej 
konsumpcji, dobrej 
jakości powietrza 
i wysokiego wyniku
w filarze opisującym 
zdolność do kreacji 
dobrobytu 
w przyszłości. 
A zatem, jak się 
wydaje, kluczowe 
dla Stanów będzie 
znalezienie lepszego 
balansu i równowagi 
rozwoju.
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Polska wciąż ma nad czym 
pracować
Polska zajmuje 32. miejsce 
w Indeksie Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Trudno jednoznacz-
nie ocenić ten wynik, ale warto 
wskazać, że to miejsce wyższe, 
niż wskazywałoby nasze PKB 
per capita.

Autorzy raportu, analizując 
nasz kraj pod kątem wszystkich 
uwzględnianych kategorii, wska-
zują, że prawdopodobnie najbar-
dziej palący problem stanowi 
ekologia. Tragicznie duży poziom 
zanieczyszczenia powietrza, czyli 
głównie smog w miastach, co-
fa Polskę w rankingu (pod tym 
względem jesteśmy w ósmej dzie-
siątce świata) – być może również 
obniża długość życia.

Źle jest też w filarze kli-
matycznym – redukujemy co 
prawda emisję CO2, ale mniej 
niż czołówka, a przy tym wciąż 
mamy bardzo dużą obecną emi-
sję ( jedynie 33 państwa na 159 
analizowanych emitują więcej 
dwutlenku węgla na jednostkę 
wytwarzanego PKB). A zatem, 
poza oczywistym: naśladować 
Skandynawię i Finlandię (to za-
łożenie przyjąć mogłoby wiele 
innych państw), Polska powin-

ką konsumpcję per capita (naj-
wyższą w Grupie Wyszehradz-
kiej), ale nie tworzy warunków 
do kreacji dobrobytu w przy-
szłości. Kuleć może w naszym 
kraju innowacyjność i kondycja 
przemysłu nowoczesnych tech-
nologii, a to za sprawą niskich 
wydatków na edukację oraz na 
badania i rozwój (choć te w ostat-
nich latach zaczęły w końcu ro-
snąć). Skandynawia może nam 
się wydawać odległym kulturo-

wo i historycznie wzorem, ale 
taka charakterystyka z pewno-
ścią nie odnosi się do Czech. 
Ten kraj przoduje wśród państw 
dawnego bloku wschodniego 
i w porównaniu z Polską pre-
zentuje się znakomicie ( jedynie 
konsumpcję „na głowę” mamy 
nieznacznie wyższą). Czechy 
są przykładem, jak się wydaje, 
bardziej udanej transformacji 
gospodarczej (która tam nie 
przybrała formy terapii szoko-

wej, lecz była gradualistyczna 
i ostrożniejsza) i lepszych de-
cyzji w późniejszej polityce go-
spodarczej. Według IOR Czechy 
znajdują się na 20. miejscu na 
świecie, a ich rozwój jest bardzo 
zrównoważony (np. pod wzglę-
dem nierówności – 2. pozycja na 
świecie!), pomijając, niestety, 
emisję CO2. z

Łukasz Baszczak
www.klubjagiellonski.pl

Tragicznie 
duży poziom 
zanieczyszczenia 
powietrza, czyli 
głównie smog 
w miastach, 
cofa Polskę 
w rankingu (pod 
tym względem 
jesteśmy w ósmej 
dziesiątce świata) 
– być może 
również obniża 
długość życia.

na wyciągnąć wnioski i podjąć 
daleko idące kroki w polityce 
ekologicznej. Autorzy raportu 
pokazują, że wyraźna poprawa 
w tych dziedzinach mogłaby 
skutkować zrównaniem się po-
ziomem rozwoju Polski z Hisz-
panią czy Włochami.

Dogonienie Zachodu może 
jednak być trudne nie tylko ze 
względu na brak woli politycznej 
do prośrodowiskowych zmian. 
Polska ma dziś relatywnie wyso-

Program „WzMOCnij 
swoje otoczenie” to 
inicjatywa Polskich 
Sieci Elektroenerge-

tycznych (PSE) – krajowego ope-
ratora systemu przesyłowego. 
Inicjatywa jest skierowana do 
podmiotów prowadzących dzia-
łalność na terenach, na których 
istnieje lub powstaje infrastruk-
tura PSE. Przez teren dzielnicy 
Wesoła w Warszawie przebiega 
linia 220 kV Mory-Miłosna, która 
jest niezbędna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej w stolicy i okolicach.

Nowe możliwości dla 
mieszkańców
Wkrótce dzięki środkom z pro-
gramu „WzMOCnij swoje otocze-
nie” sala multimedialna w para-
fii św. Brata Alberta w Wesołej 

zostanie wyposażona w sprzęt 
elektroniczny, komputer, meble 
i wykładzinę.

Parafia św. Brata Alberta 
od początku swojego istnienia 
służyła społeczności Wesołej, 
a w szczególności mieszkańcom 
Osiedla Zielona. Dzielnica We-
soła posiada stosunkowo mały 
Dom Kultury, a sam Urząd Dziel-
nicy nie dysponuje żadnymi in-
nymi pomieszczeniami o tego 
typu charakterze. 

W trakcie budowy kościoła 
sala służyła wspólnocie para-
fialnej jako tymczasowa kapli-
ca do sprawowania czynności 
liturgicznych. Po oddaniu 
świątyni do użytku, sala była 
wykorzystywana na różnego 
rodzaju spotkania i wydarzenia 
skierowane do mieszkańców 
Wesołej. Adaptacja do tej funk-

cji wymagała kompleksowej 
przebudowy sali (wykonano już 
szereg prac remontowo-instala-
cyjnych). Teraz ponownie zosta-
nie gruntownie przekształcona 
i wyposażona. 

Realizacja tego projektu 
będzie długo służyła lokalnej 
społeczności. Sala multime-
dialna o poszerzonej funkcjo-
nalności zapewni możliwość 
komfortowego prowadzenia 

spotkań oraz projekcji filmów, 
organizacji koncertów, różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalno-
-społecznych dla ok. 4500 pa-
rafian oraz mieszkańców Osie-
dla Zielona i Dzielnicy Wesoła. 
Sala medialna służyć ma rów-
nież jako miejsce regularnych 
spotkań duszpasterstw osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Dzielnicy Warszawa-Wesoła 
oraz innych dzielnic Warsza-
wy, duszpasterstwa seniorów 
– głównie z terenu Dzielnicy 
Warszawa-Wesoła, a także in-
nych grup i wspólnot istnieją-
cych przy parafii.

Więcej informacji o działal-
ności Polskich Sieci Elektroener-
getycznych S.A. znajduje się na 
stronie: raport.pse.pl lub www.
wzmocnijotoczenie.pl z

n DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych mieszkańcy Wesołej zyskają nowoczesną salę multimedialną. To wyjątkowy 
przykład zgodnej współpracy biznesu i samorządu na rzecz lokalnej społeczności.

Polskie Sieci Energetyczne dla rozwoju i poprawy jakości mieszkańców Wesołej

Pozytywna zmiana z programem 
,,WzMOCnij swoje otoczenie’’
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Wpływ zarazków na dzieje świata
n CYWILIZACJA

Taki punkt widzenia 
przyjmuje Jared Dia-
mond w swej książ-
ce „Strzelby, zarazki 

i stal. Krótka historia ludzkości”, 
prowadząc nas po dziejach ludz-
kości od czasów pradawnych aż 
po dzień dzisiejszy. Korzystając 
z ustaleń wielu dyscyplin na-
ukowych, autor wzbogaca ni-
mi swoją narrację historyczną, 
przez co zyskuje ona nową per-
spektywę. Geografia, botanika, 
mikrobiologia czy językoznaw-
stwo są „pomocnikami” autora 
w odpowiedzi na kluczowe py-
tanie: czemu to właśnie kultura 
Eurazji stała się dominująca na 
świecie? I od razu można odpo-
wiedzieć, że przyczyna tego leży 
w czynnikach środowiskowych, 
a nie różnicach biologicznych 
między przedstawicielami róż-
nych kontynentów.

Afryka – zmarnowane 
szanse
W nagrodzonej Pulitzerem 
książce Autor udaje się w po-
dróż w przeszłość ludzkości. 
Zaczyna od początku ewolucji 
człowieka, kiedy to około 7 mi-
lionów lat temu zaczął się on 
odróżniać od małp. Śledzi proces 
rozprzestrzeniania się przod-
ków człowieka z Afryki na in-
ne kontynenty, aby zrozumieć, 
na jakim etapie znajdował się 
świat u zarania historii człowie-

Przyglądając się historii ludzkości, powstaniu 
i upadkowi wielkich imperiów w różnych częściach 
świata, nieraz myślimy o przyczynach ich potęgi 
wojskowej i materialnej, która dała im przewagę 
nad innymi kulturami i cywilizacjami. Nie jest to 
jednak jedyna perspektywa.

Taki los spotkał afrykańskich 
Pigmejów, wypartych ze swych 
terenów przez rolników. Wpływ 
czynników środowiskowych jest 
tak duży, iż zdaniem Diamonda, 
gdyby aborygeńska ludność Au-
stralii i populacja Eurazji mogły 
się zamienić miejscami w póź-
nym plejstocenie, to właśnie 
Aborygeni zajmowaliby obecnie 
większość obszaru obu Ameryk 
i Australię.

Siła zarazków
Udomowienie roślin i zwierząt 
na terenie Eurazji spowodowało 
wzrost jej populacji, powstanie 
się wielkich skupisk ludzi, a tak-
że pojawienie się chorób zakaź-
nych, takich jak ospa, grypa, 
gruźlica, malaria, dżuma, odra 
i cholera, które wyewoluowały 
z chorób zwierzęcych. Choroby 
te były największymi zabójcami 
w dziejach, decydując o kształcie 
biegu historii. 

Najbardziej spektakularny 
przykład roli zarazków w historii 
to podbój obu Ameryk. Szacuje 
się, że 95 procent amerykań-
skich Indian zmarło od zarazków 
przywleczonych przez Hiszpa-
nów. Gdy w 1519 r. Fernando 
Cortés wylądował na wybrzeżu 
Meksyku z grupą około 600 Hisz-
panów, miał przeciwko sobie 
wielomilionowe imperium Az-
teków. To jednak epidemia ospy 
zabiła połowę tubylców, w tym 
ich władcę Cuitlahuaca. Cho-
roba zabijała rdzennych miesz-
kańców Meksyku, a oszczędza-
ła Hiszpanów, co dodatkowo 
utwierdzało wśród Indian mit, 

że przybysze są niepokonani. 
Do roku 1618 populacja Meksy-
ku, licząca początkowo około 20 
milionów ludzi, skurczyła się do 
1,6 miliona osób.

Z kolei Francisco Pizarro, któ-
ry wylądował na wybrzeżu Peru 
w 1531 r. z zaledwie 168 ludźmi, 
podbił wielomilionowe impe-
rium Inków. Było to możliwe, 
ponieważ Inków już od 1526 r. 
nękała epidemia ospy, zabija-
jąc ich władcę Huyanę Capaca, 
jak i jego następcę. Bezkrólewie 
i wojna domowa zostały wyko-
rzystane przez Hiszpanów do 
podboju tego kraju.

Podobny los spotkał rdzen-
nych mieszkańców Ameryki Pół-
nocnej, tym razem bez udziału 
konkwistadorów. Gdy w 1540 r. 
Hernando de Soto, pierwszy 
przybysz z Europy, wędrował 

przez południowo-wschodnią 
część przyszłych Stanów Zjedno-
czonych, natrafiał na opuszczo-
ne indiańskie miasta, których 
mieszkańcy dwa lata wcześniej 
padli ofiarą ospy.

Środowisko rządzi
Można bowiem spojrzeć na dzie-
je ludzkości od czasów prehi-
storycznych do dziś, jako na 
nieustanny proces interakcji 
między tworzoną przez człowie-
ka kulturą, a warunkami środo-
wiskowymi, które determinują 
w znacznym stopniu jej kształt. 
Z tej perspektywy to nie wielkie 
idee czy wybitne jednostki są 
sprężyną dziejów, ale środowi-
sko naturalne, sprzyjające bądź 
nie rozwojowi społecznemu. z

Bartosz Wieczorek

z Jared Diamond, Strzelby, zarazki 
i stal. Krótka historia ludzkości, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2020.

Inkaska droga 
w okolicach 

Machu Picchu v

z  Aztecka 
piramida, 
Meksyk

ka. Opowieść zatrzymuje się na 
roku 11 000 przed Chrystusem, 
kiedy to, w kilku częściach świa-
ta, człowiek zaczyna budować 
wioski i prowadzić życie osia-
dłe. Gdyby spojrzeć wówczas 
na rozwój społeczności ludzkich 
na różnych kontynentach, to 
przewagę w potencjale rozwojo-
wymi należałoby oddać Afryce. 
Na tych ziemiach przodkowie 
człowieka żyli o 5 milionów lat 
dłużej, niż na pozostałych konty-
nentach. Człowiek współczesny 
wyłonił się w Afryce już około 
100 tysięcy lat temu! W Afryce 
panuje też największe uroz-
maicenie genetyczne ludzkiej 
populacji. To jednak Eurazja, 
a nie Afryka, zaczęła z czasem 
dominować. Dlaczego?

Zwierzęta, migracje, walki 
Jedną z kluczowych różnic mię-
dzy kontynentami, wpływającą 
na rozwój cywilizacji, jest do-
stępność roślin i zwierząt, które 
nadają się do domestyfikacji, 
czyli udomowienia. Wbrew 
pozorom do udomowienia na-
daje się niewiele roślin, a bar-
dzo mało zwierząt. Spośród 
148 występujących na świecie 
dużych ssaków roślinożernych 
udomowiono zaledwie czter-
naście, z których tylko pięć jest 
kluczowych: owca, koza, świnia, 
krowa, koń. Pod tym względem 
Eurazja jest wyjątkowo bogata.

Eurazja umożliwiała też mi-
gracje, które są bardzo ważnym 
elementem rozwoju kultury 
i cywilizacji. Równoleżnikowy 
układ jej głównej osi i brak du-
żych różnic środowiskowych 
i geograficznych wpływały po-
zytywnie na rozprzestrzenianie 
się różnych kultur czy nowości 
technicznych. 

Kolejną przewagą Eurazji 
jest jej obszar i liczba ludności. 
Liczniejsza populacja oznacza 
większą rywalizację i większą 
dostępność innowacji, a także 
presję na to, by je utrzymywać 
i mieć przewagę nad innymi. 
Ci bowiem, którzy tego nie ro-
bią, giną lub nie rozwijają się. 
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Rodzice bez opieki, 
czyli kilka słów o kryzysie rodziny

n SPOŁECZEŃSTWO

Wy c h o w a n i e . 
Ech… Nie jest 
łatwo. Świat 
zmienia się tak 

szybko. Zmieniają się obyczaje, 
mody, ale i te głębsze wymiary 
kultury: wartości, normy. A więc 
to, co jest dla nas najważniejsze 
w życiu, i sposoby, by to osiągać. 
Młodzi szybciej podążają za tymi 
zmianami – starsi obstają przy 
wartościach, które uważają za 
cenne, i szukają sposobów, że-
by je młodym przekazać. Bo to 
wcale nie jest proste. 

Coraz trudniej 
przekazywać wartości
Weźmy przykład z ostatnich 
miesięcy, zwłaszcza tygodni. 
Na naszych oczach rozgrywa 
się potężny kryzys polskiego 
Kościoła. Młodzi odmiennie, 
niż starsze pokolenia, reagują 
na kryzysowe wydarzenia. Co-
raz częściej odchodzą, nie tylko 
od Kościoła, również od wiary 
w ogóle. Cierpią z tego powodu 
rodzice, dziadkowie: tyle wy-
siłków, by przekazać młodym 
wiarę, wydaje się, że poszło na 
darmo… 

Coraz trudniej jest nam prze-
kazać swoim dzieciom własne 
wartości. Do niedawna rodzina 
była bardziej jednością, a dzie-
ci częściej robiły to, co dorośli 
domownicy. Najwyżej później, 
już jako osoby dorosłe, dzieci 
dokonywały swoich własnych, 
często odmiennych niż rodzi-
ce wyborów. Dziś częściej po-
zwalamy nastolatkom na ory-
ginalny wygląd, rewolucyjne 
poglądy, liberalne obyczaje czy 
rezygnację z religijnych prak-
tyk. Szanujemy ich autonomię 
i prawo wyboru. Ale czy nie jest 
to dla nas trudne? Patrzeć, jak 
dziecko odrzuca drogie nam 
wartości? Gdzie podział się au-
torytet rodziców, ich powołanie 
do kształtowania nowych po-
koleń, podkreślane od zawsze 
przez Kościół i państwo? 

Współczesna rodzina – mała, składająca się z rodziców i jednego-dwojga dzieci – jest zatomizowana, oderwana 
od szerszego społecznego kontekstu. Osamotnieni rodzice, pozostawieni „samym sobie”, w warunkach osłabienia 
wpływu państwa i Kościoła, tracą swój autorytet. Często nawet nie potrafią wywiązać się z obowiązków 
wychowawczych.

Gdy dzieci uczą dorosłych
Dzieci, aby zrozumieć otaczający 
świat, potrzebują przede wszyst-
kim kontaktu ze sobą. Tym bar-
dziej w społeczeństwie współ-
czesnym, w którym tak szybko 
następują zmiany techniczno-
-kulturowe. Dlatego, wedle ty-
pologii antropolożki Margaret 
Mead, dla nowoczesności typo-
wa jest kultura kofiguratywna, 
w której dzieci przede wszystkim 
uczą się zasad społecznych od 
innych dzieci – a nie od doro-
słych. Dziś wszystkim zawładnął 
Internet – i tam też przenieśli 
się rówieśnicy. Już nie podwór-
ko, ale portale społecznościowe 
wychowują nasze pociechy. To 

tłumaczy, dlaczego spędzają tam 
one tyle czasu.

Co więcej – w szybko zmie-
niającym się społeczeństwie 
starsi… stają się mniej kompe-
tentni kulturowo od młodszych! 
To zupełnie odwraca kierunek 
socjalizacji – rodzice bowiem 
coraz częściej muszą uczyć się 
od własnych dzieci. I to nie tyl-
ko obsługi komputera, ale też 
wartości, które stają się ważne 
w pokoleniu dzieci, a które dla 
rodziców są nowe: jak asertyw-
ność, przedsiębiorczość czy sa-
morealizacja. Ten etap kultury, 
określany przez Margaret Mead 
mianem kultury prefiguratyw-
nej, bardzo osłabia pozycję ro-

dziców i innych dorosłych wzglę-
dem pozycji dzieci. 

Dorosłym coraz trudniej jest 
więc utrzymać autorytet, i co-
raz trudniej kształtować nowe 
pokolenia. Ich rola jest bardziej 
ograniczona. A przecież, poza 
nowymi prądami, wciąż w po-
zostaje do przekazania wiele 
dobrych tradycji, wartości! Nie 
istnieje kultura bez ciągłości, 
bez przekazywania dziedzictwa. 

Wielu socjologów mówi, że 
tak naprawdę rodzice mogą 
wpływać na swoje dzieci jedy-
nie w ten sposób, że kontrolują 
ich szkoły i grupy rówieśnicze. 
Czy to nie za mało? A co, jeżeli 
jedyną rzeczą, którą mogą zrobić 
rodzice w sprawie wychowania 
swoich dzieci, jest posłanie ich 
do dobrej szkoły i przypilnowa-
nie, by za dużo czasu nie spędza-
ły w osiedlowym gangu?

Rodzina w sidłach grup 
społecznych, czyli jak być 
powinno
Dlaczego rodzice coraz częściej 
są bezradni, gdy idzie o wycho-
wanie dzieci? Oczywiście można 
mówić o braku przygotowania 
pedagogicznego czy psycholo-
gicznego. Ale przecież w wie-
kach minionych takiej wiedzy 
nie było w ogóle, a już na pewno 
nie była tak upowszechniona 
jak współcześnie, gdy zasypują 
nas podręczniki psychologicz-
ne w rodzaju: „Jak wychować 
dziecko”. Wynikałoby z tego, że 
rola rodziców w wychowaniu nie 
zależy wyłącznie od ich indywi-
dualnych predyspozycji i wiedzy.

Odpowiedź na pytanie o przy-
czyny osłabienia wychowaw-
czej roli rodziców znajdziemy 
w teoriach socjologicznych. 
Już w latach 20-tych XX wieku 
nasz rodzimy słynny socjolog, 
Florian Znaniecki, podejmował 
problem kryzysu rodziny i kry-
zysu wychowania. W dziele pt. 
„Socjologia wychowania” do-
konał trafnej charakterystyki 

W szybko zmieniającym 
się społeczeństwie 
starsi… stają się mniej 
kompetentni kulturowo 
od młodszych! To 
zupełnie odwraca 
kierunek socjalizacji – 
rodzice bowiem coraz 
częściej muszą uczyć 
się od własnych dzieci. 
I to nie tylko obsługi 
komputera, ale też 
wartości, które stają 
się ważne w pokoleniu 
dzieci.
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zjawisk społecznych, które za 
jego czasów pojawiały się dopie-
ro w zalążku, by dziś przybrać 
ogromny rozmach.

Według Znanieckiego wy-
chowanie jest zjawiskiem spo-
łecznym nie tylko dlatego, że 
przebiega wśród ludzi, że kształ-
towane jest w społecznych rela-
cjach pomiędzy wychowawca-
mi a wychowankiem. Przede 
wszystkim trzeba dostrzec, że 
proces ten jest „zawładnięty” 
przez grupy społeczne – i taki 
jest naturalny przebieg rzeczy. 
Interesem grup społecznych 
jest przetrwanie (w podobnym 
sensie, jak przetrwanie w przy-
rodzie), a więc zdobycie nowych 
członków w miejsce członków 
odchodzących, którzy przyjmą 
i będą kontynuować dziedzictwo 
kulturowe grupy. 

Według polskiego socjologa 
wychowanie przebiega wła-
ściwie jedynie wtedy, gdy owe 
grupy same troszczą się o jego 
przebieg. W jaki sposób? Otóż 
tworzą one właściwe instytu-
cje wychowania (np. szkoły), 
a przede wszystkim kontrolują 
naturalne środowiska wycho-
wawcze – rodzinę i grupy ró-
wieśnicze. 

Znaniecki przytacza z historii 
czasy wielkich rodów. Wówczas 
rodzina – podstawowy element 
rodu – pozostawała od niego 
silnie uzależniona, powiąza-
na rozmaitymi zależnościami 
kulturowymi i ekonomicznymi. 
Dzięki temu była reprezentan-
tem rodu i prowadziła proces 
wychowania „z ramienia i pod 
sankcją grupy”. Rodzice dzięki 
tej symbiozie zyskiwali także 
autorytet rodu, jego powagę i po-

parcie! Byli przedstawicielami 
rodu w procesie wykształcania 
„przyszłych rodowców”. 

Współczesna rodzina – mała, 
składająca się z rodziców i 1-2 
dzieci – jest zatomizowana, ode-
rwana od szerszego społecznego 
kontekstu. Osamotnieni rodzice, 
pozostawieni „samym sobie”, 
w warunkach osłabienia wpływu 
państwa i Kościoła, nie potra-
fią wywiązać się z obowiązków 
wychowawczych. Pisze więc 
Znaniecki, że choć oczywiście 
rodzice teoretycznie mogą osią-
gnąć wychowawczy sukces (pod 
warunkiem wszakże wielu sprzy-
jających okoliczności: ich wy-
sokiego poziomu kultury oraz 
„szczęścia” do dzieci), to jednak 
zdarza się to nieczęsto. Okazu-
je się, że rodzice bez „bata nad 
głową” w postaci rodu, czy innej 
silnej grupy, rzadko kiedy spraw-
dzają się w roli wychowawców. 
W wymiarze ogólnym sytuacja 
sprzyja wszelkim patologiom 
rodzinnego życia – rodzice bo-
wiem rzadko kiedy potrafią po-
konać niekorzystne strukturalne 
uwarunkowania. Tutaj upatruje 
Znaniecki przyczynę coraz częst-
szych, już w czasach przedwo-
jennych, patologii, jak masowe 
zostawianie dzieci praktycznie 
bez opieki.

Jeszcze gorzej rzecz się przed-
stawia, gdy chodzi o przekaz 
tradycji, wartości duchowych. 
Rodzice nie kontrolowani w tej 
materii ograniczają się na ogół 
do absolutnego minimum, za-
bezpieczając jedynie podsta-
wowe interesy dzieci – resztę 
pozostawiając państwu i jego 
instytucjom wychowawczym. 
Rodzice osamotnieni przez spo-

znacznie odbiega od normal-
ności. Poza tym – pustka, któ-
rej większość rodziców nawet 
nie próbuje uzupełnić. Obarcza 
się więc rodziców winą za złe 
zachowanie dzieci – nie pamię-
ta się natomiast o podstawowej 
zasadzie: podstawowa komórka 
nie tylko wypełnia obowiązki, 
ale i wymaga prawdziwej opie-
ki szerszego społecznego tła. 
Troski grupy, która nie tylko 
wymaga, ale i wspiera. 

Wydaje się, że opieka nad 
rodziną, jaką postulował Za-
naniecki, ma miejsce dziś je-
dynie w pewnych niszach kultu-
rowych, kultywujących mocno 
własną kulturę, często odmien-
ną od kultury dominującej. Ist-
nieją na przykład religijne sto-
warzyszenia rodzin, w których 
postulat ważności rodziny, na 
ogół gołosłoowny, tutaj poparty 
jest autentycznym wsparciem 
moralnym, ideologicznym. Zda-
rza się, że ludzie wychowują 
dzieci wspólnie w pewnych śro-
dowiskach, na przykład sporto-
wych. Dziecko wówczas bierze 
przykład nie tylko z własnych 
rodziców, dajmy na to wspina-
jących się po górach czy podró-
żujących po świecie rowerem, 
ale z szerszej grupy, z innych 
dorosłych i innych dzieci. Ta-
kie środowisko bliskich sobie 
pod względem wartości osób 
stanowi doskonałe wsparcie 
dla rodziców wychowujących 
swoje dzieci. To współczesna 
„cała wioska” – która jest, jak 
pamiętamy, potrzebna, żeby 
wychować jedno dziecko. z

Sylwia Kucharska

Zdarza się, że 
ludzie wychowują 
dzieci wspólnie 
w pewnych 
środowiskach, 
na przykład 
sportowych. 
Dziecko wówczas 
bierze przykład nie 
tylko z własnych 
rodziców, dajmy 
na to wspinających 
się po górach czy 
podróżujących po 
świecie rowerem, 
ale z szerszej grupy, 
z innych dorosłych 
i innych dzieci.

Współczesna rodzina 
– mała, składająca 
się z rodziców 
i 1-2 dzieci – jest 
zatomizowana, 
oderwana 
od szerszego 
społecznego 
kontekstu. 
Osamotnieni rodzice, 
pozostawieni 
„samym sobie”, 
w warunkach 
osłabienia 
wpływu państwa 
i Kościoła, nie 
potrafią wywiązać 
się z obowiązków 
wychowawczych.

łeczeństwo są bezradni. 
Znaniecki postuluje więc 

„roztoczenie opieki nad rodzi-
cami” przez różne grupy od-
grywające istotną rolę w społe-
czeństwie. Ponieważ nie można 
już marzyć o hegemonii jednej 
z takich grup – jak w czasach 
panowania Kościoła lub pań-
stwa – rozwiązaniem może być 
współpraca różnych pomniej-
szych grup poprzez stawianie 
rodzicom konkretnych zadań 
wychowawczych. Jakie miałyby 
to być grupy?

Potrzeba całej wioski
Owszem, zadania rodzice dosta-
ją. Wprost uginają się pod ich 
ciężarem. Wystarczy, że dziecko 

ma jakieś problemy, a już rodzice 
zasypywani są licznymi wyma-
ganiami: od nauczycieli, lekarzy, 
psychologów, pedagogów. Każdy 
z tych ekspertów wymaga, by 
rodzic posiadał wysokie kom-
petencje w powyższych dziedzi-
nach. Nic dziwnego, że młodzi 
coraz częściej zastanawiają się, 
czy podołają roli współczesne-
go rodzica?

Już Znaniecki pisał, że rola 
rodziny współczesnej w wycho-
waniu młodych pokoleń na ogół 
sprowadza się do tego, aby „nie 
przeszkadzać” państwu w edu-
kacji szkolnej. Na rolę wycho-
wawczą rodziny zwraca się uwa-
gę jedynie wtedy, gdy dziecko 
schodzi na drogę przestępczą, 
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Dar Pana Boga 
Świadectwo przybranej mamy 
dziewczynki z Zespołem Downa

n SPOŁECZEŃSTWO

Marsze proaborcyj-
ne, które od kil-
ku tygodni mają 
miejsce w naszej 

Ojczyźnie, skłoniły mnie do po-
dzielenia się moją historią. Czu-
ję, że cała ta sytuacja dotyczy 
również mnie i mojego niepełno-
sprawnego dziecka. Kiedy słyszę 
protesty kobiet domagających 
się zabijania dzieci takich, jak 
moje, głównie dzieci z Zespo-
łem Downa, nie może mnie to 
nie boleć. 

Chcę powiedzieć im, że naro-
dziny dziecka z Zespołem Downa 
nie muszą być końcem wszyst-
kiego, ale mogą być początkiem 
czegoś wielkiego. Czegoś, co 
sprawi, że staniemy się lepszymi 
ludźmi, dla których życie stanie 
się piękną, ale i trudną misją do 
wypełnienia. 

Oliwka każdego dnia pokazuje mi, jak pięknie żyć. Pomagając 
ubogim i bezdomnym, mówi im: „nie martw się kochany, 
będziesz w niebie’’.

Początki
Tak stało się w moim przypad-
ku, kiedy zostałam przybraną 
mamą dla 13-letniej już dzisiaj 
dziewczynki z Zespołem Downa. 
Oliwka – bo tak ma na imię moja 
przybrana córeczka – została od-
dana do domu dziecka zaraz po 
urodzeniu. Rodzice biologiczni 
zrzekli się praw rodzicielskich 
i dziewczynka, mając roczek, 
trafiła pod moją opiekę.

Nie ukrywam, że od dłuższego 
czasu czułam potrzebę zaopie-
kowania się dzieckiem pozba-
wionym rodziny, któremu mo-
głabym ofiarować siebie. Oliwka 
bardzo potrzebowała kogoś, kto 
by ją pokochał i bezwarunkowo 
zaakceptował jej inność. Poza 
tym poruszyła mnie też historia 
tego dziecka.

Na początku zostałam dla tej 
dziewczynki rodziną zaprzyjaź-
nioną. Dzięki temu uzyskałam 
pozwolenie na spędzanie z nią 
weekendów i świąt. To pozwo-
liło mi zrozumieć, jak bardzo 

związałam się z tym dzieckiem, 
a ono ze mną. Było nam coraz 
trudniej żyć bez siebie, bardzo 
też przeżywałyśmy każde roz-
stanie.

Na zawsze razem!
Podjęłam nieodwracalną decy-
zję, że zostanę mamą zastępczą 
dla Oliwki.

Byłam oczywiście świadoma 
problemów zdrowotnych tego 
dziecka i związanych z tym ogra-
niczeń rozwojowych. Miałam 
jednak nadzieję, że indywidual-
na opieka, ciągły kontakt z dziec-
kiem, warunki, jakie stwarza 
prawdziwy dom, wpłyną korzyst-
nie na życie mojej przybranej 
córeczki. I nie pomyliłam się!

Dzisiaj Oliwka jest już dora-
stającą 13– letnią dziewczynką, 
bardzo radosną i kontaktową. 
Swoim uśmiechem i radością 
zaraża innych ludzi, których 
spotykamy na swojej drodze. 
Widzę, jak z każdym dniem pięk-
nieje. Myślę, że miłość, troska 

Podjęłam 
nieodwracalną 
decyzję, że zostanę 
mamą zastępczą 
dla Oliwki. Byłam 
oczywiście świadoma 
problemów 
zdrowotnych tego 
dziecka i związanych 
z tym ograniczeń 
rozwojowych. Miałam
jednak nadzieję, 
że indywidualna 
opieka, ciągły 
kontakt z dzieckiem, 
warunki, jakie stwarza 
prawdziwy dom, 
wpłyną korzystnie na 
życie mojej przybranej 
córeczki. I nie 
pomyliłam się!
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i bezpieczeństwo, które jej za-
pewniłam, sprawiły, że z dziecka 
bardzo smutnego, które pozna-
łam w domu dziecka, Oliwka 
zmieniała się w radosną, piękną 
dziewczynkę, mającą w sobie 
wolę życia. 

Radość z małych rzeczy
Dzięki systematycznej rehabili-
tacji oraz współpracy z wieloma 
specjalistami, a także mojej, in-
dywidualnej pracy z nią, Oliwka, 
pomimo wielu problemów zdro-
wotnych, poczyniła duże postępy 
w sferze psycho-ruchowej.

Poruszając się razem ze mną 
po Warszawie metrem, autobu-
sami i tramwajami, nabyła umie-

jętność orientacji w otoczeniu. 
W wieku siedmiu lat poleciała ze 
mną samolotem do Kanady i na 
Kubę, co było dla nas wielkim 
wyzwaniem. Ostatnio Oliwka 
zaczyna też samodzielnie pisać 
i czytać.

To wszystko sprawiło, iż wy-
chowywanie nawet niepełno-
sprawnego dziecka, które chwi-
lami jest bardzo trudne, może 
okazać się też wielkim szczę-
ściem i spełnieniem, a nawet 
misją. Musimy tylko umieć za-
uważać te najmniejsze osiągnię-
cia i nauczyć się cieszyć nimi 
razem z naszymi dziećmi.

Oliwka każdego dnia poka-
zuje mi, jak pięknie żyć. Poma-

gając ubogim i bezdom-
nym, mówi im: „nie 
martw się kochany, 
będziesz w niebie’’. 
W swoich dojrzałych 
modlitwach pamięta 
nie tylko o rodzinie, 
ale i o sąsiadach, po-
litykach, a nawet lu-
dziach, których każ-
dego dnia spotykamy. 
Modląc się prosi Boga 
„byśmy nie zgubili drogi do 
Królestwa niebieskiego’’ – to 
jej słowa. 

Moja córeczka za wszystko 
potrafi dziękować – za dobry 
obiadek, wspólny spacer. Dzię-
kuje – całując mnie po rękach.

Było warto!
Przez te 12 lat, które spę-

dziłam z moją córeczką, 
miałam okazję spotkać 
na swojej drodze ko-
biety w ciąży z dzieć-
mi, u których wykry-
to wady genetyczne. 

Widząc, jak wspaniale 
rozwija się Oliwka i jak 

cudowną jest dziewczyn-
ką, postanowiły urodzić 

swoje chore dzieci. Były to dla 
mnie ważne chwile, które jeszcze 
bardziej utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że warto było podjąć 
taki trud. Nie mogłam o tym nie 
wspomnieć w kontekście obecnej 
sytuacji w naszym kraju. 

Każdego dnia dziękuję Panu 
Bogu, że będąc osobą samot-
ną, nie mającą własnych dzieci, 
dostałam od Pana właśnie ją – 
dziewczynkę z Zespołem Downa. 
Mogę śmiało powiedzieć, że jest 
to Dar od Pana Boga.

Nie wyobrażam już sobie ży-
cia bez mojej kochanej, przy-
branej córeczki. Cieszę się, że 
mogę ofiarować siebie tej dora-
stającej, kruchej istotce, która 
codziennie obdarza mnie swoim 
bezgranicznym zaufaniem i mi-
łością. Przy tym Oliwka jest tak 
zabawna i urocza, że każdego 
ujmuje za serce.

Uczmy się od nich
Nasuwa mi się taka refleksja, że 
w dzisiejszym, zmaterializowa-
nym świecie, kiedy głód uczuć 
jest tak powszechny, to właśnie 
ludzie z Zespołem Downa mogą 
wypełnić tę lukę. Mogą nauczyć 
nas, zdrowych ludzi, pokory, 
empatii i miłości do drugiego 
człowieka, której tak bardzo bra-
kuje we współczesnym świecie. z

Agata
Zdjęcia z archiwum autorki.

Wychowywanie 
nawet 
niepełnosprawnego 
dziecka, które 
chwilami jest 
bardzo trudne, 
może okazać się też 
wielkim szczęściem 
i spełnieniem, a nawet 
misją. Musimy tylko 
umieć zauważać 
te najmniejsze 
osiągnięcia i nauczyć 
się cieszyć nimi razem 
z naszymi dziećmi.
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Panie burmistrzu, najpierw 
pozwolę sobie złożyć gratula-
cje. Z danych GUS wynika, iż 
Sulejówek wzorowo wypadł 
w rankingu prezentującym 
wartość projektów unijnych 
realizowanych w latach 2014-
2020 w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Jesteście na drugim 
miejscu, wyprzedziła Was tylko 
Warszawa. Jak osiągnęliście tak 
wspaniały rezultat?
Nie można powiedzieć, żeby to 
była jakaś jedna przyczyna, która 
sprawiła, że jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki pozy-
skujemy pieniądze. To jest splot 
wielu czynników, na które ma-
my jako samorząd większy lub 
mniejszy wpływ. 

Pierwszym takim czynni-
kiem, który tutaj trzeba wymie-
nić, jest fakt, że w Sulejówku 
przez 50 ponad lat trwania PRL-
-u praktycznie nic się nie działo. 
Częściowo z tego powodu, że 
miasto było kojarzone z marszał-
kiem Piłsudskim, a ówczesne 
władze nie darzyły go specjalną 
sympatią. Po drugie, na tym tere-
nie trwało chaotyczne osiedlanie 
się. W efekcie w 1989 r. miasto, 
które praktycznie graniczyło 
z Warszawą, było w opłakanym 
stanie, głównie jeżeli chodzi o in-
frastrukturę – nie było ani dróg, 
ani kanalizacji czy wodociągów.

Sulejówek miał więc ogromne 
potrzeby, a Unia Europejska daje 
pieniądze tam, gdzie te potrzeby 
są największe. Paradoksalnie 
słaby stan infrastruktury stał się 
dużym atutem przy pozyskiwa-
niu nie tylko dotacji unijnych, 
ale również tych pochodzących 
z budżetu krajowego. Oczywi-
ście ten atut pozostałby tylko 
na papierze, gdyby nie szereg 
strategicznych decyzji, które na 
przestrzeni lat podejmował lo-
kalny samorząd.

Potrzebna jest jeszcze pomy-
słowość i determinacja władz
Oczywiście. Wiedzieliśmy o tym. 
Kiedy 10 lat temu burmistrz Ar-
kadiusz Śliwa obejmował władzę, 
miasto było wtedy trzecim naj-
bardziej zadłużonym miastem 
w Polsce. Nie dość, że za komuny 

Wiele środków pozyskujemy 
też na infrastrukturę społeczną. 
W Sulejówku zaczyna się osiedlać 
coraz więcej osób, zachęconych 
bliskością Warszawy i dobrym 
dojazdem. A wkrótce będzie po-
łączenie z Wschodnią Obwodnicą 
Warszawy. Mieszkańcy Sulejów-
ka będą mieć dostęp w ciągu 
pięciu minut do wszystkich au-
tostrad w Polsce i Europie.

Czy Sulejówek jest dobrym miej-
scem do życia? Jak władze za-
chęcają do osiedlenia się w nim?
Staramy się zachęcać nowe oso-
by do osiedlania się w mieście, 
dlatego właśnie inwestujemy 
w infrastrukturę społeczną, 
żłobki, przedszkola, szkoły, par-
ki, przestrzeń miejską. Sulejó-
wek to spokojne, zielone miasto 
z bliskością lasu, położone 25 
minut jazdy SKM od centrum 
Warszawy. Warunki do życia 
są tu doskonałe. Park Glinianki 
jest już praktycznie wizytówką 
miasta, można tu dojechać po-
ciągiem w 20 minut z centrum 

Warszawy. Planujemy już kolej-
ny etap rewitalizacji tego parku 
– chcemy stworzyć amfiteatr, 
skatepark, całoroczne kawiarnie 
i parę innych rzeczy. Zamiast iść 
na Pola Mokotowskie, zachęcam 
Warszawiaków, aby przyjecha-
li do nas i tutaj spędzili dzień. 
Druga wielka wizytówka Sule-
jówka to oczywiście nowoczesne 
i wspaniale wyposażone Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego.

Czy są jakieś strategiczne plany 
dotyczące rozwoju miasta?
Musimy tak naprawdę od nowa 
zdefiniować centrum w Sulejów-
ku, centrum naszego miasta. 
To jest miasto, które w zasadzie 
nie ma historycznego centrum. 
Jest dosyć młode, powstało po-
nad 100 lat temu i rozwinęło się 
wokół linii kolejowej. Tak na-
prawdę nie ma ani rynku, ani 

n SAMORZĄD

z Park Glinianki v

Do Sulejówka zamiast  
na Pola Mokotowskie
Z wiceburmistrzem Sulejówka Remigiuszem Górniakiem 
rozmawia Bartosz Wieczorek

takiego miejsca, gdzie byłaby 
kumulacja wszystkich punktów 
usługowo-handlowych. Dzisiaj 
jest tak, że chaotyczna zabudo-
wa handlowo-usługowa rozwija 
się wzdłuż torów, w dwóch czę-
ściach Sulejówka.

Od kilku lat konsekwentnie 
planujemy budowę nowego cen-
trum miasta, właśnie obok wspo-
mnianego Parku Glinianki. Jest 
tam wolny teren i chcemy tam 
zrobić kompleks administracyj-
ny, kulturalny i usługowy, który 
skupiałby wszystkie jednostki 
– w tym miejski dom kultury 
z salą widowiskową.

Na początek musimy jednak 
zlikwidować dwa przejazdy ko-
lejowe, które stanowią najwięk-
szą barierę dla mieszkańców. 
Trudno w to uwierzyć, ale linia 
kolejowa, która przecina Sulejó-
wek, to międzynarodowa trasa 
łącząca Moskwę z Paryżem. Jest 
tu ogromne natężenie ruchu po-
ciągów.

Na zakończenie pytanie: co jest 
najcenniejszego w Sulejówku? 
Czym różni się on od innych 
miast w województwie mazo-
wieckim?
Sulejówek jest położony blisko 
Warszawy, dobrze z nią skomu-
nikowany, a zarazem jest przyja-
znym miejscem dla rodzin. Chce-
my wykorzystać to, co jest w Sule-
jówku najcenniejszego i czego nie 
ma nigdzie pod Warszawą, czyli 
mnóstwo zieleni, dostęp do lasu, 
brak zabudowy wielorodzinnej. 

Chcemy zrobić z Sulejówka 
markę zielonego miasta 

dla rodzin. Paradoksalnie 
okres pandemii, w któ-
rym wielu Warszawian 
chce po prostu uciec 
z blokowisk, może być 
dla takich willowych 
i zielonych miast, jak 

Sulejówek, wielką szan-
są rozwojową.

Dziękuję za rozmowę. z

i w latach dziewięćdziesiątych 
niewiele się tu działo, to jeszcze 
– przez nieprzemyślane decyzje 
– miasto bardzo się zadłużyło. Re-
asumując – wiedząc w 2010 r., że 
będzie druga tura środków unij-
nych, zrobiliśmy wszystko, żeby 
zachować pieniądze na wkłady 
własne do różnych projektów. I to 
się udało. Sulejówek pozyskał na 
inwestycje ponad 130 milionów 
złotych. Jak na takie małe miasto, 
to jest bardzo duża kwota. 

Skala inwestycji jest imponująca: 
wspaniały Park Glinianki, roz-
budowa przedszkola, remont 
dawnego dworca, powstanie 
kina i krytej pływalni. Czy za-
późnienia z okresu PRL-u zostały 
już zlikwidowane? Co zostało 
jeszcze do zrobienia?
Największym problemem były 
wodociągi i kanalizacja, a także 
drogi. Proszę sobie wyobrazić, że 
w 2011 r. miasto graniczące z War-
szawą na 140 kilometrów dróg 
miało ponad sto kilometrów dróg 
gruntowych. To kompletny absurd. 

No, ale udało nam się. Dzięki deter-
minacji i pomysłowości uzyskaliśmy 
w tym roku prawie 40 milionów zło-
tych dotacji na budowę komplekso-
wego systemu odwodnienia miasta. 
Bez tego odwodnienia nie można 
ruszyć z budową dróg. Potrzeby 
są wciąż ogromne, ale idziemy we 
właściwym kierunku.
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Dziewiąty warszawski most będzie posiadał, 
wraz z dojazdami, aż 1550 metrów długości. 
To go uczyni najdłuższym ze wszystkich 
obecnie używanych mostów w stolicy. 

Na j d aw n i e j s z y m 
sposobem pokony-
wania Wisły w ob-
szarze dzisiejszej 

Warszawy była komunikacja 
łodziami. Tak zwane przewozy 
mieściły się na Kamionie i m.
in. w Miedzeszynie. Obydwa 
wzmiankowane są w kronikach 
wcześniej, niż samo obecne mia-
sto stołeczne. 

Pierwsza stała przeprawa 
w Warszawie, zwana dziś mo-
stem Zygmunta Augusta, po-
wstała w 1573 roku u wylotu ulicy 
Mostowej. Istniała równo 30 lat, 
po czym zniosła ją kra. Drugim 
takim mostem był most Poniń-
skiego, nazwany tak od nazwiska 
fundatora. Istniał u wylotu ulicy 
Bednarskiej w latach 1775-1794, 
kiedy to został celowo spalony 
w czasie Insurekcji Kościusz-
kowskiej. Po odbudowie służył 
jeszcze do momentu całkowite-
go jego zniszczenia w trakcie Wo-
jen Napoleońskich. W okresach 
pomiędzy istnieniem pierwszej 
i drugiej przeprawy oraz potem, 
do czasu budowy pierwszego 
mostu stalowego, istniało wiele 
prowizorycznych mostów łyżwo-
wych, budowanych tymczasowo 
na czas elekcji królewskich oraz 
przemarszu wojsk.

Era stali i betonu
Pierwszą warszawską prze-
prawą o solidnej i długotrwa-
łej konstrukcji, został pobudo-
wany w latach 1859-1864 most 
Kierbedzia. Choć nadano mu 
miano Aleksandrowskiego, to 
powszechnie nazywany był od 
nazwiska polskiego projektan-
ta. Jego położenie było związa-
ne z wybudowaniem w latach 
1844-1846 wiaduktu Pancera, 
czyli tzw. Nowego Zjazdu, scho-
dzącego niemalże z placu przy 
Zamku Królewskim w stronę 
Wisły. W pierwotnym założeniu 
most ten miał połączyć linie ko-
lejowe Petersburską i Wiedeń-
ską. Z uwagi jednak na znaczną 
pochyłość owego zjazdu oraz 
gęstą zabudowę tego obszaru, 
planu zaniechano. Pamiątką po 
nim była kratownicowa kon-
strukcja przeprawy. Most był 
niszczony dwukrotnie, w 1915 

i 1944 roku. W 1949 na jego fi-
larach położono most Śląsko-
-Dąbrowski. 

Drugim i ostatnim w XIX wie-
ku wybudowanym mostem, była 
dwukondygnacyjna kolejowo-
-drogowa przeprawa posado-

wiona na wysokości cytadeli 
w latach 1873-1875. W latach 
1905-1908 wzniesiono obok niej 
drugą, z przeznaczeniem tylko 
kolejowym. Tak skonstruowana 
całość była również niszczona 
w czasie obu wojen światowych. 
Młodszą część odbudowano 
w 1946 roku; na filarach starszej 
w 1959 roku powstał most Gdań-
ski. Jego współczesne przyczółki 
pochodzą jeszcze z czasów car-
skich, podobnie jak większość 
przejazdów pod torami linii ob-
wodowej.

Początek XX wieku przyniósł 
budowę mostu Poniatowskiego. 
On również otrzymał imię cara, 
tym razem Mikołaja. Potocznie 
jednak nazywano go Nowym lub 
Trzecim. Powstawał w latach 
1904-1914. Autorem uznawanej 
za najładniejszą w Warszawie 
oprawy architektonicznej mostu 
był Stefan Szyller. Wybudowane 
przy wjeździe na niego wieżyce 
powstały na żądanie rosyjskich 
władz wojskowych. Miały peł-
nić funkcje obronne. Podobnie 
jak dwie starsze przeprawy był 
dwukrotnie niszczony. Ostatnia 
odbudowa miała miejsce w roku 
1946. W związku z jego remon-
tem w 1985 roku, zbudowany 
został przez wojsko most Syreny. 
Miał on służyć jako przeprawa 
zastępcza. Po zakończeniu re-

Tekst i zdjęcia:  
Adam Ciećwierz

Mosty współczesne 
i planowane
W ostatnim dwudziestoleciu po-
wstały w Warszawie dwie duże 
przeprawy. W roku 2002 odda-
no do użytku most Siekierkow-
ski, a w 2012 roku most Marii 
Skłodowskiej-Curie, potocznie 
nazywany Północnym. W tym 
czasie po raz kolejny powracała 
w dyskusjach potrzeba realizacji 
innych przepraw, o charakterze 
bardziej lokalnym. Wśród wielu 
propozycji, najbliższe do ewen-
tualnej realizacji wydają się być 
most Krasińskiego – mający po-
łączyć Żoliborz z Targówkiem – 
oraz most Na zaporze – mający 
spiąć Wilanów z Wawrem. Plany 
pierwszego z nich posiadają jesz-
cze przedwojenną genezę, a jego 
realizacja ustępowała niejedno-
krotnie innym, ważniejszym in-
westycjom. Drugi zaś miał po-
wstać wraz ze stopniem wodnym 

na Wiśle w latach 80. Po całkowi-
tym upadku koncepcji budowy 
zapory, żywą pozostaje idea bu-
dowy w tym miejscu tradycyjnej 
przeprawy. 

W najbliższym czasie, jeszcze 
przed końcem roku, ma zostać 
oddany do użytku most Południo-
wy. Połączy węzeł „Przyczółkowa”, 
znajdujący się w dzielnicy Wila-
nów, z węzłem „Wał Miedzeszyń-
ski” w dzielnicy Wawer, stając się 
częścią Ekspresowej Obwodnicy 
Warszawy. Jego budowa rozpo-
częła się w roku 2017. Dziewiąty 
warszawski most będzie posiadał, 
wraz z dojazdami, aż 1550 me-
trów długości. To go uczyni naj-
dłuższym ze wszystkich obecnie 
używanych mostów w stolicy. z

z Most 
łyżwowy 
łączący ulicę 
Bednarską 
i Brukową. 
1859 rok

c  Budowa mostu  
Kierbedzia.  
1863 rok

z Budowa mostu Poniatowskiego. 1909 rok z Wjazd na most drogowy przy cytadeli. 1926 rok

montu mostu Poniatowskiego 
postanowiono go pozostawić na 
czas remontu mostu Śląsko-Dą-
browskiego, a po nim do czasu 
budowy, oddanego do użytku 
w roku 2000, mostu Świętokrzy-
skiego. 

Jedyną przeprawą wybudo-
waną w okresie międzywojen-
nym był zaprojektowany przez 
A. Pstrokońskiego most Śred-
nicowy. Jego budowa trwała 
w latach 1921-1931. Zniszczo-
ny został w czasie Powstania 
Warszawskiego. Odbudowano 
go znacznie zmienionej formie 
w roku 1949. 

W okresie PRL-u powstały 
jeszcze mosty: Łazienkowski 
(w 1974 roku) oraz gen. Grota-
-Roweckiego (w roku 1981). Ten 
pierwszy w latach 1985-1998 no-
sił imię gen. Berlinga. W latach 
1975 i 2015 dwukrotnie ulegał po-
żarowi.

Warszawskie mosty
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Otrzymałam ogromne dziedzic-
two, to zobowiązuje. 

W jednym z wywiadów mó-
wiła Pani, że chce się zająć 
promowaniem dorobku 
literackiego swojego taty. 
Co konkretnie Pani w tym 
zakresie planuje? Czy mo-

głaby Pani odkryć rąbka 
tajemnicy?

Marzę o tym, aby postać mojego 
Taty i jego dorobek literacki był 
znany na całym świecie, i by ta 
miłość i pasja Taty do literatu-
ry była inspiracją dla młodych 
ludzi. 

Moim marzeniem jest stwo-
rzenie takiego domu, gdzie 
znajdą się obrazy mego Wuja 
i książki Taty. Zachowanie pa-
mięci o tym, o co walczyli, jakie 
były ich wartości, co ich inspiro-
wało. Marzy mi się, że ten mój 
dom będzie inspiracją duchową 
i takim bodźcem do duchowe-
go rozwoju i kreatywności. Ta-
kie centrum duchowego życia, 
„kościół międzyludzki” jak to 
mawiał mój Wuj. Gdzie znów, 
jak kiedyś, będzie spotykała się 
polska inteligencja i wzajemnie 
inspirowała. Taki wielopokole-
niowy dom.

Marzę też, aby wspólnie z mo-
ją Mamą – artystką zbudować 
kościół według jej projektu. 

Czy twórczość Pani ojca wpłynę-
ła na miłość i szacunek, jaką da-
rzy Pani Warszawę? Jaki wpływ 
miał tata na zainteresowanie 
się przez Panią literaturą? Czy 
rodzice, ich profesja i zainte-
resowania, wpłynęły na Pani 
świat wartości?
Tata bardzo kochał Warszawę. 
Wędrując jej ulicami z Mamą i ze 
mną, jeszcze wtedy w wózeczku, 
wspominał miejsca, ludzi, któ-
rych poznał. Był tak zachwycony 
i wszystko opowiadał z ogromną 
pasją. Mama powiedziała: „To 
takie fascynujące, Marek. Wiem, 
że pięknie byś to opisał”. Tak 
powstały Powidoki. 

Mama zawsze mówiła, że Tata 
jest nie tylko jednym z najważ-
niejszych kronikarzy Warszawy, 
ale też czarodziejem słowa. Ta-
tę fascynowała czysto literac-
ka wirtuozeria pisarstwa. Czy-
tał i pisał z nieustającą pasją. 
Wszystko robił z pasją. Tę pasję 
przekazał mnie. Często czytał 

mamie i mnie to, co napisał, 
notował też strzępki zdań na 
małych karteczkach i potem te 
myśli rozwijał. 

W mojej rodzinie od poko-
leń mężczyźni walczyli o wol-
ność Polski, a kobiety ich w tym 
wspierały. Dziadek i Wujek po-
legli za wolność Polski. Dzięki 
Babci przetrwała pamięć o Nich. 
Mama nauczyła mnie miłości 
do Rodziny, zrozumienia tego, 
o co walczyli. 

Mieczem Taty było pióro, 
a orężem Wuja – pędzel. Moją 
formą bohaterstwa jest walka 
z grzechem i pokusami, ze złem, 
które wkrada się w naszą co-
dzienność. Walka o szacunek 
do siebie samej każdego dnia. 
O przeżycie życia w sposób naj-
mądrzejszy. 

Jaką wizję Polski wyniosła Pani 
z rodzinnego domu? Czy uważa 
Pani, że ważne jest znać histo-
rię swojej ojczyzny i być z niej 
dumnym? Czy polskość i no-
woczesność da się łączyć? Jak 
rozumie Pani patriotyzm?
Moja Babcia zamiast bajek dla 
dzieci czytała mi Biblię do snu, 
oglądaliśmy też albumy malar-
stwa. Mój Wuj Jan Lebenstein 
nauczył moją Mamę, a ona mnie, 
że malarstwo, a właściwie każdy 
rodzaj sztuki, musi dotyczyć rze-
czy nadrzędnych – inaczej jest 
bez wartości. 

Znajomość historii i religia 
tworzą naszą europejską kul-
turę. Polska tych wartości bro-
niła przez wieki. Jej tożsamość 
kulturową ukształtowała religia 
katolicka i powstania, które tych 
symboli i wartości broniły. To, 
co będzie najważniejsze w wy-
chowaniu moich dzieci, to nauka 
Biblii, historii, kultury i tradycji 
katolickiej kształtującej polską 
kulturę. 

Zrobiłyśmy z Mamą wysta-
wę, która pokazywała, czym dla 
mnie jest Polska. A Polska to dla 
mnie groby poległych za jej wol-
ność, to polskie symbole, takie 
jak krzyż, portrety trumienne 
moich przodków, różaniec, hu-
sarskie pióra i portret Matki 
Boskiej Częstochowskiej, której 
oblicza broniły pokolenia. Mi-
mo tradycyjnej tematyki, była 
to bardzo nowoczesna wystawa. 

Patriotyzm rozumiem ja-
ko obronę kultury i wartości 

Myślę, że dom 
bardzo mnie
ukształtował, 
zwłaszcza duchowo.
W moim domu 
najważniejszą 
rzeczą były 
rozmowy o sensie 
życia, sztuce, 
wartości rzeczy 
nadrzędnych, 
honorze, historii.  
Te wszystkie 
rozmowy dały mi 
taki kompas, który 
wskazuje mi drogę, 
którą powinnam 
iść.

v Dokończenie ze str. 1

na scenie, jak jestem ubrana, 
umalowana, oświetlona, jak 
brzmi mój głos, pracuje wielu 
ludzi. Oni wszyscy są wybitni 
i profesjonalni, i to motywuje 
mnie najbardziej. 

W każdej chwili na wizji pa-
miętam również o naszych wi-
dzach, bo to w ich domach je-
steśmy gośćmi. To przepiękne 
uczucie, kiedy czytam listy od 
fanów, bądź spotykam ich na 
ulicy. Mam także grupę ludzi 
wokół siebie, dawniej fanów, 
a dziś znajomych, którzy jeżdżą 
na koncerty, które prowadzę, 
i wspierają mnie na każdym 
kroku. Każdy z nich jest wspa-
niały i utalentowany – dzięki 
wspólnym pasjom zawarli pięk-
ne przyjaźnie. Jestem swoistego 
rodzaju klejem, który ich łączy. 
Taka grupa wsparcia i docenie-
nie daje niezwykłą siłę, aby dzia-
łać dalej, rozwijać się i nigdy się 
nie poddawać. 

W tym roku obchodzę 20-lecie 
pracy na scenie! To ogromny za-
szczyt i błogosławieństwo przez 
tyle lat robić to, co się kocha. 

Jak Pani odpoczywa, jak znajduje 
czas dla siebie i najbliższych 
przy takiej liczbie zajęć?
Bardzo kocham swoją pracę i lu-
dzi, z którymi pracuję. To, co 
robię, uskrzydla mnie, ale tak-
że mój mąż i moja Mama są dla 
mnie takim wsparciem i ostoją. 
Kocham tę moją mini rodzinkę. 
Wspólnie staramy się zachować 

pamięć tych, co odeszli. To nas 
wzmacnia i łączy. Dużo pracuje-
my, ale też jesteśmy na luzie, 
cieszymy się codziennością, 
byciem razem. To, co daje 
mi poczucie odpoczynku, 
to dobre słowo i uśmiech 
najbliższych przyjaciół, 
współpracowników i fa-
nów. Dla ludzi sceny to oni są 
tym napędem, który daje siłę.

Wychowała się Pani w rodzinie 
artystycznej. Pani dom był na 
pewno pełen artystów, żarliwych 
dyskusji o sztuce. Jak to wpłynęło 
na Pani zainteresowania i wybór 
drogi życiowej?
Myślę, że dom bardzo mnie 
ukształtował, zwłaszcza ducho-
wo. W moim domu najważniej-
szą rzeczą były rozmowy o sen-
sie życia, sztuce, wartości rzeczy 
nadrzędnych, honorze, historii. 
Te wszystkie rozmowy dały mi 
taki kompas, który wskazuje mi 
drogę, którą powinnam iść. Do-
ceniam to bardzo, ale też czuję 
się zobowiązana. 

U mnie wszyscy przez całe 
życie uczyli się, byli twórczy, 
ale też bardzo mocno wspierali 
się i kochali. To była taka ro-
dzina na śmierć i życie, bardzo 
idealistyczna, uduchowiona, 
a zarazem mądra. Tacy też byli 
przyjaciele rodziców. Nauczyli 
mnie chyba najważniejszej rze-
czy – pasji, aby uczyć się, rozwi-
jać siebie. Także tego, aby ludzie, 
którzy nas otaczają, ich proble-
my, smutki, zmagania, radości 
i upadki były dla nas inspiracją. 

Otwarta na ludzi
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kraju, w którym żyjemy, kształ-
towanie siebie zgodnie z tymi 
wartościami. Aby te wartości 
rozumieć, ważna jest nauka 
religii, historii. Ważne jest 
zrozumienie, że nasza chrze-
ścijańska, katolicka wiara jest 
religią miłości i szacunku do 
wszystkich, do ludzi innych re-
ligii i tych poszukujących wiary 
też. Prawdziwa ewangelizacja 
to dla mnie dawanie przykładu 
własną postawą. 

Za chwilę będziemy przeżywać 
Święta Bożego Narodzenia. Nie 
sposób nie zapytać, jak wyglą-
dały święta w Pani rodzinnym 
domu? Jak będą one wyglądały 
w czasie pandemii, która tak 
bardzo utrudnia kontakty mię-
dzyludzkie?
Kiedy byłam malutka, marzyłam 
o prezentach, które przynosił 
Św. Mikołaj, kiedy zapalała się 
pierwsza gwiazdka. Im jestem 
starsza, tym bardziej ważne jest 
dla mnie duchowe przeżycie 
tych świąt. Adwent i rekolekcje. 
Czas duchowych przygotowań. 

W tym roku Święta spędzimy 
w Polsce, w małym, 3-osobowym 
gronie. W kościele w Los Angeles 
był zwyczaj wieszania karteczek 
z modlitwą i życzeniami. Mama 
wymyśliła, że będziemy wieszać 
takie karteczki z najlepszymi ob-
razami Świąt Bożego Narodzenia 
i oglądać albumy z malarstwem, 
zdjęcia. A na naszym stole jest 
taki żłobek ze światłem, symbo-
lizujący narodziny Jezusa. Bę-
dziemy przywoływać rodzinne 

serce jest otwarte na piękno 
i wartość każdego człowieka.

Zaczęła Pani karierę już jako 
dziecko. W wieku 5 lat rozpoczęła 
Pani naukę tańca. Na deskach te-
atru stanęła pierwszy raz w wie-
ku 10 lat. Kto Panią pokierował 
na ścieżki artystyczne?
Moi rodzice podążali za moimi 
marzeniami. Od dziecka uczy-
łam się gry na pianinie, śpiewu, 
aktorstwa i tańca. Kiedy miesz-
kałam w Ameryce, na jednej 
lekcji zauważyła mnie jedna 
z najwybitniejszych tancerek, 
również aktorka, Leslie Browne. 
Zaproponowała, że będzie uczyć 
mnie za darmo. Bardzo dużo jej 
zawdzięczam. 

Spotkałam na swojej drodze 
wielu wspaniałych ludzi, na-
uczycieli, bardzo dużo uczyłam 
się. Nawet po lekcjach w szkole 
baletowej, gdzie obowiązkowo 
tańczyłam kilka godzin, uczyłam 
się śpiewu, aktorstwa, grałam 
w teatrze i skrupulatnie odra-
białam lekcje. Aby dostać się 
na wymarzone studia w Amery-
ce, musiałam zdać praktycznie 
3 matury: jedną w języku pol-
skim, a dwie w angielskim. Ale ja 
chyba po prostu lubię się uczyć. 

W wieku 13 lat zagrała Pani głów-
ną rolę w filmie „Poza zasięgiem” 
ze Stevenem Seagelem. Jak wspo-
mina Pani pracę z gwiazdorem? 
Czy nie chciała Pani kontynu-
ować kariery filmowej?
U mnie zawsze wszystkim rządzi 
przypadek – tak przynajmniej 

wydaje mi się na początku. Póź-
niej, patrząc na te wydarzenia 
z perspektywy czasu wiem, że 
taki właśnie był odgórny plan. 

Właśnie miałam jechać do 
Ameryki na warsztaty ABT, naj-
wspanialszego baletu na świecie, 
gdzie otrzymałam stypendium – 
gdy zadzwonił telefon. Okazało 
się, że Steven Seagal zobaczył 
mnie gdzieś na kasecie i chce, 
żebym zagrała w jego filmie. 
Poszłam na rozmowę. Siedział 
z gitarą i śpiewał, a obok nie-
go stała cała świta osób. Popa-
trzył na mnie i powiedział: „Czy 
wierzysz, że ja wszystko mogę?” 
– „Chyba tak” – odpowiedziałam. 
„To powiem Ci, że będziesz gra-
ła w moim filmie”. Ucieszyłam 
się, choć wiedziałam, że jest 
już wybrana jakaś dziewczynka 
z Anglii. Steven Seagal uparł się 

Moi rodzice podążali 
za moimi marzeniami. 
Od dziecka uczyłam
się gry na pianinie, 
śpiewu, aktorstwa 
i tańca.  
Kiedy mieszkałam 
w Ameryce, na jednej 
lekcji zauważyła 
mnie jedna 
z najwybitniejszych 
tancerek,
również aktorka,  
Leslie Browne
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i zagrałam. Musiałam zrezygno-
wać z wymarzonych warsztatów 
ABT. Zawsze byłam pomiędzy 
teatrem, filmem i TV. Ale też 
wszystko chciałam robić jak naj-
lepiej i moim marzeniem było 
dostać się do najlepszej i też naj-
trudniejszej szkoły na świecie. 

Wtedy przyszła propozycja, 
abym zagrała główną rolę w se-
rialu telewizyjnym „Tancerze”. 
Reżyser zaproponował mi każdą 
główną rolę do wyboru. Musia-
łam stanąć przed wyborem: stu-
dia czy film. Wybrałam studia, 
choć nie miałam pewności, czy 
zdam, bo było tam 300 osób na 
jedno miejsce. 

Dostałam się na Wydział Te-
atru, Filmu i TV na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles. 
Myślę, że ukończenie tej szkoły 
daje wachlarz możliwości speł-
niania się w różnych wymia-
rach filmu, telewizji i na scenie 
teatralnej. A przecież to wszystko 
przenika się wzajemnie. 

Ta szkoła nauczyła nas przede 
wszystkim, jak się uczyć i podej-
mować wyzwania; uczyła nas też 
warsztatu. Dlatego tak bardzo 
doceniam ten team, który two-
rzy każdy spektakl. To niezwykła 
praca wielu osób… i tym większa 
odpowiedzialność. 

Ukończyła Pani Ogólnokształ-
cącą Szkołę Baletową im. R. 
Turczynowicza w Warszawie. 
Potem została Pani aktorką i tan-
cerką warszawskiego teatru 
Studio Buffo Janusza Józefowicza 
i występowała na jego deskach 
między innymi w tak znanych 
musicalach, jak „Metro” czy 
„Romeo i Julia”. Jak wspomina 
Pani te czasy?
Zarówno pracę w Teatrze Buffo, 
jak też w Teatrze Roma, uważam 
za niezwykłe doświadczenie. To, 
że tak wcześnie powierzono mi 
role, które wykonywali doświad-
czeni tancerze i aktorzy, bardzo 
mnie zmobilizowało i pogłębiło 
moją pasję. 

Uczyłam się od mistrzów, a to 
wielki dar. Pamiętam, jak na mo-
je 18-te urodziny Pan Dyrektor 
Teatru Roma na końcu przedsta-
wienia wręczył mi kwiaty z oka-
zji 10-tej rocznicy pracy w Te-
atrze Roma. Napisał, że pierwszy 
raz ma okazję wręczyć artystce 
o takim długim stażu, kwiaty 
z okazji pełnoletności. 

W 2014 roku ukończyła Pani 
kierunek aktorstwa na Uniwer-
sytecie Kalifornijskim w Los An-
geles, równolegle studiowała też 
na uczelnianym Wydziale Nauk 
Politycznych ze specjalizacją 

opowieści. Ale jak będę mia-
ła dzieci, to przyjdzie też do 
nich Św. Mikołaj i będzie duża 
choinka. 

Bardzo ważne jest zrozu-
mienie symboli towarzyszą-
cym świętom. Kościół i wszyst-
kie tradycje kościelne, kolory, 
to jest zdaniem mojej mamy, 
z wykształcenia artysty-plastyka, 
sztuka zawsze aktualna i naj-
większej wagi. 

W wielu wywiadach nie kryje się 
Pani ze swoją wiarą. Kto ją Pani 
przekazał, kto miał największy 
wpływ na Pani odniesienie do 
Boga i do ludzi?
Babcia dała nam siłę wiary. 
W mojej rodzinie wiarę trakto-
wało się bardzo poważnie. Biblia 
była jedną z najważniejszych 
ksiąg. Ale też w mojej rodzinie 
było przyzwolenie na poszuki-
wania, zmaganie się z wiarą, 
czas zwątpienia.

Tata i Mama robili wszystko, 
aby wychować mnie świadomie 
w religii katolickiej, bo jest to 
religia związana z polską kultu-
rą. Byli w tym moim wychowa-
niu bardzo zgodni, bo do tej wia-
ry świadomie dorastali. Chcieli 
mi dać ten mocny grunt. Bardzo 
jestem im za to wdzięczna. Ta-
kim bohaterem w naszym domu 
był Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Byłam też nauczona szacunku 
do każdej osoby poszukują-
cej, szacunku do innych religii 
i w tym zawsze wskazywano mi 
Jana Pawła II. To, co uważam za 
najważniejsze, to fakt, że moje 
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w relacjach międzynarodowych. 
O ile pierwszy kierunek jest 
zrozumiały, to o drugi warto 
zapytać. Czy myśli Pani o pracy 
w dyplomacji?
Ukończyłam studia na wydzia-
le Nauk Politycznych przede 
wszystkim dlatego, aby lepiej 
rozumieć, co chcę przekazać. 
Chociaż warsztat miałam już opa-
nowany, uważałam, że aby być 
twórczym, trzeba mieć coś do 
powiedzenia, do przekazania – 
a to ogromna odpowiedzialność. 

W 2015 r. wyszła Pani za mąż za 
Amerykanina Jacka Herndona. 
Czy przed poznaniem Pani Jack 
wiedział, gdzie leży Polska? Co 
o niej wiedział, a co wie teraz? 
Polska na moim uniwersytecie 
miała ogromną wartość, ciągle 
to podkreślano. Na lekcjach ar-
tystycznych, teatralnych, ale nie 
tylko. Znajomy profesor z wydzia-
łu prawa organizował seminaria 
z twórczości Josepha Conrada, na 
które przychodziły tłumy ludzi. 
Nasza historia jest fascynująca 
dla wielu ludzi w Ameryce. 

Te negatywne opinie dotyczą-
ce Polski były specjalnie stwo-
rzone przez komunistyczną 
propagandę, aby osłabić więź 
Polski i Ameryki. Jack pozna-
jąc mnie, poznawał też Polskę 
i coraz bardziej był nią zafa-
scynowany. Teraz intensywnie 
uczy się polskiego, a historia 
Polski jest jego pasją. Czasami 
pyta mnie o detale, a te pytania 
z kolei mobilizują mnie do dal-
szego zgłębiania fascynującej 
historii naszego kraju. 

Jak Pani spędza czas wolny, je-
śli w ogóle się pojawi? Co Pani 
lubi czytać, jakiej muzyki Pani 
słucha? Czy w polskiej kulturze 

są dzieła i twórcy, którzy są dla 
Pani inspiracją? 
Inspiracją w polskiej kulturze 
jest dla mnie mój wuj Jan Le-
benstein i jego literacki krąg. 
To dzięki niemu poznałam Apo-
kalipsę, Księgę Hioba, Psalmy 
i Księgę Rodzaju. Był przyjacie-
lem poety Zbigniewa Herberta 
i ilustrował opowiadania Gusta-
wa Herlinga– Grudzińskiego. 
Czytam też często książki Taty. 
Ostatnio „Raport o Stanie Wo-
jennym” i jeszcze raz Rembecka 
i Mackiewicza, których dawał mi 
do czytania Tata. 

Niezwykłą inspiracją są dla 
mnie kazania Jana Pawła II, jak 
również poezja Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego, poezje Gajcego, 
ludzi Powstania Warszawskiego. 
Jest dla mnie ważna książka Ja-
nusza Krasińskiego, wstrząsa-
jąca powieść o jego losach i po-
bycie w Oświęcimiu, Dachau, 
Ravensbruck i 9-letnim pobycie 
w stalinowskim więzieniu.

Wiem, że to wszystko brzmi 
poważnie, ale taki był od za-
wsze mój świat – dorosły, po-
ważny. Dlatego te wszystkie na 
pozór proste, rozrywkowe rze-
czy, też są mi potrzebne, bo jest 
tam taka lekkość, uśmiech i bez-
troska. Takie odbicie się, odre-
agowanie. Wszyscy potrzebuje-
my w życiu momentów takiej 
totalnej głupawki… Myślę, że 
nasz świat jest bogaty, i jest czas 
na powagę i śmiech, ale ważne, 
aby ten ostatni był zawsze na jak 
najwyższym poziomie. 

Taka jest też polska rozrywka 
– w tej dziedzinie podziwia nas 
cały świat. Nasze Koncerty Euro-
wizji Junior był ocenione przez 
międzynarodową komisję jako 
jedne z najlepszych w historii. 
W programach rozrywkowych 

również bardzo ważna jest misja; 
są one łatwo przyswajalne przez 
widza, stąd można szybko prze-
kazać w nich ważne treści, takie 
jak miłość, życzliwość i przy-
jaźń. Ważne jest też to, że dzięki 
tym programom mobilizujemy 
młode osoby do rozwijania swo-
ich talentów. 

Jest Pani osobą publiczną i roz-
poznawalną, dla wielu młodych 
dziewczyn jest Pani gwiazdą 
i punktem odniesienia. Wie-
le osób może myśleć, iż jest 
Pani dzieckiem szczęścia, nie 
wiedząc, jak konsekwentnie 
i mocno pracowała Pani nad 
swoim rozwojem. Co najbar-
dziej pomogło Pani w karierze? 
Czy to była tylko żmudna praca 
i determinacja? Do wszystkiego 
musiała Pani przecież dojść swo-
im wysiłkiem. Jak to przekazać 
młodym osobom?
Myślę, że rozwijanie każdej pasji 
daje pozytywne rezultaty. Moja 
Mama mówiła, że wychowanie 
mnie było jej pasją. A to wycho-
wanie polegało na zbudowaniu 
trwałych wartości, tego kompa-
su, który wyznaczył mi autory-
tety i drogę, jaką podążałam.

Rodzice wierzyli we mnie, a to 
dawało mi chęć do pokonywa-
nia trudności. Nauczyli mnie, 
że ta trudniejsza, wymagająca 
większego wysiłku droga jest 
bardziej fascynująca. 

Myślę, że najważniejsze jest 
odkrycie w życiu pasji. Dla moich 
rodziców, ludzi sztuki, tą pasją 
byłam ja – pozwolili mi rozwi-
jać skrzydła. Kiedy ja będę miała 
dzieci, wówczas to one będą moją 
pasją i to ja będę podążała za ich 
marzeniami. Moim rodzicom 
zawdzięczam to, że wskazali mi 

drogę, którą mam iść, że wyma-
gali ode najbardziej tego, abym 
nie popełniała grzechu, abym 
stawała się lepsza, żebym doce-
niała piękno, które dał nam Bóg 
i abym wierzyła w dobro ludzi. 

Moja Mama zawsze mówi, 
że uczenie się, kształtowanie 
siebie i całkowite zaufanie Bogu 
da nam największe szczęście, 
a ja im dłużej żyję, tym bardziej 
wiem, że ma rację. 

Pani Ido, na koniec pragnął-
bym w imieniu Redakcji gazety 
„Polska Po godzinach” złożyć 
na Pani ręce wielkie wyrazy 
uznania dla TVP (polskiej te-
lewizji publicznej) za rozmach 
i profesjonalną organizację te-
gorocznego konkursu Eurowizji 
Junior 2020. W tych ekstremal-
nie trudnych warunkach udało 
się Wam wszystkim stworzyć 
przepiękne, radosne, stojące 
na najwyższym poziomie arty-
styczno-realizatorskim wido-
wisko, mimo tego, że COVID-19 
uniemożliwił zorganizowanie 
bezpośredniego spotkania śpie-
wających dzieci z całego naszego 
kontynentu.
Była Pani nie tylko jedną 
z trzech osób profesjonalnie 
prowadzących to europejskie 
prestiżowe wydarzenie, mówią-
cą perfekcyjnie po angielsku. 
Zapamiętałem również Pani 
komentarz doskonale podtrzy-
mujący dramaturgię głosowania 
na najlepszą piosenkę dziecięcą 
oraz piękny artystyczny taniec 
podczas gościnnego występu 
utalentowanej polskiej artystki 
Alicji Szemplińskiej.

Życząc dalszych sukcesów, dzię-
kujemy Pani za rozmowę. z
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Polska na moim 
uniwersytecie miała 
ogromną wartość, 
ciągle to podkreślano. 
Na lekcjach 
artystycznych, 
teatralnych, ale nie 
tylko. Znajomy 
profesor z wydziału 
prawa organizował 
seminaria 
z twórczości Josepha 
Conrada, na które 
przychodziły tłumy 
ludzi. Nasza historia 
jest fascynująca 
dla wielu ludzi 
w Ameryce.
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Cyfrowa kindersztuba – walka o umiar 
w czasach rewolucji technologicznej

n SPOŁECZEŃSTWO

Smartfon może być dla nas tym, czym dla indiańskich plemion było pojawienie się alkoholu. Konieczne 
jest wypracowanie społecznych norm korzystania z innowacji technologicznych. Potrzebujemy cyfrowej 
kindersztuby: kultury samoograniczenia korzystania z sieci i prawa do wyłączenia z internetu. 

Chyba każdy 
rodzic wie, 
jak szybko 
wręczenie 
dziecku 
smartfona 
potrafi 
skutecznie 
wyłączyć je 
z otaczającego 
świata. 
Zwłaszcza 
małe dzieci 
potrafią być 
dla rodziców 
bardzo 
absorbujące, 
zabierają im 
czas, który 
w innej 
sytuacji dorośli 
przeznaczyliby 
na pracę, 
rozrywkę 
czy sen.

Rewolucja cyfrowa 
gwałtownie przy-
spieszyła. W następ-
stwie pandemii Co-

vid19 i lockdownu miliony ludzi 
w Polsce i na świecie przenio-
sło jeszcze większą część swojej 
życiowej aktywności do świata 
cyfrowego. Pojawiła się praca 
zdalna, edukacja online, e-za-
kupy, telemedycyna i dr Google, 
nawet transmisja Mszy Świętej. 
Co nie mniej ważne, wywołany 
izolacją przyrost czasu wolne-
go w jeszcze większym stopniu 
wypełniła e-rozrywka. Wiele 
z kluczowych dla współczesnego 
człowieka potrzeb w ostatnich 
miesiącach zaczęło być zaspoka-
janych w sposób jeszcze bardziej 
zapośredniczony cyfrowo.

Polski Instytut Ekonomicz-
ny oszacował, że ruch w sieci 
w Polsce ustabilizował się na 
poziomie o 30% wyższym niż 
przed ogłoszeniem pandemii. 
To dużo. Warto podkreślić, że 
nie jest to tylko chwilowy wzrost 
(największy wśród krajów UE), 
ale trwała zmiana. Co więcej, 
portal Gumtree szacuje, że przed 
pandemią 12% pracowników 
umysłowych wykonywało pracę 
zdalnie, zaś na skutek towarzy-
szącego jej lockdownu odsetek 
ten wzrósł do 75%.

Rewolucja cyfrowa ma swoje 
wymierne konsekwencje cywi-
lizacyjne, które będą przez nas 
w coraz większym stopniu do-
świadczane na wielu polach. 
Do niedawna w namyśle nad 
społecznymi skutkami wyko-
rzystywania technologii cyfro-
wych niepodzielnie królował 
technoentuzjazm. Wierzono, 
że dzięki różnym wynalazkom 
elektronicznym będziemy bogat-
si, zdrowsi i szczęśliwsi.

Jednak od kilku lat słychać 
głosy poddające tę wiarę w wąt-
pliwość. Coraz więcej danych 
i analiz wskazuje, że wraz z po-
stępem rewolucji cyfrowej bo-
gacą się nieliczni i powiększa 
się przepaść finansowa mię-
dzy nimi a gorzej sytuowa-
nymi. Wbrew oczekiwaniom 

obserwujemy również, że wraz 
z upowszechnieniem się w na-
szym życiu technologii cyfro-
wych rosną frustracja, roz-
chwianie emocjonalne, draż-
liwość, bezsenność, problemy 
z koncentracją i poczucie cią-
głego braku czasu.

Oferowanym gadżetom elek-
tronicznym często towarzyszyły 
obietnice zaoszczędzenia dzięki 
nim czasu, który będzie można 
spędzić inaczej. Będziemy mniej 
zabiegani lub bardziej produk-
tywni, bo weźmiemy na siebie 
dodatkowe obowiązki. Tymcza-
sem coraz częściej okazuje się, 

że wysokie technologie są zło-
dziejami czasu skłaniającymi do 
bezproduktywnego gapienia się 
w kolorowy ekran.

Chyba każdy rodzic wie, jak 
szybko wręczenie dziecku smart-
fona potrafi skutecznie wyłączyć 
je z otaczającego świata. Zwłasz-
cza małe dzieci potrafią być dla 
rodziców bardzo absorbujące, 
zabierają im czas, który w innej 
sytuacji dorośli przeznaczyli-
by na pracę, rozrywkę czy sen. 
Nasi przodkowie czasami roz-
wiązywali ten problem poprzez 
podawanie malcom makowe-
go mleka, po którym dziateczki 

potrafiły spać spokojnie przez 
wiele godzin.

Współcześnie wręczony 
dziecku smartfon pełni podob-
ną do dawnego makowego mle-
ka funkcję. Używanie wysokich 
technologii przez najmłodszych 
członków rodziny może mieć 
długotrwałe negatywne konse-
kwencje zdrowotne i odbijać się 
na ich rozwoju.

Dziś już wiadomo, że dość 
oczywistym szansom i korzy-
ściom płynącym z wykorzysty-
wania technologii cyfrowych 
towarzyszą mniej oczywiste za-
grożenia i ukryte koszta. Warto 

jest poświęcić im należytą uwagę 
i zastanowić się nad środkami 
zapobiegawczymi, bowiem przy-
spieszenie rewolucji cyfrowej 
w Polsce w ostatnich miesiącach 
nasili wiele niepożądanych efek-
tów.

Smartfon jak woda 
ognista
Alkohol jest dobry czy zły? 
Przyczynia się do rozwoju czy 
do upadku osobistego i cywili-
zacyjnego? Oczywiście zależy 
to od wielu czynników. Przede 
wszystkim możliwe jest szerokie 
kontinuum stanów pośrednich. 
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W wypadku Indian Ameryki Pół-
nocnej alkohol przywieziony 
przez białych okazał się czyn-
nikiem cywilizacyjnie destruk-
cyjnym. W kulturze rdzennych 
mieszkańców Ameryki nie 
było bowiem wykształconych 
powszechnie akceptowanych 
norm regulujących to, kiedy i ile 
można lub należy wypić, w ja-
kich okolicznościach jest to nie-
wskazane oraz jak postępować 
z jednostkami nadużywający-
mi. W cywilizacjach, w których 
alkohol był obecny od dawna, 
również wywoływał on często 
działania niepożądane, ale nie 
w tak gwałtowny sposób. W wy-
padku Indian jego błyskawiczne 
upowszechnienie nie pozwoliło 
na spontaniczne wyewoluowa-
nie społecznych norm konsump-
cji, które zdolne były chronić 
ogół populacji.

 Smartfony pojawiły i upo-
wszechniły się w naszym życiu 
równie gwałtownie i niespodzie-
wanie, jak woda ognista wśród 
Indian. Podobnie w naszej kultu-
rze nadal brakuje powszechnie 
obowiązujących, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie 
norm regulujących to, kiedy i ile 
można ze smartfona korzystać, 
w jakich okolicznościach jest to 
niewskazane oraz jak postępo-
wać z jednostkami nadużywają-
cymi. Normy te nie miały czasu 
w sposób naturalny wyewolu-
ować. Współcześni rodzice nie 
mają zakorzenionej w tradycji 
klarowności, co na temat norm 
korzystania ze smartfona prze-
kazać swoim dzieciom, gdyż nie 
zostali tego nauczeni, kiedy sami 
byli mali.

Żeby smartfony nie okazały 
się dla młodego i starszego po-
kolenia wodą ognistą, potrzeba 
pilnego wypracowania norm. 
Pozostawienie tego procesu sa-
memu sobie jest nieroztropne, 
gdyż może zaowocować utratą 
szans na rozwój na miarę nasze-
go potencjału.

W tradycyjnym tygodniowym 
rytmie życia, od poniedziałku do 
piątku, pracowało się, a w so-
botę można było na jarmarku 
pohandlować lub oddać się roz-
rywce, zaś w niedzielę odpocząć, 
poświęcić czas Bogu i rodzinie.

Szacuje się, że obecnie około 
90% ruchu w sieci to marketing 
i rozrywka. Nawet przyjmując, 
że te dwie ostatnie dziedziny są 
bardziej łączożerne niż praca 
i edukacja, to i tak dane poka-
zują, że świat cyfrowy zaburza 
proporcje udziału w naszym ży-
ciu pracy i rozrywki. Włączając 

w ciągu doby, to dla większości 
z nas te proporcje będą zupeł-
nie inne.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy nad-
używasz technologii cyfrowych, 
proponuję wykonać najprost-
szy test – zapytaj o to swoich 
najbliższych. Każdy, kto choć 
raz kochał, wie, że czasem za-
biega się nawet o to, by druga 
osoba na nas spojrzała. Taką 
wartość ma nasza uwaga. I to 
właśnie ona w pierwszej kolej-
ności jest zaburzona, zabrana 
najbliższym, gdy pojawiają się 
oznaki uzależnienia od techno-
logii cyfrowych. Drugą kwestią 
jest czas. Kolejnymi sen, odpo-
czynek, dobre samopoczucie 
i stabilność emocjonalna. Jeśli 
odczuwasz w tych obszarach 
deficyty, zastanów się, czy nie 
pojawiły się one w twoim życiu 
wraz ze smartfonem.

Inspiracja z badań
Dość często zdarza się, że bada-
nia naukowe potwierdzają różne 
spostrzeżenia i wskazania od 
pokoleń funkcjonujące w trady-
cji. Przykładowo biblijny efekt 
św. Mateusza, zgodnie z któ-
rym „ten, kto ma, temu będzie 
dane”, okazał się dość trafnym 
modelem opisującym dynamikę 
gromadzenia i utraty kapitału.

Warto rozważyć wykorzysta-
nie mechanizmu przeciwnego. 
Niech badania naukowe poprze-
dzą narodziny społecznych re-
guł. Jeśli w naszej kulturze nie 
zostały jeszcze wypracowane 
normy korzystania ze smart-
fonów, to warto rozważyć się-
gnięcie po badania naukowe, by 
je stworzyć. Nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Od lat robi się 
tak w pedagogice czy medycynie.

Tyle, że badania mają swoje 
ograniczenia. Naukowy kon-
sensus dotyczący omawianego 
tematu dopiero się wyłania. Uzy-
skanie jako takiej pewności co 
do efektów nadużywania tech-
nologii cyfrowych wymaga jesz-
cze co najmniej kilku lat badań 
i analiz. Ponadto w nauce brak 
powszechnej zgody w zakresie 
jakiejś kwestii stanowi raczej 
regułę niż wyjątek. To normal-
ne, że często można odnaleźć 
wyniki różnych badań, z któ-
rych płyną sprzeczne wnioski. 
Pamiętając o tym zastrzeżeniu, 
prześledźmy, co możemy dziś 
powiedzieć o negatywnym wpły-
wie zbyt intensywnego używa-
nia smartfonów:
r  już sama ich obecność w na-

szym otoczeniu obniża zdol-
ności poznawcze, ponieważ 
część naszej uwagi mimo-
chodem zaabsorbowana jest 
oczekiwaniem na połączenia 
lub powiadomienia (tzw. efekt 
brain drain);

r  długotrwałe korzystanie ze 
smartfona obniża nasz poten-
cjał uwagi, co może przerodzić 
się w tzw. nabyty zespół defi-
cytu koncentracji;

r  przyzwyczajenie do stałej 
obecności silnych bodźców 
audiowizualnych powoduje, 
że przestajemy tolerować ich 
brak, czyli obniża się próg to-
lerancji na nudę; nieumiejęt-
ność nudzenia się zabija kre-
atywność;

r  urządzenia smart i dostęp do 
zasobów sieci oduczają nas 
zapamiętywania informacji, 
co prowadzi do ograniczenia 
pamięci długoterminowej;

r  kreatywność zostaje ograni-
czona także poprzez odruch 

poszukiwania rozwiązań pro-
blemów w wyszukiwarce in-
ternetowej, która podaje nam 
odpowiedzi najczęściej klika-
ne, czyli najmniej oryginalne;

r  nadużywanie smartfona pro-
wadzi do degradacji fizycznej: 
zwyrodnień kręgosłupa w od-
cinku szyjnym, przeciążeń 
stawów kciuka i nadgarstka, 
przeciążeń wzroku;

r  ekspozycja na światło ekra-
nu prowadzi do zaburzeń snu 
i obniża jego jakość;

r  przyzwyczajenie do szybkich 
gratyfikacji pociąga za sobą 
trudności w realizacji długo-
falowych celów i zadań z odro-
czonymi w czasie korzyściami;

r  zbyt częste sięganie po urzą-
dzenia smart może powodo-
wać brak zdolności wykony-
wania tzw. pracy głębokiej 
(określenie Cala Newporta), 
czyli wymagającej silnej mobi-
lizacji zasobów poznawczych 
w celu rozwiązania złożo-
nych problemów.
Tym dwóm ostatnim kwe-

stiom należy przyjrzeć się nie-
co bliżej. Warto odwołać się do 
słynnego eksperymentu psycho-
logicznego z końca ubiegłego 
wieku, tzw. testu cukrowej pian-
ki. Badano zdolność dzieci do re-
zygnacji z natychmiastowej kon-
sumpcji smakołyka. Dzieciom 
dawano wybór – mogą zjeść jed-
ną piankę cukrową natychmiast 
lub poczekać 15 minut i otrzy-
mać dwie pianki. Ustalono, że 
dzieci, które w teście nie wykaza-
ły się cierpliwością, w dorosłym 
życiu miewały częściej problemy 
w życiu osobistym i zawodowym 
niż te, które poczekały na dru-
gą piankę. Eksperyment zyskał 
sławę, gdyż wspierał narrację 

Rodziny elit 
technologicznych 
z Doliny Krzemowej 
posyłały swoje dzieci 
do szkół, gdzie 
zabrania się narzędzi 
multimedialnych 
i pracuje się tylko przy 
użyciu tradycyjnych 
tablic i kredy. 
Media informowały 
o rosnącej w Kalifornii 
popularności klauzuli 
bezekranowej, zgodnie 
z którą nianie miały 
zakaz używania 
w obecności dzieci 
jakichkolwiek
ekranów.

smartfona, można mieć jarmark 
24/7. Rozrywka i zakupy są na 
wyciągnięcie ręki – wystarczy 
jeden ruch palcem, by wywołać 
kaskady barw i dźwięków sty-
mulujących ośrodki pobudzenia 
w mózgu.

Warto zastanowić się, jak 
wyglądałoby odwzorowanie 
proporcji tradycyjnego cyklu 
tygodnia pracy do warunków 
postępującej rewolucji cyfrowej. 
Musielibyśmy przyjąć, że tylko 
2/7 całkowitego czasu spędzane-
go przed ekranem poświęcone 
byłoby na zakupy i rozrywkę, 
zaś pozostałe 5/7 na pracę lub 
edukację. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę wszystkie kilkuminuto-
we strzały dopaminy, którymi 
karmimy nasz umysł wiele razy 

n SPOŁECZEŃSTWO
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potoczną, zgodnie z którą wy-
trwałość i samokontrola popła-
cają. Jednak badanie obfitowało 
w liczne ułomności metodolo-
giczne. Poddano je niedawno 
udanej replikacji, która potwier-
dziła powyższy ogólny wniosek. 
Ale ustalono także coś więcej. 
Okazało się, że zdolność odracza-
nia natychmiastowej gratyfikacji 
istotnie częściej przejawiały dzie-
ci z rodzin lepiej sytuowanych.

Podobnie w wypadku korzy-
stania z technologii cyfrowych 
ludzie o wyższym statusie spo-
łeczno-ekonomicznym zdają się 
częściej przejawiać świadomość 
zagrożeń. W jednym ze swoich 
ostatnich wywiadów Steve Jobs 
na uwagę dziennikarza o tym, że 
jego dzieci muszą chyba uwiel-
biać iPada, odpowiedział, że 
w ogóle nie mogą z niego ko-
rzystać. Znane są także przy-
kłady, gdy rodziny elit techno-
logicznych z Doliny Krzemowej 
posyłały swoje dzieci do trady-
cyjnych szkół, gdzie zabrania 
się narzędzi multimedialnych 
i pracuje się tylko przy użyciu 
tradycyjnych tablic i kredy. Po-
dobnie dwa lata temu media 
informowały o rosnącej w Ka-
lifornii popularności klauzuli 
bezekranowej, zgodnie z którą 
nianie miały zakaz używania 
w obecności oddanych im pod 
opiekę dzieci jakichkolwiek 
smartfonów, tabletów, kompute-
rów czy telewizorów. Przy czym 
elity technologiczne oczywiście 
stać na nianie. Innym pozostaje 
makowe mleko lub cyfrowa kin-
dersztuba.

Potrzeba cyfrowej 
kindersztuby
Gdy dorastałem w latach 90., 
bito na alarm, że zyskujące po-
pularność gry komputerowe 

spowodują spustoszenie w umy-
słach młodych chłopców i uczy-
nią z nich agresywnych psycho-
patów. W sensie empirycznym 
obawy te okazały się nieuzasad-
nione. Statystyki przestępczości 
z użyciem agresji w mojej grupie 
wiekowej są niższe niż starszych 
pokoleń. Upodobanie do cyfro-
wych rozrywek samo w sobie nie 
musi być przeszkodą w karierze, 
o czym świadczą przykłady zna-
nych z zamiłowania do gier kom-
puterowych geniuszy, takich jak 
Elon Musk czy Witalik Buterin. 
Problemem jest raczej to, na ile 
rozrywki cyfrowe stają się osią, 
a na ile dodatkiem do codzien-
nej aktywności?

Nie chodzi o to, by zabro-
nić korzystania z inteligent-
nych urządzeń. Z analizy po-
równawczej przeprowadzonej 
dla UNESCO na temat skutków 
korzystania przez dzieci z sieci 
wynika, że umiarkowane użycie 
może być dla nich korzystne. 

Stawką gry w rewolucję cyfrową 
jest zachowanie umiaru. Temu 
ma właśnie służyć cyfrowa kin-
dersztuba.

Z badań Fundacji Dbam 
o Mój Zasięg wynika, że 60% 
dzieci deklaruje, że ich rodzice 
nie uczą ich odpowiedzialne-
go korzystania z sieci. Może to 
prowadzić do sytuacji, w której 
młodzi mają świadomość, że nie 
wypada zalotnie kręcić pupą 
w miejscach publicznych, ale 
wstawianie takich zdjęć w me-
diach społecznościowych nie 
jest już niczym niestosownym. 
Nie tylko dzieci, ale też dorośli, 
potrzebują wiedzy w zakresie 
dobrych praktyk korzystania 
z urządzeń smart.

Cyfrowi tubylcy „nie 
potrafią w internety”?
Badania porównawcze kompe-
tencji cyfrowych w Polsce i w in-
nych krajach UE pokazują, że 
mamy sporo do nadrobienia. 

Mój przyjaciel, który jest nauczy-
cielem, opowiadał mi ostatnio, 
że gdy przechodził ze swoimi na-
stoletnimi uczniami na edukację 
zdalną, uświadomił sobie, jak 
wybiórcze są ich kompetencje 
cyfrowe. Większość jego pod-
opiecznych biegle posługiwała 
się np. narzędziami komunika-
cyjnymi, mediami społeczno-
ściowymi, ale wielu z nich mia-
ło już problem z samodzielną 
obsługą narzędzi edukacyjnych 
do pracy zdalnej. Szok wywo-
łał natomiast brak posiadania 
i umiejętności obsługi e-poczty. 
Dla niektórych przeszkodą nie 
do samodzielnego przejścia oka-
zało się ustalenie silnego hasła 
do swojego konta w systemie 
edukacyjnym. Oczywiście to 
tylko anegdota, ale dobrze ilu-
struje poważny problem. Moż-
na być jednocześnie cyfrowym 
tubylcem i cyfrowym analfa-
betą. Można traktować otoczenie 
cyfrowe jako naturalną prze-
strzeń życiową i jednocześnie 
„nie umieć w internety”.

Dlatego ważnym elementem 
cyfrowej kindersztuby powinno 
być ustalenie tego, jakie aktyw-
ności życiowe można z powodze-
niem prowadzić bez korzystania 
z inteligentnych urządzeń (np. 
odbycie rozmowy z sąsiadem), 
a jakie wartościowe narzędzia 
i zasoby są dostępne w praktyce 
wyłącznie za pomocą sieci (np. 
skatalogowane zbiorów chiń-
skich starodruków).

 Kluczowe znaczenie ma tak-
że świadomość tego, że czło-
wiek powinien mieć prawo 
do wyłączenia cyfrowego. Że 
przymuszanie do bycia non stop 
online jest pogwałceniem przy-
rodzonej godności człowieka. 
Już teraz pojawiają się obawy, 

że niedługo brak posiadania 
przy sobie smartfona może 
być w niektórych sytuacjach 
przestępstwem. Dlatego należy 
aktywnie przeciwstawiać się 
różnym próbom całkowitej di-
gitalizacji usług publicznych, 
nawet jeśli zachowanie trady-
cyjnych, analogowych kanałów 
realizacji potrzeb miałoby gene-
rować dodatkowe koszta.

Cyfrowa zaraza kwestią 
czasu
Tak, jak aktualna pandemia 
i lockdown spowodowały mi-
grację do świata wirtualnego, 
tak kwestią czasu jest, gdy jakaś 
cyfrowa zaraza spowoduje zjawi-
sko przeciwne. Sądzę, że w ciągu 
najbliższych kilku lat pojawi się 
pandemia wirusa, który spowo-
duje, że sieć i podłączone do 
niej urządzenia smart nie będą 
działać normalnie. Niemożli-
we? W 2017 roku kilkaset tysię-
cy komputerów w niemal stu 
krajach zostało zaatakowanych 
przy pomocy złośliwego opro-
gramowania typu ransomeware 
– chodzi o serie ataków określa-
nych jako NotPetya i WannaCry. 
Był to tzw. atak szantażujący, 
w którym blokowano komputer 
ofiary, domagając się uiszcze-
nia opłaty za zdjęcie blokady. 
Jednym z najbardziej pokrzyw-
dzonych był brytyjski system 
opieki zdrowotnej, w którym 
straty szacowano na niemal 92 
mln funtów. W podobnym ataku 
ransomware ucierpiała w 2018 
r. Atlanta, której infrastruktura 
publiczna została sparaliżowana 
do tego stopnia, że urzędnicy 
i inni funkcjonariusze publiczni 
musieli przeprosić się z kartką 
i długopisem, aby podtrzymać 
ciągłość działania instytucji 
miasta. O podobnym przypad-
ku w Polsce pisał na łamach na-
szego portalu Paweł Deyk.

Możliwe jest także fizyczne 
uszkodzenie części infrastruk-
tury sieciowej, np. w wyniku 
ataku terrorystycznego lub ak-
tu sabotażu, które wpłynie na 
płynność jej funkcjonowania. 
Nastąpi wtedy w masowa reana-
logizacja wielu sfer życia spo-
łecznego. Ludzie będą musieli 
na nowo nauczyć się zaspokajać 
swoje życiowe potrzeby w spo-
sób niezapośredniczony cyfro-
wo. Rolą cyfrowej kindersztuby 
jest także przygotowanie na ten 
brzmiący nieco apokaliptyczne, 
ale na pewno nie niemożliwy 
scenariusz. z

Maciej Gurtowski 
www.klubjagiellonski.pl

Szacuje się, że 
obecnie około 
90% ruchu w sieci 
to marketing 
i rozrywka. Nawet 
przyjmując, że 
te dwie ostatnie 
dziedziny są bardziej 
łączożerne niż praca 
i edukacja, to i tak 
dane pokazują, 
że świat cyfrowy 
zaburza proporcje 
udziału w naszym 
życiu pracy 
i rozrywki. 

Jeśli w naszej 
kulturze nie 
zostały jeszcze 
wypracowane 
normy 
korzystania 
ze smartfonów, 
to warto 
rozważyć 
sięgnięcie 
po badania 
naukowe, by je 
stworzyć. Nie 
ma w tym nic 
nadzwyczajnego. 
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n PRZYRODA

W Polsce żyje około 
450-460 gatun-
ków ptaków, 
w tym blisko 200 

względnie pospolitych. Zimą jest 
ich mniej, niż wiosną i latem, 
ale lepsza widoczność (śnieg, 
brak liści) poprawia warunki 
obserwacji. W skali Warszawy 
zimą obserwowano do 80-90 
gatunków w ciągu miesiąca, 
a przy jednym karmniku do 30 
gatunków. 

Dokarmiać czy nie?
Niektóre osoby kwestionują 
potrzebę i sens dokarmiania 
ptaków, gdyż nie wpływa ono 
na liczebność rzadkich gatun-
ków i może uzależniać ptaki od 
człowieka. Argumentują, że nie-
optymalna dieta albo długo zale-
gający nieświeży pokarm mogą 
prowadzić do zatruć i infekcji. 
Podobnie jednak można powie-
dzieć o działalności wszelkich 
organizacji charytatywnych – też 
nie ratują gatunków, ale jednak 
pomagają konkretnym osobom 
czy osobnikom. 

Wymiar edukacyjny, este-
tyczny i humanitarny dokarmia-
nia przeważa z pewnością nad 
obawami o „ingerencję w prawa 
natury”. Czym innym jest obser-
wowanie żywego ptaka w róż-
nych sytuacjach życiowych, 
a czymś odrębnym popatrzenie 
na obrazek w książce albo na-
wet ruchomy klip w internecie. 
Obserwacje przyrodnicze „na 
żywo” mogą nam ułatwić prze-

Zimowe dokarmianie ptaków

trwanie przymusowej izolacji 
społeczno-kulturalnej w cza-
sie obecnej epidemii i mogą 
być formą domowych lekcji 
przyrody. Dokarmianie uczy 
też dzieci obowiązkowości i tro-
ski o innych. 

Bez dokarmiania ptaki praw-
dopodobnie (poza okresami za-
łamań pogody) nie zginą, ale 
przemieszczą się w inne rejo-
ny o łagodniejszym klimacie 
i większej dostępności pokar-
mu. Wtedy jednak w naszej oko-
licy zapanuje ornitologiczna 
pustynia. Dokarmianie więc to 
również forma kształtowania 
otaczającego nas środowiska. 
Ptaki przyzwyczajone zimą do 
miejsca z odpowiednią ilością 
pokarmu chętnie założą w nim 

Gdy chcemy zimą poobserwować z bliska ptaki, niekoniecznie musimy kupować kanarka czy papugę albo 
iść do ZOO. Wystarczy założyć karmnik dla dzikich ptaków. Wówczas okaże się, że w naszym bezpośrednim 
sąsiedztwie żyje wiele dzikich gatunków, których obecności nikt wcześniej nie podejrzewał. 

gniazda wiosną, o ile środowi-
sko spełnia ich wymagania lę-
gowe.

Skąd wziąć karmnik?
Opracowano wiele typów kar-
mników dla ptaków i każdy 

z nich ma wady i zalety. Naj-
prostsze karmniki możemy 
wykonać samodzielnie (dom-
kowy, tłuszczowy, zaokienny). 
Potrzebujemy do tego celu je-
dynie papierowego kubka po 
kawie albo kefirze, kartonu po 

z Kaczki i gołębie

z Grubodziób

z Bogatka z Czyż w karmniku

z Grubodziób i dzwoniec

mleku, połówki wydrążonej dy-
ni albo skorupy dużych orze-
chów czy pokrywki od pudełka 
na buty. Takie karmniki będą 
jednak mało trwałe. Trwalsze 
są ich wersje „automatyczne”, 
zrobione z 2 butelek po wodzie 
mineralnej. 

Gotowe karmniki domkowe 
i rurowe można kupić w cen-
trach ogrodniczych już za 30-40 
zł. Można też wysypywać karmę 
na odśnieżoną ziemię, pniak, 
duży kamień lub bezpośrednio 
na parapet (niestety wtedy ptaki 
będą go brudzić). Ważne jest, że-
by pokarm nie zamakał i nie był 
rozwiewany przez wiatr. Miej-
sce dokarmiania nie powinno 
być dostępne dla kotów. Różne 
gatunki ptaków mają odmienne 
wymagania pokarmowe, dlate-
go im bardziej różnorodny po-
karm przygotujemy, tym więcej 
różnych ptaków będzie z niego 
korzystać. 

Bez dokarmiania ptaki 
prawdopodobnie (poza 
okresami załamań 
pogody) nie zginą, 
ale przemieszczą 
się w inne rejony 
o łagodniejszym 
klimacie i większej 
dostępności 
pokarmu. Wtedy 
jednak w naszej 
okolicy zapanuje 
ornitologiczna 
pustynia.
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Kwiczoł 
na jarzębinie v

v Od góry:
sikora  
sosnówka

sierpówka

z Łabędzie i kaczki

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

Ptasie menu
Dokarmianie warto rozpoczy-
nać, gdy pojawiają się tem-
peratury ujemne. Im większy 
mróz, tym pokarmu powinno 
by więcej, szczególnie gdy dzień 
jest krótki. Rozpoczętego zimo-
wego dokarmiania nie należy 
przerywać przed nadejściem 
wiosny. Ptaki nie muszą się na-
jadać przy karmniku „do pełna”, 
ale codziennie rano powinny 
znaleźć jakieś pożywienie. Dla 
dzwońców, trznadli, czyży, cze-
czotek, wróbli, mazurków, zięb 
oraz jerów może to być kasza 
jęczmienna, jaglana, proso, 
owies, płatki owsiane lub goto-
wy pokarm dla papug małych 
i średnich albo dla kanarków. 

Wiele gatunków (wymienione 
powyżej oraz grubodziób, sikory 
i kowalik) żeruje na nasionach 
słonecznika, które można kupić 
na targu. Słonecznik łuskany 
jest bardziej odpowiedni dla 
mniejszych ptaków ze słabszy-
mi dziobami i nie zanieczyszcza 
otoczenia (np. balkonu sąsiadów 
mieszkających niżej) w porów-
naniu ze słonecznikiem w łupi-
nach. Sikory, dzięcioły, kowalik 
i pełzacze chętnie jedzą smalec 
i słoninę (nie solone! – ptaki ma-
ją bardzo ograniczone zdolności 
do usuwania sodu z organizmu). 
Słoninę ze skórą przywiązuje-
my do gałązki albo słupka kar-
mnika. Smalec przyklejamy 
bezpośrednio do pnia drzewa 

albo umieszczamy w siatce po 
włoszczyźnie, lub też nakłada-
my do wydrążonych otworów 
w desce czy paliku (dobre są też 
„pojemniki” z połówek łupiny 
orzecha kokosowego). 

Obserwacje przy 
karmniku 
Ten sposób dokarmiania umoż-
liwi nie tylko obserwację pospo-
litych gatunków sikor, jak bo-
gatka i modraszka, ale również 
rzadszych, jak czarnogłówka, 
sosnówka, czubatka i sikora ubo-
ga. Może się też pojawić dzięcioł 
duży i dzięciołek, a w osiedlach 
ze starymi dębami rzadki dzię-
cioł średni. Na wschodzie kraju 
i w górach możemy się spodzie-
wać dzięcioła zielonosiwego. Ko-
sy i kwiczoły można dokarmiać 
pokrojonymi jabłkami lub zebra-
nymi jesienią owocami jarzębiny 
i aronii. Gdy mamy owocującą ja-
rzębinę w ogrodzie, ptaki znajdą 
ją same i możemy się spodziewać 
dużych stad jemiołuszek, gili, 
kwiczołów, a nawet paszkotów. 

Obserwacje przy karmnikach 
umożliwiają wykrycie gatunków 
rzadko zimujących w naszym kli-
macie, jak pokrzywnica, szpak, 
rudzik i strzyżyk. Z naziemnych 
miejsc dokarmiania chętnie ko-
rzystają kuropatwy i bażanty, 
a w pobliżu cieków i zbiorników 
wodnych łabędzie i kaczki krzy-
żówki oraz rzadsze kaczkowate.

W trosce o zdrowie 
ptaków
Karmy dla ptaków wodnych nie 
należy wrzucać do wody, gdyż 
opada ona na dno i powoduje 
nadmierną eutrofizację, prowa-
dzącą do chorób i śmierci ryb 
oraz innych organizmów. 

Wiele osób uważa, że nie 
powinno się dokarmiać pta-
ków chlebem, jednak mewy 
i krukowate same wybierają 
ten rodzaj pokarmu, żerując 
na śmietniskach. Kruki i wro-
ny siwe zjadają suchy chleb 
po przeniesieniu go nawet na 
znaczne odległości i namocze-
niu w niewielkich zbiornikach 

wodnych. Kawki, sroki, sójki 
i sierpówki można dokarmiać 
drobno pokrojonym czerstwym 
(nie moczonym i nie spleśnia-
łym) pieczywem, jednak ten 
rodzaj pokarmu powinien być 
tylko domieszką do innych. Te 
gatunki często wyjadają pokarm 
mniejszym ptakom i powinny 
mieć oddzielny karmnik.

Małe ptaki rzadko przeno-
szą choroby niebezpieczne dla 
ludzi, ale duże, szczególnie te 
żerujące na śmietnikach (wro-
ny, gawrony, mewy) mogą roz-
siewać szkodliwe bakterie, np. 
salmonellę. Dlatego po każdym 
kontakcie z karmnikiem należy 
myć ręce. Od czasu pierwszej 
fali ptasiej grypy zaintereso-
wanie dokarmianiem na tere-
nie szkół i przedszkoli znacznie 
zmalało, a szkoda, bo realne 
zagrożenie dla ludzi jest przy 
tym minimalne. 

Znajdź ptaka 
i pochwal się!
Obserwacjami rzadkich gatun-
ków można się pochwalić na 
przyrodniczych stronach inter-
netowych lub zamieścić zdjęcia 
w szkolnej gazetce, a najrzadsze 
należy zgłosić do Komisji Fau-
nistycznej we Wrocławiu (lista 
gatunków na www.komisjafau-
nistyczna.pl). Zauważone ptaki 
z odczytanymi obrączkami (poza 
gołębiami pocztowymi) można 
zgłaszać do Zakładu Ornitologii 
PAN w Gdańsku (www.stornit.
gda.pl). z
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W naszych szko-
łach – nawet, je-
śli działają one 
obecnie tylko 

w wirtualnej przestrzeni – na-
dal sprawdzana jest lista obec-
ności. Z pokojów naszych dzieci 
dobiega głośniejsze lub cichsze: 
– jestem! W wirtualnym dzienni-
ku zaznaczona zostaje ich obec-
ność, a w librusie my, rodzice, 
odnajdujemy jej potwierdzenie. 
Jeszcze tylko trzeba pod koniec 
dnia wysłać raport do pracodaw-
cy z wynikami własnej pracy 
i wszystko się zgadza: obecność 
domowników odhaczona!

Tymczasem można przed 
ekranem komputera bujać w ob-
łokach własnych myśli, albo czy-
tać pod biurkiem książkę w myśl 
sparafrazowanej zasady: czego 
ekran komputera nie widzi, te-
go… nie ma. Oszukać system 
i mieć zaliczoną obecność – bez 
obecności. Możemy złapać się 
na tym, że takich obecności na 
pół gwizdka jest w naszym ży-
ciu więcej.

Co robimy 
z naszą obecnością?
Obecność, bycie TU I TERAZ – 
to jest właśnie TEN oddech, TA 
emocja, TO odczucie. Jakże trud-
no nam docenić ulotność chwili, 
zobaczyć jej blask, pobyć w tym, 
co jest. Być w zmianie, która to-

n PSYCHOLOGIA

Lista obecności
Już w październiku planujemy Boże Narodzenie, 
a w styczniu wyjazdy na wakacje. Marzymy 
o zakończeniu się pandemii i snujemy 
dalekosiężne plany. A codzienność mija 
niepostrzeżenie (czyli bez naszego postrzegania, 
bez uwagi i uważności), na odhaczaniu 
wykonanych zadań. 

Doświadczanie chwili
Jak możesz wypełnić swoją listę 
obecności? Na przykład odde-
chem, i kontaktem z własnym 
oddechem. Albo kontaktem 
z własnym ciałem – wygodą lub 
niewygodą, ciepłotą lub zim-
nem, uciskiem, rozluźnieniem. 
Jest takie ciekawe ćwiczenie, 
którego istotą jest rozwijanie 
kontaktu z własnym ciałem. 
Posłuchaj. 

Usiądź wygodnie w taki spo-
sób, aby poczuć podłogę lub 
inny grunt pod nogami, roz-
luźnij się w zgodzie ze sobą. 
Możesz się też położyć, albo 
zrobić to ćwiczenie o poranku, 
zanim wstaniesz z łóżka. Za-
mknij oczy i prześledź swoim 
wewnętrznym okiem własne 
ciało. Wyobraź sobie, że jesteś 
jak skaner, który obejmuje je 
kawałek po kawałku. Zacznij 
od stóp, poprzez łydki, kolana, 
uda, części intymne, brzuch, 
klatkę piersiową, splot słonecz-
ny aż po przedramiona, łok-
cie, ręce, palce. Obejmij swoim 
umysłem głowę, usta, nos, oczy, 
uszy, włosy. Spróbuj wewnętrz-
nie prześledzić części swojego 
ciała, uruchamiając swój umysł 
i skupiając się na nich. Po ja-
kimś czasie ćwiczenie zaczyna 
działać odprężająco i buduje 
twój własny kontakt z ciałem, 
pomaga być TU i TERAZ.

Lista obecności we własnej 
szkole doświadczeń mogłaby 
wyglądać na przykład tak:

– Oddech? 
– Jestem!
– Bicie serca?
– Obecne!
– Lewa stopa?
– Jestem
– Prawa stopa? Prawa stopa!...
– Oj, chyba Prawa Stopa nie 

jest obecna. Poczekajmy chwilę, 
może się spóźnia...

– … Jestem, to ja, Prawa Stopa!
Itd. ...
Przy takiej czułej obecności 

ze sobą świat nabiera zupełnie 
innych znaczeń.

Listę obecności możemy też 
wypełnić rozmową z ukochanym 
człowiekiem, z przyjacielem. 
To taki czas, gdy jesteście za-
nurzeni w sobie, gdy pojawia 
się uważność, troska, słuchanie 
i słyszenie drugiej osoby. To takie 
doświadczenie, jakby zatrzymał 
się czas. Jesteście tylko dla sie-
bie – inni ludzie obchodzą was 
szerokim łukiem i czują, że chwi-
lowo nie ma dla nich miejsca.

 Kolejnym przykładem może 
być kontakt z naturą – obser-
wacja tego, jak szumią drzewa, 
jak przelatują ptaki, jak pada 
deszcz, jak fale poruszają się po 
morzu, jak chmury przesuwają 
się po niebie. To takie momenty 
NICNIEROBIENIA, o których 

Listę obecności 
możemy też 
wypełnić 
rozmową 
z ukochanym 
człowiekiem, 
z przyjacielem. 
To taki czas, gdy 
jesteście zanurzeni 
w sobie, gdy 
pojawia się 
uważność, 
troska, słuchanie 
i słyszenie drugiej 
osoby. To takie 
doświadczenie, 
jakby zatrzymał 
się czas. Jesteście 
tylko dla siebie 
– inni ludzie 
obchodzą was 
szerokim łukiem 
i czują, że 
chwilowo nie ma 
dla nich miejsca.
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warzyszy każdej chwili, zamie-
niającej się w następną chwilę. 
Próbujemy złapać ten stan jak en-
tomolog motyla – teraźniejszość 
zamykamy w siatkę przeszłości, 
albo siatkę przyszłości. W ten 
sposób chcemy sobie poradzić 
z tym naturalnym, choć nie dla 
każdego łatwym, stanem bycia 
w aktualnym doświadczeniu. 

Gdy piszę te słowa, jestem 
tym pisaniem. Czuję lekki chłód 
na stopach, mam suche gardło, 
patrzę z utęsknieniem na ku-
bek z ciepłym płynem. Oddy-
cham spokojnie, palce uderzają 
w klawiaturę wydając przyjemny 
dźwięk. Nie wiem, co było; nie 
wiem, co będzie. Jestem pisa-
niem. Teraz. Czuję ucisk w kar-
ku. Wstaję na chwilę. I już woła 
mnie świat. Może zrobię obiad, 
a może wyjdę na spacer. Zaczy-
nają się plany...

Planowanie to jeden ze spo-
sobów oderwania się od chwili 
obecnej. Odchodzimy od chwi-
li obecnej, ponieważ aktywne 
(świadome) jej przeżywanie 
może nas na początku męczyć, 
sprawiać trudność, wydawać się 
nawet banalne czy niepotrzeb-
ne. Jednak z czasem ta praktyka 
obecności w tej chwili, w tym 
momencie, przynosi kojące 
efekty. Pozwala doświadczać 
życia w najczulszy i niespiesz-
ny sposób.
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tak pięknie opowiadał Kubusio-
wi Puchatkowi jego przyjaciel 
– Krzyś:

– Więc to jest tak: kiedy się 
idzie, żeby to robić, a właśnie 
akurat pytają mnie: „Co będziesz 
teraz robił, Krzysiu?”, odpowia-
dam: „Ach, nic...”, i wtedy idę, 
i to właśnie robię.

– Aha, rozumiem – powie-
dział Puchatek.

– To właśnie takie nic, co te-
raz robimy.

– To znaczy, po prostu cho-
dzić sobie i przysłuchiwać się 
wszystkiemu, co można usły-
szeć, i o nic się nie martwić.

– Aha – rzekł Puchatek
(A.A. Milne, Chatka Puchatka).

Jednak zamiast kontaktu z te-
raźniejszością wybieramy utarte 
ścieżki. Podróżujemy do prze-
szłości. Rozliczamy się ze sobą 
w mniej lub bardziej okrutny 
sposób: nie zrobiłam, nie zdą-
żyłam, wykonałam połowicz-
nie. Gdybym tylko...., a jakby 
on zrobił inaczej..., mogłam po-
myśleć... Rozliczamy się z wy-
darzeń, których nie możemy 
już zmienić, ale zainteresowa-
nie przeniesione w przeszłość 
skutecznie pozwala odwrócić 
naszą uwagę od tego, co dzieje 
się obecnie. 

Marzymy 
o zakończeniu się 
pandemii i snujemy 
dalekosiężne plany. 
Obieramy sobie 
ambitne cele – 
dziś przebiegnę 
X kilometrów, 
poćwiczę godzinę 
dłużej, sprawdzę się. 
A codzienność mija 
niepostrzeżenie.
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Zespół ponownie odkry-
wa Mazowsze. Tym ra-
zem daje się ponieść 
nurtom rzeki, inspiru-

jąc się tak Wisłą jak i Urzeczem 
– historycznym podwarszaw-
skim mikroregionem etnogra-
ficznym, rozciągającym się po 
obydwu brzegach Wisły.

„Rzeka ze swoimi dopływa-
mi jest jak część krwiobiegu, 
to wytchnienie współczesnego 
miasta. Chcieliśmy to uchwycić 
w muzyce – mówi o inspiracjach 
skrzypaczka i wokalistka zespołu 
Sylwia Świątkowska – z drugiej 
strony Wisła była dawniej waż-
niejszym kanałem komunika-

n MUZYKA

Kapela Ze Wsi Warszawa powraca z nową płytą – „Uwodzenie”ukazało się 
30 listopada 2020 r. Urząd Dzielnicy Wawer jest mecenasem tego wydawnictwa. 
Ruszyły już zdjęcia do teledysku, który zostanie nakręcony na terenie dzielnicy.

cji. Flisackie tratwy zapewniały 
Mazowszu kontakt z całą Pol-
ską i światem, przynosiły 
tchnienie wolności, 
nowoczesności 
i niezależności, 
tworząc w re-
zultacie bogatą 
i różnorodną mo-
zaikę kulturową”.

W tytułowym 
„Uwodzeniu” zespół 
łączy siły ze „spławionym” 
w tym celu z Krakowa, poetą i wo-
kalistą Marcinem Świetlickim.

Impulsem do powstania pły-
ty było skomponowanie przez 
kapelę w 2019 r. muzyki do fil-
mu dokumentalnego „Zaginio-
ne Urzecze” w reżyserii Adama 
Rogali i zdjęciami Wiktora Stru-

miłło. W specjalnej, 
limitowanej edycji film 

będzie dołączony do albumu.
„Muzyczne wiry i strumienie 

w które wpadliśmy to dźwięki 
charakterystycznych dla zespołu 
akustycznych instrumentów: 
cymbałów, skrzypiec, fideli, 
barabanu, kobiecych głosów. 
I tym razem również pięknie 
brzmiących i wysmakowanych 

ręką producenta Mariusza Dziu-
rawca ze Studia As One” – pod-
sumowuje cymbalistka i woka-
listka Magda Sobczak.

Premierowy koncert on-line 
odbędzie się 6 grudnia. Transmi-
towany będzie kanałami społecz-
nościowymi zespołu wprost z Wa-
werskiego Centrum Kultury. z

(waw)

Możemy też sprytnie prze-
skoczyć chwilę obecną i udać się 
w mentalną podróż do przyszło-
ści, w której przecież tyle może 
się zdarzyć. Już w październiku 
planujemy Boże Narodzenie, 
a w styczniu wyjazdy na wakacje. 
Marzymy o zakończeniu się pan-
demii i snujemy dalekosiężne 
plany. Obieramy sobie ambitne 
cele – dziś przebiegnę X kilome-
trów, poćwiczę godzinę dłużej, 
sprawdzę się, odhaczę. Czasami 
przybiera to formę rywalizacji 
z samym sobą. A codzienność 
mija niepostrzeżenie (czyli bez 
naszego postrzegania, bez uwa-
gi i uważności), na odhaczaniu 

wykonanych czynności. Wtedy 
mamy poczucie, że czas – o któ-
rym się mówi, że jest nieubła-
gany – rzeczywiście biegnie, 
płynie, pędzi.

Subiektywny czas
A przecież każdy zna z własnego 
doświadczenia takie momenty, 
że godzina jest godzinie nierów-
na. Godzina spędzona na nud-
nym wykładzie dłuży się niemi-
łosiernie, natomiast ta sama (czy 
rzeczywiście ta sama?) godzina 
spędzona z ukochanym mija jak 
z bicza strzelił. Malownicze ma-
my te metafory związane z cza-
sem… On jest przecież w naszej 
głowie – w naszym postrzega-
niu. Im bardziej jesteś obecny 
w swoim doświadczeniu, tym 
bardziej siebie DOŚWIADCZASZ, 
tym mniej zajmuje Cię wtedy 
upływający czas, bo jest coś, co 
angażuje Cię bardziej. Ta chwi-
la. Ten moment. On nigdy nie 
wróci. Jest teraz. Jak ten znak, 
który stawiam pisząc do Ciebie. 
Jest teraz. Teraz piszę. A Ty teraz 
czytasz. To jest TA CHWILA. Ten 
moment. Zatem... chwilo trwaj! 
I carpe diem! z

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog, psychoterapeuta

www.psychopracownia.pl

Dzielnica Wawer mecenasem nowego 
albumu Kapeli Ze Wsi Warszawa

Rzeka 
ze swoimi 
dopływami 
jest jak część 
krwiobiegu, 
to wytchnienie 
współczesnego  
miasta.
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Cała prawda o Lennonie
Jedenastego grudnia tego roku upłynie 50 lat od momentu, gdy ukazał się album John 
Lennon/Plastic Ono Band. Z wielu powodów warto go przypomnieć. To pierwsze solowe 
dzieło Johna Lennona, które powstawało w wyjątkowych okolicznościach.

Po odejściu z The Beatles Lennon czuł 
wielką potrzebę wyrażenia swoich 
autentycznych, intymnych przeżyć, 

czemu nie mógł dać wyrazu jako członek 
zespołu z Liverpoolu. Materiał zarejestro-
wany na płycie John Lennon/Plastic Ono 
Band bywa określany mianem swoistej 
terapii. Lennon stworzył piosenki pro-
ste, nieskomplikowane, skupiając się na 
tekstach – bardzo osobistych, zaangażo-
wanych, obnażających jego lęki, cierpie-
nia i frustracje. Szczerość, autentyczność 
tej płyty, to dla mnie główny probierz jej 
wartości. 

W utworze Remember Lennon w pięk-
nych słowach opowiada o pogodzeniu 
się z przeszłością: „And don’t feel sorry 
the way it’s gone” (Nie czuj się winny, 
że stało się tak). Podobny jest charakter 
utworu Isolation, opowiadającego o za-
gubieniu człowieka, zdominowanego 
przez uczucie samotności. 

Drapieżne, rockowe, w szybkim tem-
pie rozegrane na perkusji i gitarze elek-
trycznej Well, Well, Well to z kolei pozor-

nie bezładna opowieść o swobodnym 
wyrażaniu dziwnych, nieakceptowanych 
czy niezrozumiałych myśli i emocji jako 
znaku ludzkiego wyzwolenia. Tej akcep-
tacji wokalista daje wyraz, wywrzaskując 
wielokrotnie tytułowe słowa. 

Terapeutyczny charakter dostrzec 
można również w utworze Mother, w któ-
rym artysta próbuje poradzić sobie z po-
czuciem bycia dzieckiem niechcianym, 
odrzuconym przez rodziców. Potężną 
dawkę emocji zawiera jego rozpaczliwy, 
ale i wściekły krzyk: „Mama don’t go, 
daddy come home”. 

Wstrząsające jest też wyznanie Lenno-
na w utworze I Found Out, który mówi 
o człowieku uciekającym przed prawdą 
o sobie w pozory duchowości. Ten fałsz 
Lennon podsumowuje surową, oczysz-
czającą radą: „feel your own pain” (po-
czuj własny ból).   

Dla mnie najbardziej poruszające na 
tym albumie (i jednocześnie najbardziej 
uniwersalne) są jednak utwory ballado-
we. Niezapomnianą jest dla mnie chwi-

la, gdy po raz pierwszy usły-
szałem utwór God, zapowie-
dziany przez legendarnego 
trójkowego redaktora Piotra 
Kaczkowskiego. To opowieść 
o pozornej niewierze Len-
nona, której głębsza analiza 
każe potraktować ją jako hi-
storię o odzieraniu rzeczy-
wistości ze złudzeń, fałszu 
i nieprawdy. 

Mimo muzycznej prostoty najwyżej 
cenię utwór Working Class Hero – genial-
ną opowieść o dojrzewaniu, w której 
odnajdzie się każdy wrażliwy nastola-
tek przepełniony lękami o przyszłość, 
przygnieciony oczekiwaniami ze strony 
rodziców (czy szerzej społeczeństwa) 
czy poczuciem aksjologicznego chaosu. 
Album John Lennon/Plastic Ono Band 
wszedł na stałe do kanonu muzyki 
popularnej. Świadczy o tym chociaż-
by wysokie 22. miejsce na liście 500 
Albumów Wszechczasów magazynu 
„Rolling Stone”. W porównaniu z twór-

czością Beatlesów, z której wartością nie 
zamierzam dyskutować, jest to dzieło 
nieporównanie dojrzalsze artystycznie. 
W moim przekonaniu wykracza ono poza 
świat piosenki rozrywkowej, nie spełnia 
bowiem funkcji ludycznej – nie jest jego 
celem bawienie odbiorcy. Mimo bardzo 
osobistego charakteru, nie jest to też opo-
wieść o doświadczeniu jednostkowym. 
Ci, którzy szukają w świecie muzyki głębi 
przeżycia emocjonalnego, z pewnością 
docenią tę płytę. q

Daniel Chemycz

John Lennon, Plastic Ono Band – pierwszy oficjalny solowy 
album studyjny Johna Lennona. 

Przemoc to zawsze 
destrukcja

Odpocznij, aby żyć
Od lat psycholo-

dzy nawołują 
nas do spowol-

nienia tempa życia, do 
zatrzymania się i wyj-
ścia z codziennego pę-
du. Wszystko po to, aby 
nawiązać kontakt ze so-
bą, posłuchać samego 
siebie, przejąć kontrolę 
nad swoim życiem. 

Okazuje się bowiem, 
że tylko właściwy dy-
stans do siebie, umie-
jętność prawdziwego 
odpoczynku i relaksu 
są fundamentem naszej 
codziennej pracy i zrów-
noważonego funkcjonowania - jak pisze 
w swej książce Siw Aduvill. Kto nie panuje 
nad sobą, nie wie, co się z nim dzieje, 
jest niczym liść gnany wiatrem: raz jest 
tu, raz tam. Ten zaś, kto potrafi się wy-
ciszyć, wejść trochę w siebie i z pewnej 
perspektywy spojrzeć na dziejące się 
wydarzenia, ten może skutecznie po-
dejmować codzienne wyzwania - gdyż 
widzi ich właściwe proporcje. Wie, że 
bez odpoczynku staje się mało wydajnym 
pracownikiem, a w domu jest zmęczony 
i rozdrażniony.

Autorka polemi-
zuje też z krzywdzą-
cym stereotypem, 
iż odpoczywanie to 
brak aktywności czy 
rodzaj ucieczki od 
życia i obowiązków. 
Stara się nam poka-
zać, iż odpoczynek 
wymaga aktywności, 
zaplanowania i kon-
sekwencji w realiza-
cji. Siw Aduvill sięga 
po rzetelną wiedzę 
naukową, a szcze-
gólnie przygląda się 
naszemu układowi 
nerwowemu. Poda-

je ciekawe informacje z różnych sfer 
życia, które mogą sprzyjać medytacji 
i relaksacji. 

Swoją opowieść Autorka osadza 
w norweskim kontekście. Niedziela 
w Norwegii traktowana jest jako dzień 
odpoczynku i wyciszenia. Autorka ra-
dzi, abyśmy za przykładem Norwegów 
ćwiczyli umiejętności wyłączania się 
w sposób aktywny ze świata. Czasem 
trzeba bowiem się wyłączyć - aby od-
naleźć to, co sprawia, że warto być 
człowiekiem. q

Często stosunkowo słyszymy 
o przemocy emocjonalnej, ale 
chyba jeszcze dość mało wiemy 

o istocie tego zjawiska i jego różnych 
formach. Werner Bartens, lekarz i na-
ukowiec, a także wpływowy niemiecki 
publicysta piszący o zdrowiu posta-
nowił przybliżyć nam to zagadnienie. 
W Niemczech udało mu się to z wiel-
kim sukcesem, gdyż książka na kilka 
miesięcy była na liście bestsellerów 
magazynu „Spiegel”.

Bartens poważnie podchodzi do zja-
wiska przemocy emocjonalnej, uważa-
jąc, że pod żadnym pozorem nie można 
go bagatelizować. Nie można bowiem 
akceptować i tolerować gnębieni, ale 
trzeba się przed nimi bronić. Łatwiej 
to przychodzi osobom, które mają wy-
sokie poczucie własnej wartości. Autor 
ostrzega też przez częstą błędną posta-
wą, jaką jest przyjmowanie roli ofiary. 
Bardzo często to właśnie przyjęcie takiej 
roli zachęca do ataku na nas.. Warto też 
pamiętać, że nie można się na ataki i de-
strukcyjne sytuacje uodpornić, zawsze 
będą one dla nas przykre. Można się 
wprawdzie „przyzwyczaić”, ale to nie 
chroni nas przed dalszą agresją. Ciągłe 

narażenie na przemoc emocjonalną 
może doprowadzić do zespołu stresu 
pourazowego i wtedy konieczna jest już 
pomoc profesjonalisty. I należy z niej 
bezwzględnie skorzystać, odkładając na 
bok ewentualną niechęć czy wstyd.q

Siw Aduvill, Hvile. Jak norweska 
sztuka leniuchowania uratuje nam 
życie, Wydawnictwo Wielka Litera, 
Warszawa 2020.

Werner Bartens, Przemoc emocjonalna, 
czyli o tym, co naprawdę nas boli: zniewaga, 
upokorzenie, pozbawianie miłości – jak 
możemy się przed tym bronić, Wydawnictwo 
Dobra Literatura, Słupsk/Warszawa 2019.
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Perła polskiego dziennikarstwa

Raport o stanie świa-
ta to autorski wybór 
komentarzy publi-
cystycznych i rela-

cji ze świata – zawsze aktualny 
i rzetelny, ukazujący omawiane 
zagadnienia w sposób wielo-
aspektowy, pozwalający słucha-
czowi na samodzielną ocenę 
rzeczywistości. 

Zapraszani przez Dariusza 
Rosiaka goście wykazują się 
ogromną wiedzą, ale też kulturą 
i – zwyczajnie – rozumnością, 
brakiem zacietrzewienia. Pro-
wadzący nie pozwala na to, żeby 
treścią programu rządziła poli-
tyczna poprawność, dzięki cze-
mu słuchamy często o proble-
mach trudnych, wzbudzających 
kontrowersje. Jednocześnie zo-
staje w nas przekonanie, że mó-
wi się o tych sprawach z szacun-
kiem, pewnym emocjonalnym 
dystansem, niepozwalającym 

na ideologiczną agitację. My-
ślę zresztą, że wrażliwość na 
otaczający świat (wykraczająca 
znacznie poza problemy boga-
tego Zachodu) i autentyczne 
pragnienie dotarcia do prawdy 
o rzeczywistości, które cechują 
Dariusza Rosiaka, wykluczają 
próbę narzucania słuchaczom 
jakiejś wizji świata. 

Autor jest dla mnie wzorem 
dziennikarskiej uczciwości – 
człowiekiem, który umie słu-
chać i stara się zrozumieć. Jest 
on również pokorny w akcep-
towaniu tego, że jego zdanie 
może być mylne. Nie znam in-
nego programu, który dostarcza 
w krótkim czasie tak wiele wie-
dzy o świecie, jednocześnie an-
gażując człowieka intelektual-
nie, „zmuszając” do zajmowania 
stanowiska i samookreślania 
się. To coś więcej niż publicy-
styka. To również uwrażliwianie 

na problemy świata. Do dziś 
pozostaje dla mnie zagadką, jak 
można rozmawiać o kwestiach 
budzących silne emocje (np. 
problemy związane z imigra-
cją, terroryzmem, religijnym 
fundamentalizmem) w sposób 
jednocześnie konkretny, na-
zywający rzeczy po imieniu, 
ale zachowujący w słuchaczu 
poczucie ogromnego szacunku 
do ludzi.

Po przeniesieniu się do Inter-
netu Raport o stanie świata zy-
skał jeszcze na wartości. Kiedy 
władze radiowej Trójki nie prze-
dłużyły umowy z Dariuszem 
Rosiakiem, byłem wstrząśnięty. 
Autentyczną złość wzbudzała 
we mnie myśl, że zniszczono 
coś bezcennego, absolutnie 
unikatowego w świecie pol-
skich mediów. Na szczęście 
myliłem się. Raport o stanie 
świata Dariusza Rosiaka roz-

winął się. Obecnie poza sobot-
nim, trwającym około dwóch 
godzin głównym wydaniem, 
twórcy programu oferują jesz-
cze środowy Raport na dziś i co-
miesięczny Raport o książkach 
– znakomity przegląd literatu-
ry reportażowej prowadzony 
przez Agatę Kasprolewicz. Nie 
można zapominać też o tym, że 
audycja Dariusza Rosiaka jest 
bezcennym źródłem inspiracji 
muzycznych. Reportażom towa-
rzyszy muzyka, która pochodzi 
z krajów, o których w Raporcie 
się mówi. Dlatego poza słyn-
nymi utworami muzyki popu-
larnej, będącymi też swoistym 
komentarzem do aktualnych 
wydarzeń, usłyszymy tu bogac-
two muzyki z Afryki, Ameryki 
czy Azji.

Jeżeli chce się bez wycho-
dzenia z domu zaspokoić pra-
gnienie podróży i po prostu 

rozumieć lepiej otaczający 
świat, żyć jego pulsem (a nie 
tylko chaotyczną, nieraz pry-
mitywną, medialno-politycz-
ną przepychanką w naszym 
kraju), Raport o stanie świata 
Dariusza Rosiaka jest pozycją 
obowiązkową. Usłyszymy tutaj 
zarówno o tematach z pierw-
szych stron gazet (np. wybory 
prezydenckie w USA, brexit, 
wojna w Syrii), jak i o sprawach, 
które nie interesują potężnych 
koncernów medialnych (losy 
różnych prześladowanych grup 
etnicznych – Rohindżów, Ujgu-
rów, Jazydów, Tybetańczyków 
czy sytuacja polityczno-spo-
łeczna rozmaitych krajów afry-
kańskich). Warto przynajmniej 
w taki sposób być duchowo złą-
czonym z losami ludzi na całym 
świecie. q

Daniel Chemycz

Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka to audycja wyjątkowa. Próżno szukać w polskiej 
przestrzeni medialnej równie wartościowego programu o charakterze reportażowym. 
Od marca ukazuje się on w formie podcastu na kilku internetowych platformach 
(m.in. na autorskiej stronie raportostanieswiata.pl, Spotify i Google Podcasts).  
Wcześniej przez 13 lat audycji tej można było słuchać w Radiowej Trójce. 

Graficzna historia 
człowieka

Mężczyzna i depresja
Współczesna kultura 

nie pozwala mężczy-
znom na okazywa-

nie słabości czy w ogóle uczuć, 
a co dopiero na przyznawanie 
się do depresji. Na szczęście od 
lat coraz częściej mówi się o tej 
chorobie i powoli przestaje być 
ona rzeczą wstydliwą. Mężczyźni 
nadal jednak mają większy pro-
blem z przyznaniem się do niej. 
Nie tylko dlatego, że obawiają 
się piętna choroby psychicznej. 
Również dlatego, że depresja 
ma opinię choroby „kobiecej”, 
na którą mężczyznom cierpieć 
nie wypada.

Okazuje się jednak, że to 
właśnie depresja stoi u źródła 
wielu typowo męskich proble-
mów. Mowa o takich niepra-
widłowościach życiowych, jak 
alkoholizm, narkomania, prze-
moc, działania autodestruk-
cyjne. Ponieważ jednak męż-
czyźni wstydzą się przyznać 
do depresji, zwykle wypierają 
jej oznaki, co bardzo utrudnia 
rozpoznanie choroby. 

O takiej właśnie ukry-
tej depresji u mężczyzn i jej 
skutkach dla otoczenia pisze 
Terrence Real, amerykański 
terapeuta rodzinny i wykła-
dowca, członek władz Instytu-
tu Rodziny w Cambridge w sta-
nie Massachusetts. Książka, 
obok aspektu teoretycznego, 
zawiera też wymiar osobisty. 
Autor opisuje swoją relację 
z własnym, chorym na depre-
sję ojcem. Książka zawiera też 
analizę różnych przypadków 
męskiej depresji, z którymi 
autor miał do czynienia w swo-
jej praktyce.

Ważnym wątkiem omawia-
nej książki jest zwrócenie przez 
Autora uwagi na tradycyjne 
w zachodniej kulturze wycho-
wanie chłopców. Jego zdaniem 
sprzyja ono wielu traumom, 
które są źródłem późniejszej 
podatności chłopców i męż-
czyzn na depresję. Najważniej-
szą z nich jest przedwczesna 
utrata relacji chłopca z matką, 
co przekłada się na późniejsze 

trudności w budowaniu wię-
zi z samym sobą i z innymi. 
Przekonanie, iż chłopiec musi 
zerwać z matką, aby nie znie-
wieścieć, Autor uważa za jeden 
z najgroźniejszych „mitów ma-
triarchalnych”. Z pewnością 
jest to teoria warta przemyśle-
nia dla wielu Czytelników – i to 
nie tylko mężczyzn. q

Prezentowana przez Wy-
dawnictwo Literackie 
książka jest swoistą kon-

tynuację bestselerowej książki 
„Sapiens” autorstwa izraelskie-
go historyka Yuvala Noaha Ha-
rariego, w której w - brawurowy, 
oryginalny i łamiący schematy 
sposób - opowiedział nam o nas 
samych, o naszym gatunku. 
Tym razem Harari i jego współ-
pracownicy sięgnęli po formę 
graficzną, aby wyrazić te same 
treści, co niewątpliwie poszerzy 
grono czytelników i znacznie 
spopularyzuje idee Harariego.

A są to idee nietuzinkowe. 
Badacz z Izraela proponuje 
nam bowiem perspektywę 
spojrzenia na dzieje człowieka 
nie tylko przez pryzmat histo-
rii, ale fizyki, chemii, antropo-
logii, biologii i wielu innych 
nauk, których wyniki łączą się 
w wielobarwną opowieść o „sa-
piensach”, niezwykłym gatun-
ku, który zdominował Ziemię.

Czemu tak się stało? Cze-
mu z wielu gatunków ssaków 
właśnie Homo sapiens stał się 
dominujący? Czemu on właśnie 
przetrwał z sześciu istnieją-
cych jeszcze 50 000 lat temu 
gatunków ludzi? Co sprawiło, 
że przystosował się do róż-
nych warunków klimatycznych 
i rozwinął kulturę? q

Terrence Real, Nie chcę o tym 
mówić. Jak poradzić sobie z męską 
depresją, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2020.

Yuval Noah Harari, David 
Vandermeulen, Daniel Casanave, 
Sapiens. Część 1. Narodziny 
ludzkości. Opowieść graficzna, 
Wydawnictwo Literackie 2020.
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Przedawnienie 
roszczeń – 
informacje praktyczne
Mimo iż instytucja przedawnienia ma tak długi rodowód, nadal 
wiele osób nie ma świadomości jej istnienia. W wielu przypadkach 
są to ludzie starsi, uczciwi, często niezamożni. Często 
wspomniane osoby ponoszą odpowiedzialność za długi, których 
nie spowodowały (np. długi spadkowe lub zaciągnięte przez 
współmałżonka) albo wynikające z zaciągniętych przed wielu laty 
kredytów w tzw. parabankach. 

Przedawnienie roszczeń 
cywilnoprawnych jest 
instytucją prawną się-
gającą swoimi korze-

niami prawa rzymskiego. Już 
w starożytnym Rzymie dostrze-
żono konieczność ogranicze-
nia w czasie możliwości sku-
tecznego dochodzenia swoich 
praw. Obecnie przedawnienie 
roszczeń cywilnoprawnych jest 
jedną z podstawowych zasad 
prawa cywilnego, występującą 
we wszystkich systemach praw-
nych. 

Nie trzymać dłużnika 
w niepewności
Podstawowym celem instytucji 
przedawnienia jest przeciwdzia-
łanie sytuacji, gdy osoba upraw-
niona (wierzyciel) przez długi 
okres czasu nie egzekwuje od 
osoby zobowiązanej (dłużnika) 
należnej mu wierzytelności, 
a następnie upomina się o nią 
po wielu latach. Takie zachowa-
nie byłoby szkodliwe dla dłuż-
nika, który przez długie lata 
pozostawałby w niepewności 
co do swojej sytuacji prawnej. 
Również w szerszej skali mia-
łoby to niepożądane skutki dla 
pewności obrotu gospodarczego. 

Istnienie instytucji przedaw-
nienia zapobiega zatem niepew-
ności w stosunkach prawnych, 
skłania ludzi do dbałości o swoje 
interesy i terminowe dochodze-
nie należnych im roszczeń oraz 
gwarantuje stabilność prawa 
i bezpieczeństwo obrotu.

Gdy niepotrzebnie 
spłacamy długi
Mimo iż instytucja przedaw-
nienia ma tak długi rodowód, 
nadal wiele osób nie ma świa-
domości jej istnienia. W wielu 

przypadkach są to ludzie star-
si, uczciwi, często niezamożni, 
którzy są przekonani, że należy 
ponosić odpowiedzialność za 
swoje zobowiązania finansowe. 
Jest to oczywiście bardzo dobra 
i pożądana społecznie postawa. 
Często jednak wspomniane oso-
by ponoszą odpowiedzialność 
za długi, których nie spowodo-
wały (np. długi spadkowe lub 
zaciągnięte przez współmał-
żonka) albo wynikające z za-
ciągniętych przed wielu laty 
kredytów w tzw. parabankach. 
Ludzie ci wielokrotnie znajdu-
ją się w krytycznym położeniu 
finansowym Mimo to spełniają 
zobowiązania, które są od daw-
na przedawnione, a więc takie, 
od których spełnienia mogliby 
zgodnie z prawem się uchylić. 
Właśnie przede wszystkim ta-
kim osobom dedykuję ten ar-
tykuł.

Wierzyciel ma 6 lat 
na roszczenia
W polskim prawie przedawnie-
nie roszczeń cywilnoprawnych 
jest regulowane przez Kodeks 
Cywilny (artykuły od 117 do 
125 k.c.). Podstawową zasadą 
wynikającą ze wspomnianych 
przepisów jest zasada, iż rosz-
czenia majątkowe ulegają prze-
dawnieniu. 

Od zasady tej istnieje kilka 
wyjątków. Na przykład nie ule-
gają przedawnieniu roszczenia 
związane z ochroną własności, 
czy też roszczenie o zniesienie 
współwłasności. Nie zmienia to 
jednak faktu, iż zdecydowana 
większość roszczeń majątko-
wych ulega przedawnieniu. 

Istota przedawnienia polega 
na tym, że po upływie terminu 
przedawnienia ten, przeciw-

ne w przepisach szczególnych, 
przewidujące krótsze okresy 
przedawnienia. Przykładowo 
roszczenia wynikające z umowy 
przewozu osób i rzeczy prze-
dawniają się po roku, natomiast 
roszczenia wynikające z umowy 
o dzieło po upływie lat dwóch. 

Pamiętać należy, że terminy 
przedawnienia nie mogą być 
skracane ani przedłużane przez 
czynność prawną. Od tej zasa-
dy nie ma wyjątków. Strony nie 
mogą zatem ustalić w umowie, 
że wynikające z niej roszczenia 
będą przedawniały się w termi-
nie krótszym lub dłuższym od 
przewidzianego w ustawie. Tego 
rodzaju postanowienia, gdyby 
znalazły się w umowie, byłyby 
nieważne z mocy prawa. 

Od kiedy 
biegnie przedawnienie?
Bieg przedawnienia rozpoczyna 
się od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne. Roszczenie 
staje się wymagalne wówczas, 
kiedy wierzyciel może skutecz-
nie żądać od dłużnika jego speł-
nienia. Moment ten określa zwy-
kle umowa, a niekiedy wynika 
on z przepisów prawa. 

Istotną kwestią jest możliwość 
przerwania biegu przedawnie-
nia. Może ona nastąpić w wyni-
ku dokonania przez dłużnika lub 
wierzyciela czynności prawnej 
oznaczonej w ustawie. 

ko komu przysługuje roszcze-
nie, może uchylić się od jego 
zaspokojenia, chyba że zrzeka 
się korzystania z zarzutu prze-
dawnienia.

Po nowelizacji Kodeksu Cy-
wilnego z dnia 13 kwietnia 2018 
roku termin przedawnienia wy-
nosi sześć lat (przed noweliza-
cją termin ten wynosił 10 lat), 
a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - trzy lata. 
Świadczeniami okresowymi są 
np. czynsz najmu czy odsetki. 
Do roszczeń związanych z dzia-
łalnością gospodarczą należą 
np. raty kredytu bankowego lub 
roszczenia z tytułu opłat teleko-
munikacyjnych. 

Od wskazanych powyżej 
ogólnych terminów przedaw-
nienia istnieją wyjątki określo-

Do takich czynności należy 
przede wszystkim wniesienie 
pozwu do sądu. Taki sam skutek 
przyniesie zawezwanie do próby 
ugodowej, wszczęcie mediacji, 
czy też uznanie roszczenia przez 
osobę, przeciwko której roszcze-
nie przysługuje. 

Bardzo istotne jest to, że po każ-
dym przerwaniu przedawnienia 
termin przewidziany dla konkret-
nego roszczenia biegnie od po-
czątku. Są jednak sytuacje, w któ-
rych tak się nie dzieje. Po pierw-
sze, gdy dochodzi do przerwania 
przedawnienia przez czynność 
w postępowaniu przed sądem lub 
innym organem powołanym do 
rozpoznawania lub egzekwowa-
nia roszczeń. Po drugie, gdy ma 
miejsce wszczęcie mediacji. Do-
póki te postępowania nie zostaną 
zakończone, termin przewidziany 
dla konkretnego roszczenia nie 
biegnie od początku. 

Roszczenie stwierdzone prawo-
mocnym orzeczeniem sądu lub 
innego uprawnionego organu, jak 
również ugodą sądową lub ugodą 
zawartą przed mediatorem i za-
twierdzoną przez sąd, przedawnia 
się z upływem sześciu lat. z 

Adam Chemycz
absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego

adwokat Izby Adwokackiej 
w Siedlcach

Pamiętać należy, 
że terminy 
przedawnienia 
nie mogą być
skracane ani 
przedłużane przez 
czynność prawną. 
Od tej zasady nie ma 
wyjątków. Strony 
nie mogą zatem 
ustalić w umowie, 
że wynikające z niej 
roszczenia będą 
przedawniały się 
w terminie krótszym 
lub dłuższym 
od przewidzianego 
w ustawie.
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Czy kawa ma konkurencję?

Tak jak kawa, herbata 
zawiera kofeinę i ma 
działanie pobudza-
jące. Chociaż kawę 

uzyskuje się z nasion, a herbatę 
z liści, to ich metody obróbki są 
bardzo podobne. Kawę przygo-
towujemy metodą suchą lub mo-
krą. Podobnie herbatę: albo od 
razu ją suszymy, albo najpierw 
fermentujemy, a suszymy póź-
niej, żeby uzyskać różne nuty 
smakowe i aromaty. 

Wielu z nas nie potrafi się 
zdecydować, czy woli kawę, czy 
herbatę, i pozostaje pasjona-
tem obu jednocześnie. Owszem, 
kawa jest bardziej ekspansyw-
na, stale rozprzestrzenia swój 
zasięg na nowe rejony świata 
i zdobywa coraz to nowych mi-
łośników. Herbacie to jednak 
niepotrzebne, ponieważ była 
w wielu miejscach dużo wcze-
śniej, niż pojawiła się tam kawa. 

W niektórych krajach pro-
dukujących zarówno kawę, 
jak i herbatę, dominującym 
napojem narodowym po-
zostaje jednak herbata. 
Tak się dzieje na przy-
kład na Półwyspie Indo-
chińskim, czy w Wietna-
mie - chociaż ten ostatni jest 
obecnie drugim producentem 
kawy na świecie. Mieszkańcy 
tego kraju twierdzą, że herba-
ta rosła u nich, zanim jeszcze 
trafiła do Chin. 

Legendarna kawa, 
legendarna herbata
Kawa i herbata to napoje mocno 
osadzone w kulturze i tradycji 
wielu krajów. Łączy je bardzo 
wiele. Na przykład pieczołowi-
te dbanie o proces ich parze-
nia. W starożytnych kulturach 
wypracowano specjalne cere-
moniały przygotowania i poda-
wania tych napojów, które są 
kultywowane do dzisiaj. Pełnią 
one ważną rolę w kulturze – na 
przykład w świecie arabskim ce-
remonia kawowa, a w kulturze 
chińskiej ceremonia herbacia-
na, są elementem tradycyjnych 
zaślubin. 

Wiele mówi się choćby o tym, 
jak ważna jest jakość wody, z któ-
rej przygotowuje się zarówno 

Kawa jest niewątpliwie najpopularniejszym napojem na świecie. Towarzyszy ludzkości od wieków, stanowiąc 
element różnych tradycji i kultur. Ale czy tylko ten napój jest inspiracją artystów, tematem legend, a nawet 
powodem wojen? Nie zapominajmy o herbacie. 

Walka o herbatę
W Europie pierwsze wzmianki 
o herbacie pochodzą z XVI wie-
ku. I chociaż słynny podróżnik 
Marco Polo wizytował Kraj Środ-
ka już w XIII w., to nie zwrócił 
wówczas uwagi na najważniejszy 
chiński napój i w ogóle nie wspo-
mniał o nim w swoich relacjach 
z podróży.

Pierwsze dostawy herbaty – 
tak jak pierwsze dostawy kawy 
- trafiły do Europy w XVII wieku 
dzięki holenderskim kupcom. 
Obydwie były podawane począt-
kowo jako lekarstwo, i obydwie 
stały się ekskluzywną używką 
dla najmożnieszych ówczesnego 
świata. Dopiero Anglicy przyczy-
nili się do rozpowszechnienia 
tego napoju w Europie. 

Anglicy od początku stali się 
miłośnikami herbaty – są nimi 
zresztą do dzisiaj. Jednak cena 
tego sprowadzanego z Chin spe-
cjału była dla nich bardzo wyso-
ka. Poza herbatą, zamożni Bry-

nazywanego Podniebiem, skoń-
czyły ze statusem półkolonii. 
Sami Chińczycy nazywają ten 
okres swojej historii „wiekiem 
upokorzeń”. 

Jedna herbata, różne 
nazwy
Chiny były i są ogromnym kra-
jem, którego mieszkańcy po-
sługują się różnymi językami 
i dialektami. W języku pisanym 
nazwa herbata oznaczana jest 
znakiem 茶. Natomiast w zależ-
ności od dialektu słowo to czy-
ta się inaczej: „te” (w dialekcie 
hokkien, używanym w południo-
wo-wschodnich Chinach i na 
Tajwanie) albo „cha” (w dialek-
cie kantońskim, używanym na 
południu Chin w Hongkongu 
i Makau i w dialekcie manda-
ryńskim, który jest urzędowym 
językiem w Chinach). Jakie to ma 
znaczenie? Ano takie, że w Eu-
ropie zachodniej nazwa herbaty 
wzorowana jest na wymowie 
w dialekcie hokkien, a na Wscho-
dzie, w Rosji, Indiach, Turcji czy 
Iranie, na wymowie w dialekcie 
kantońskim i mandaryńskim. 

Dlaczego nie powstała jedna 
nazwa tego napoju? Otóż począt-
kowo herbata była importowana 
albo drogą morską, właśnie do 
krajów Europy zachodniej, al-
bo drogą lądową, karawanami 
przez Rosję. Tak zwana „herbata 
rosyjska” była wyżej ceniona, po-
nieważ długotrwałe przebywanie 
herbaty na statkach powodo-
wało, że miała ona specyficzny 
„morski“ zapach. Do Polski tra-
fiała na szczęście ta „lepsza” ro-
syjska wersja herbaty. Ponieważ 
jednak jesteśmy krajem indywi-
dualistów, to wymyśliliśmy na 
nią własną nazwę. Jej pierwszy 
człon wzorowany jest na łaciń-
skim słowie oznaczającym zioło 
(„herb”), a drugi nawiązuje do 
dialektu z hokkien. Dla wyrów-
nania naczynie do gotowania wo-
dy na herbatę nazywa się u nas 
czajnik. Natomiast w Rosji her-
bata nazywa się „czaj“, a urządze-
nie do jej zaparzania samowar. 
A podobno to Chińczycy mają 
skomplikowany język… z

Michał Włudarczyk

kawę, jak i herbatę. Wietnam-
czycy nie mają w tej sprawie 
dylematów – a zarazem nie idą 
na łatwiznę. Od wieków bowiem 
twierdzą, że najlepsze do zapa-
rzenia herbaty są krople rosy ze-
brane z kwiatu lotosu tuż przed 
świtem… 

Inne podobieństwo dotyczy 
legend dotyczących powstania 
tych napojów. Pierwsze źródła 
pisane dotyczące herbaty pocho-
dzą z dziesiątego wieku przed 
naszą erą. Według chińskiej opo-
wieści, już około trzech tysięcy 
lat przed naszą erą legendarny 
chiński cesarz Shennong miał 
przypadkowo zaparzyć pierw-
szy napar herbaciany. Czy nie 
przypomina to trochę opowie-
ści o pasterzu Kaldim, któremu 
przypisuje się, również przypad-
kowe, odkrycie kawy? 

tyjczycy uwielbiali też jedwab 
i porcelanę, na które Chińczycy 
mieli również monopol. Koszty 
importu tych artykułów z Chin 
stanowiły duży problem dla An-
glików - zwłaszcza, że z kolei ich 
wyroby były postrzegane w Chi-
nach jako bezwartościowe. 

Brytyjczycy wymyślili więc 
diaboliczny plan. Nakazali mia-
nowicie w swoich koloniach 
w Indiach Zachodnich produ-
kować ogromne ilości opium 
i postanowili użyć go jako zapłaty 
za herbatę. Chiny nie były zain-
teresowane takimi transakcjami. 
Doprowadziło to do wieloletnich 
konfliktów zbrojnych. Tak zwane 
wojny opiumowe, rozpoczęte 
w 1839 r., zdruzgotały chińską 
gospodarkę i faktycznie podpo-
rządkowały Państwo Środka mo-
carstwom kolonialnym. W krót-
kim czasie ludzi uzależnionych 
od opium liczono w cesarstwie 
w milionach, a Chiny z najpo-
tężniejszego państwa regionu, 

Kawa 
i herbata 
to napoje 
mocno 
osadzone 
w kulturze 
i tradycji 
wielu krajów. 
Łączy je 
bardzo wiele. 
Na przykład 
pieczołowite 
dbanie 
o proces ich 
parzenia.
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Diego Maradona – geniusz  
z genem samozatracenia

Kiedy siadałem do na-
pisania poniższego 
artykułu było już po 
szczęśliwym loso-

waniu naszej Reprezentacji do 
finałów piłkarskich Mistrzostw 
Świata w Katarze w 2022 r. Znowu 
mieliśmy szczęście w losowaniu. 
Mam nadzieję, że modlitwa księ-
dza, a jednocześnie fana futbolu 
do św. Judy Tadeusza – patrona 
spraw beznadziejnych – w jakiejś 
odrobinie się do tego przyczyniła. 
Jeżeli mamy pojechać do Kataru, 
to jako piłkarski kibic podpowia-
dam trenerowi Brzęczkowi, PZP-
N-owi i wielu dziennikarzom, 
aby nie liczyli tylko na łut szczę-
ścia i już na początku nie stawia-
li naszych Orłów w przegranej 
pozycji wobec drużyny Anglii. 
To nie znaczy, że pozostaje nam 
jedynie szansa na awans  z turnie-
ju barażowego. Takie założenie 
to przegrana już na początku. 
Żywię nadzieję, że nasz Robert 
Lewandowski w najbardziej pre-
stiżowym wydarzeniu piłkarskim 
świata błyśnie wreszcie w grze 
w reprezentacji takim geniuszem, 
jak to zrobił Diego na Mistrzo-
stwach w Meksyku w 1986 r.  Oby 
tylko w piłkarski uczciwy sposób 
(„nie ręką Boga”).

Życie jak film
Kim więc był Diego Maradona? 
Dla kibiców futbolu na całym 
świecie to najlepszy piłkarz 
wszechczasów, wybrany w in-
ternetowym głosowaniu FIFA, 
najlepszy piłkarz świata według 
World Soccer Magazine (1986), 
pięciokrotnie wybrany najlep-
szym zawodnikiem Argentyny 
i Ameryki Południowej. Mistrz 
Świata ze swoją Reprezentacją 
w Meksyku (1986) i wicemistrz 
w Mistrzostwach we Włoszech 
(1990). Zdobywca wielu tytułów 
w piłce klubowej z Argentyń-
ską Boca Juniors, katalońską 
FC Barcelona czy też włoskim 
SSC Napoli.

Jego życie to opowieść na 
przejmujący film, który nie 
skończyłby się happy endem. 
To historia gwiazdy, która nie 
poradziła sobie ze sławą. 

Diego Armando Maradona 
urodził się 30 października 1960 r. 
w biednej, wielodzietnej, kato-
lickiej rodzinie na południe od 
Buenos Aires. Jego ojciec wstawał 
o czwartej rano i ciężko fizycznie 
pracował, aby zarobić na utrzy-
manie ośmiorga dzieci. Diego 
był ulubieńcem mamy. W swojej 
autobiografii mówił o niej z sza-
cunkiem, opisując, jak pomijała 
posiłki udając chorą, aby móc 
nakarmić swoje dzieci. 

Już od dziecka najukochań-
szą jego zabawką stała się piłka. 
Jako mały chłopak przejawiał 
niebywały talent piłkarski. Na 
boisku „biedaków” mijał swoich 
kolegów nieuchwytnymi zwoda-
mi, niczym narciarz kijki slalo-
mowe. Od 15 roku życia już jako 
zawodowy piłkarz utrzymywał 
ze swojej pensji rodzinę, marząc 
o pięknym, wygodnym domu dla 
swoich najbliższych.

Po krótkiej przygodzie z rodzi-
mą zawodową piłką w znanych 
argentyńskich klubach, przecho-
dzi do legendarnej Barcelony. 

tak, jak gdyby reprezentował cały 
Neapol. „Klub włoskich wieśnia-
ków” – tak z pogardą nazywano 
kibiców Napoli – pokonuje piłkar-
skie potęgi: Juventus, Inter i AC 
Milan, dwukrotnie zdobywając 
Mistrzostwo Włoch i Puchar UEFA.

Wielkie sukcesy odnosił Ma-
radona również z reprezentacją 
Argentyny. Najpierw tytuł Mi-
strza Świata Juniorów (1979). Ki-
bice całego świata zapamiętają 
go z ćwierćfinałowego meczu 
z Anglią na Mistrzostwach Świa-
ta w Meksyku (1986), w którym 
strzelił dwa gole. Każdy wyjątko-
wy. Odnosząc się do pierwszego 
stwierdził, że pomogła mu „ręka 
Boga”. Drugiego strzelił po nieza-
pomnianym rajdzie niemal przez 
całe boisko, mijając sześciu repre-
zentantów Anglii. W pamiętnym 
finale z reprezentacją RFN-u (3:2) 
walnie przyczynił się do zwycię-
stwa Argentyny. Było jeszcze wice-
mistrzostwo świata na następnym 
Turnieju we Włoszech.

Uwielbiany, noszony na rę-
kach przez kibiców nie wy-

trzymuje jednak ciężaru sławy. 
Towarzyskie kontakty z ludźmi 
neapolitańskiej mafii, nieustają-
ce balangi wśród podejrzanych 
ludzi, narkotyki, niesportowy 
tryb życia powodują jego moral-
ny i sportowy upadek. Za stoso-
wanie niedozwolonych środków 
dopingujących FIFA nakłada na 
Maradonę 15-miesięczną dys-
kwalifikację.

Po zakończeniu czynnej ka-
riery został nawet trenerem re-
prezentacji Argentyny, ale nie 
odniósł z nią wielkich sukcesów. 
Nie miał talentu do trenowania. 
Brakowało mu kompetencji in-
terpersonalnych, których w ży-
ciu nie rozwinął. Nie radził sobie 
ze sobą, a co dopiero z innymi. 
Kwestie strategii i taktyki nie 
pasjonowały go wystarczająco. 
Coraz bardziej uzależniał się 
od alkoholu, lekarstw i narko-
tyków, co powoli przyczyniało 
się do jego poważnych kłopotów 
zdrowotnych. Nie uporządkował 
swojego prywatnego życia. Jak 
donosi prasa: w nieformalnych 
związkach pozostawił przynaj-
mniej ośmioro dzieci. Przejmu-
jący widok zobaczyli kibice całe-
go świata; podczas ostatnich Mi-
strzostw Świata w Rosji siedzący 
na trybunach Maradona raz po 
raz zapadał w narkotyczny sen. 

Jeden z jego przyjaciół napi-
sał, „Diego prowadził szalone 
życie. Przypominało ono jazdę 
samochodem z prędkością 200 
km na godzinę bez właściwej 
znajomości drogi”.

Umiera 25 listopada bieżące-
go roku na zawał serca w wieku 
60 lat. Tak skończył największy 
sportowy piłkarski geniusz, który 
zarabiał dziesiątki milionów do-
larów, a po sobie zostawił wiele 
niespłaconych zobowiązań. „Gen 
samounicestwienia” okazał się 
silniejszy niż instynkt samoza-
chowawczy – chęć i wola życia. z

ks. dr Andrzej Chibowski  
były Duszpasterz Środowisk 

Twórczych i Sportu w Diecezji 
Warszawsko-Praskiej

Zdobywa z nią najważniejsze pił-
karskie tytuły. Staje się wielkim 
piłkarskim objawieniem. Cho-
ciaż rywale nie oszczędzali go na 
boisku, to filigranowy, bramko-
strzelny napastnik z dziesiątką na 
plecach zadziwia piłkarski świat. 
Niebywała technika, szybkość, 
przegląd sytuacji, skuteczność 
czynią go już wtedy jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych i cha-
ryzmatycznych piłkarzy świata.

Król Neapolu
Przełomowym momentem, nie tyl-
ko w jego piłkarskiej karierze, ale 
i w życiu, stało się spektakularne 
przejście do włoskiego SSC Napoli. 
Ówczesne gazety pisały: „Neapol – 
najbiedniejsze miasto w Europie 
kupuje najdroższego piłkarza świa-
ta”. Maradona przybywa do druży-
ny balansującej na końcu tabeli 
Serie A. Na prezentację piłkarza 
przez władze klubu przychodzi 75 
tysięcy fanów futbolu. Swoją wir-
tuozerią i skuteczną grą z miejsca 
zdobywa serca kibiców. Gra jak 
natchniony. Na boisku czuje się fo
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Już od dziecka 
najukochańszą jego 
zabawką stała się 
piłka. Jako mały 
chłopak przejawiał 
niebywały talent 
piłkarski. Na boisku 
„biedaków” mijał 
swoich kolegów 
nieuchwytnymi 
zwodami, niczym 
narciarz kijki 
slalomowe. Od 
15 roku życia już 
jako zawodowy 
piłkarz utrzymywał 
ze swojej pensji 
rodzinę, marząc 
o pięknym, 
wygodnym 
domu dla swoich 
najbliższych.

Najlepszy piłkarz świata, idol kibiców, geniusz futbolu, boski Diego po bolesnym sportowym i moralnym upadku 
umiera w wieku zaledwie 60 lat, stanowiąc bolesne ostrzeżenie dla innych sportowców.
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Kino „Pionier” ze 
Szczecina to jedno 
z najdłużej działają-
cych kin na świecie. 

Znajduje się ono w centrum 
Szczecina przy alei Wojska Pol-
skiego 2. Oficjalnie rozpoczęło 
działalność 26 września 1909 r.

Kino posiada obecnie dwie 
sale: salę główną oraz „Kiniar-
nię”powstałą w 2002 roku. Jest 
ona połączeniem kina i kawiar-
ni – siedząc przy stoliku przy 
kawie, herbacie czy też lampce 
wina widzowie oglądają film 
z projektora, który stoi w sali. 
Przy dźwiękach pianina wyświe-
tlane są filmy nieme. Obie sale 
przystosowane są do organizacji 
kameralnych imprez z wykorzy-
staniem najnowocześniejszych 
nośników audiowizualnych.

Kino z ambicjami
Kino „Pionier” szerokim łukiem 
omija wielkie komercyjne pro-
dukcje. Jego główny repertuar 
to ambitne kino europejskie, 
azjatyckie, południowo-amery-
kańskie. To kino dla tych, którzy 
widzą w filmie nie tylko rozryw-
kę, ale przede wszystkim sztukę. 

Starannie dobrany, niekomer-
cyjny repertuar i niepowtarzalny 
klimat sprawiły, że wokół „Pionie-
ra” zgromadziła się rzesza wier-
nych kinomanów, którzy starają 
się wspierać tę „świątynię” sztuki 
filmowej. Oni dobrze wiedzą, 
że „Pionier” to wyjątkowe kino. 
Przychodzi się tu po najwyższej 

n KULTURA

Najstarsze kino świata ze Szczecina
Pandemia koronawirusa to bardzo bolesne 
doświadczenie dla świata kultury. Kryzys dotknął 
zarówno branżę kinową, teatralną, jak i muzyczną. 
Rosną obawy, że wiele z najmniejszych podmiotów 
przegra walkę o przetrwanie.

próby doznania filmowe, których 
próżno szukać w wypełnionych 
odgłosami jedzenia salach kin 
w galeriach handlowych. 

Pandemia jak wojna
Kino „Pionier” przetrwało nie-
jeden trudny okres, w tym dwie 
wojny światowe, czasy PRL-u, 
powstanie multipleksów czy 
transformację ustrojową. Jed-
nak w tych dniach stanęło chyba 
przed najpoważniejszym wyzwa-
niem – przymusowym zamknię-
ciem z powodu pandemii. 

Na szczęście na wysokości 
zadania stanęli widzowie i wła-
dze miasta. 

– Wiedziałam, że mieszkańcy 
nas nie zostawią. Dzwonili, pyta-
li, jak pomóc. To daje nadzieję. 
Daje takie poczucie, że to nie jest 
martwe miejsce. Jest zamknię-
te, ale tylko na chwilę – mówiła 
w jednym z wywiadów właści-
cielka kina, Wanda Szewczyk.

Dzięki ofiarności miłośników 
kina i pomocy miasta kino ma 
szansę na przetrwanie. Jednak 
wciąż jest to bardzo trudny czas 
dla kultury filmowej. Opuszczo-
ne sale projekcyjne, przejmująca 
cisza zamkniętych pomieszczeń, 
brak nowości w repertuarze, 
brak telefonów od niecierpli-
wych widzów. Magia kina musia-
ła ustąpić przed wirusem i tro-
ską o zdrowie na niespotykaną 
dotąd skalę. 

Nawet poluźnienie reżimu 
sanitarnego nie rozwiąże pro-

kami. Można tu odnaleźć foldery 
z wyświetlanymi filmami czy 
wpisy zadowolonych widzów 
z różnych zakątków świata. Nie 
ma tu wielkich kas kinowych – 
jest jedno miejsce do sprzedaży 
biletów. Bileterki dobrze znają 
większość widzów i zawsze mają 
czas z nimi porozmawiać.

Tym bardziej zrozumiała jest 
frustracja właścicielki kina. 
Jest bezsilna w obliczu trudno-
ści związanych z opłacaniem 
rachunków za wodę czy prąd, 
a przede wszystkim wypłace-
niem pensji szczupłej załodze 
kina, ograniczonej właściwie 
do kinooperatora, kasjerki i bi-
leterki.

Brońmy sztuki!
Czy jedno z najbardziej charak-
terystycznych miejsc na kultu-
ralnej mapie Szczecina prze-
trwa? Czy kultura i sztuka obroni 
się w warunkach pandemii? Te 
pytania zadają sobie pracowni-
cy nie tylko kina „Pionier”, ale 
też bardzo wielu innych miejsc 
związanych z kulturą. Pandemia 
zaatakowała najsłabszych, nie 
tylko w sensie fizycznym, ale też 
gospodarczym. Zarobki w świe-
cie kultury od lat należą w Polsce 
do najniższych, a ludzie kultury 
muszą ratować się pracą na kilku 
etatach. Wszystko to wiemy, nic 
się od lat nie zmienia. 

A przecież siedząc dziś za-
mknięci w domach, chętnie 
oglądamy filmy, czytamy książki, 
słuchamy muzyki. Pomyślmy – 
czy dałoby się przeżyć pandemię 
bez dzieł kultury? z

Michał Rzewuski

Czy kultura i sztuka 
obroni się w warunkach 
pandemii? Te pytania 
zadają sobie pracownicy 
nie tylko kina „Pionier”, 
ale też bardzo wielu 
innych miejsc 
związanych z kulturą. 
Pandemia zaatakowała 
najsłabszych, nie tylko 
w sensie fizycznym, 
ale też gospodarczym. 
Zarobki w świecie 
kultury od lat należą 
w Polsce do najniższych, 
a ludzie kultury 
muszą ratować 
się pracą na kilku 
etatach. Wszystko to 
wiemy, nic się od lat 
nie zmienia.

blemu, gdyż będą wówczas obo-
wiązywać restrykcje dotyczące 
liczby osób w czasie seansu. 
Duże kina w galeriach jakoś 
to przetrwają, ale dla małych, 
prywatnych podmiotów jest to 
prawdziwy dramat.

Zbiórka na kino
Kino „Pionier” przetrwało 
pierwszy, marcowy lockdown. 
Po tym czasie, 2 czerwca otwarto 
je ponownie, jako jedno z pierw-
szych w Szczecinie. Problemy 
zaczęły się we wrześniu. Kino 
wydało wówczas oświadczenie: 
„Szanowni Widzowie! W związku 
panującymi obostrzeniami, a co 
za tym idzie niską frekwencją, 
Kino Pionier zawiesza swoją 
działalność od 28 września 2020 
roku (poniedziałek) do odwo-
łania. Pozdrawiamy!”. Podczas 
zbiórki pieniężnej ogłoszonej 
po tej wiadomości udało się ze-
brać 57 tysięcy złotych, a resztę 
dołożyły władze Szczecina. Kino 
informowało wówczas: „Drodzy 
widzowie i miłośnicy Kina Pio-
nier, bardzo Wam wszystkim 
dziękujemy za przyłączenie się 
do akcji wsparcia naszej działal-
ności w tych trudnych czasach. 
Dzięki inicjatywie Wspieram.to, 
Prezydenta Szczecina oraz szcze-
cinian udało się zebrać 57380 zł. 
Za każdą wpłaconą złotówkę je-
steśmy Wam wdzięczni z całego 
serca, za każde wspierające sło-
wo i gest”.

Małe jest piękne
„Pionier” to kino z duszą. Prze-
chodząc korytarzami mijamy 
plakaty przedstawiające wybitne 
dzieła filmowe czy stolik z kroni-

c Kadr z filmu 
„Iwan Groźny” 
Siergieja 
Eisensteina. 
To był pierwszy 
film wyświetlany 
w kinie 
po II wojnie 
światowej

fo
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v Najgłębszy basen
W Mszczonowie pod 
Warszawą otwarto 
najgłębszy basen na 
świecie. Można w nim zejść 
na głębokość 45 metrów. 
Budowę podwarszawskiego 
basenu rozpoczęto 
w 2018 r. Nie jest to zwykła 
pływalnia, ale obiekt 
treningowy dla nurków. 
Mogą oni przemieszczać 
się w korytarzach 
przypominających zatopione 
świątynie, a osoby, które 
chciałyby pooglądać 
nurków, mają do dyspozycji 
suchy tunel, czyli kładkę 
przykrytą kopułą. 
Nad basenem są sale 
konferencyjne, restauracje 
i pokoje hotelowe.

Na luzie
Czy wiesz, że…

Andrzej Czyczyło rysuje

v Pancerny chrząszcz
Nosoderma diabolicum, chrząszcz zamieszkujący zachodnie wybrzeża USA ma jeden z najbardziej 
wytrzymałych egzoszkieletów występujących w przyrodzie. Może przeżyć przejechanie przez samochód, 
a ptaki czy gryzonie rzadko mogą się nim pożywić. Chrząszcz nie lata, nie jest też szybkobiegaczem. Gdy 
złapie go drapieżnik, udaje martwego i cierpliwie czeka, aż drapieżnikowi znudzą się próby przebicia 
pancerza. Chrząszcz jest w stanie przetrwać nacisk o 39 000 razy większy od jego 
własnej wagi. To tak, jakby 70-kilogramowy człowiek był w stanie przeżyć pod 
położonym na nim betonowym blokiem o wadze 2730 ton.
Uczeni już przystąpili do prac nad wykorzystaniem badań nad jego 
pancerzem przy produkcji bardziej wytrzymałych materiałów na potrzeby 
przemysłu lotniczego.

v Ptasia wyspa w Polsce
Kończy się budowa wyspy dla ptaków na 
Jeziorze Goczałkowickim. Ma powierzchnię 
ok. 450 m2 i powstała w rejonie ujścia 
Wisły do zbiornika. Jej budowa jest częścią 
projektu LIFE.VISTULA.PL, którego głównym 
celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków 
w obszarach Natura 2000 w Dolinie Górnej 
Wisły. Wyspa ma pomóc przede wszystkim 
rybitwom rzecznym. Dotąd ich gniazda 
były często zalewane w okresie lipcowych 
opadów (w zbiorniku retencyjnym podnosi 
się wtedy poziom wody). Brzegi wyspy 
zabezpieczono tak, aby silne falowanie, 
pływające kry lodowe i wysokie poziomy 
piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie 
powodowały zalewania wyspy.

v Wyjątkowy film
Szwed Anders Weberg pracuje nad najdłuższym filmem na świecie. 
„Ambiancé” będzie trwać 720 godzin, czyli 30 dni. Autor zapowiada 
premierę na 2020 rok. Film zostanie pokazany w pełnej długości 
jednorazowo, synchronicznie na wszystkich kontynentach, a potem 
zniszczony. Dotychczasowy rekord należał do fińskiego filmu „Modern 
Times Forever”, który trwał „tylko” 240 godzin.

v Trzech papieży
Współcześnie tytułu papieża, 
poza papieżem Kościoła 
katolickiego Franciszkiem, 
używają jeszcze Tawadros 
II, koptyjski patriarcha 
Aleksandrii, głowa 
Kościoła koptyjskiego oraz 
Teodor II, prawosławny 
patriarcha Aleksandrii, 
zwierzchnik prawosławnego 
Patriarchatu Aleksandryjskiego.

v Ginące języki
Do końca tego stulecia połowa z 6 tys. języków 
używanych dziś przez ludność Ziemi zaniknie – donosi 
raport UNESCO. Już dzisiaj 96 proc. języków obecnych 
na świecie, używana jest przez zaledwie 3 proc. 
ludzi. Najwięcej ginących języków jest w Australii 
– to narzecza miejscowej ludności aborygeńskiej. 
Szybko zapominane są też języki rdzennej ludności 
Afryki równikowej i Amazonii, ale również wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Naukowcy 
szacują, że co dwa tygodnie na Ziemi umiera 
jeden język wraz z najstarszymi mieszkańcami, 
pamiętającymi jego reguły. 

v Gigantyczna rafa
Na północnym krańcu 
Wielkiej Rafy Koralowej, 
w okolicach półwyspu York, 
odkryto nową odłączoną 
rafę koralową o wysokości 
ponad 500 metrów. Odkrycia 
dokonali naukowcy znajdujący 
się na pokładzie statku 
badawczego Falkor Schmidt 
Ocean Institute. Mianem 
odłączonej rafy określa się 
rafę, która jest umocowana 
do dna morskiego, ale nie 
stanowi fragmentu głównej 
części Wielkiej Rafy Koralowej. 
Najstarsza część nowo odkrytej 
rafy liczy sobie 20 milionów 
lat. Na szczycie posiada ona 
bogaty ekosystem. Wydaje się, 
że najbogatszy ze wszystkich 
okolicznych odłączonych raf.

v Nie wymówisz tego
Najdłuższy wyraz na świecie 
składa się z 189 819 liter. 
Wyraz ten jest chemiczną 
nazwą tytyny, czyli długiego, 
włóknistego białka mięśni 
poprzecznie prążkowanych 
u kręgowców. Tytyna jest 
największym znanym 
białkiem. Wymówienie pełnej 
nazwy zajmuje 3 godziny 
i 33 minuty.

Cząsteczka tytyny

v Niskie zarobki w Polsce
W grupie 30 państw 
europejskich (Eurostat nie 
podaje danych dla Szwajcarii) 
Polska zajmuje 22 miejsce 
pod względem zarobków (8 
od końca). Na końcu rankingu 
jest Bułgaria z zarobkami na 
poziomie 503 euro netto na 
miesiąc. Mniej niż w Polsce 
zarabia się jeszcze w: Rumunii 
(633 euro netto), na Węgrzech 
(758), na Litwie (766), Łotwie 
(773), Chorwacji (758) i na 
Słowacji (834). Lepiej radzą 
sobie natomiast takie kraje 
jak Czechy (995) czy Słowenia 
(1123). Liderem rankingu 
są Islandia, Norwegia 
i Luksemburg, z zarobkami 
rocznymi przekraczającymi 
40 tys. euro netto.


