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W atmosferze 
pandemii, któ-
rej kolejna od-
słona na nowo 

paraliżuje życie wielu krajów, 
pojawia się wreszcie światełko 
w tunelu. W dopuszczonej do 
produkcji szczepionce przeciwko 
COVID-19, nad którą równolegle 
pracowało kilka największych 

farmaceutycznych firm – ludz-
kość widzi nadzieję. Szczepion-
ka to przełomowy krok w walce 
z wirusem, który już od ponad 
roku niesie śmiercionośne żni-
wo, destabilizując gospodarkę 
i codzienne życie setek milionów 
ludzi na całym świecie.

Życie ma jednak to do sie-
bie, że nawet w takich chwilach 

nie znosi pustki. Dosłownie kil-
ka miesięcy temu cieszyliśmy 
się z tego, że polski film Jana 
Komasy „Boże Ciało” stał się 
jednym z nominowanych do 
hollywoodzkich Oscarów ob-
razów, a oto dzisiaj możemy 
przeczytać na wielu portalach 
internetowych zaskakują-
cą wiadomość: Film „Ostatni 

Akord” – krótkometrażowy 
film o rodzinie zrobiony pro-
fesjonalnie przez dwóch pol-
skich 17-latków – podbija festi-
wale filmowe na całym świecie 
i zbiera największe prestiżowe 
nagrody, osiągając międzyna-
rodowy rozgłos.

Dokończenie na str. 16 v

Światowy rozgłos 
polskiego filmu o rodzinie
Z autorami filmu – Franciszkiem Siwko i Franciszkiem Stokłosą – 
rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Mieszkam w pracy – 
o rewolucji w edukacji
Nie znam państwa, które weszło w system 
edukacji zdalnej bezproblemowo – mówi  
prof. Jacek Pyżalski. str. 6

Dlaczego krzywdzimy 
dzieci?
Przez całe wieki dziecko było 
na samym dnie społecznej hierarchii 
– małe, słabe, bezbronne. str. 4
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Potencjał rynkowy osób 
w wieku 50+, czyli czas 
na „Power Generation”
Wydłużenie czasu aktywności 
zawodowej to priorytet działań 
krajów UE. str. 22

Tajemnica Beksińskich
Kim właściwie byli ci „przeklęci” 
Beksińscy? str. 25

Gipsowanie, ping-pong 
i nauka – rodzina w czasie 
pandemii
Najbardziej należy współczuć 
rodzinom z jednym dzieckiem. str. 26

Rozwój e-sportu w Polsce 
i na świecie
Wartość rynku e-sportowego  
w 2019 r. przekroczyła  
1 mld dolarów. str. 21
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Jakość relacji najlepszą tarczą

Bartosz Wieczorek 
bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

Pandemia boleśnie po-
kazała, iż osoba samot-
na jest dziś w szcze-
gólnie trudnej sytuacji 

i musi liczyć na pomoc innych. 
Duże rodziny, jeśli mają zdrowe 
relacje, okazują się w tej sytuacji 
symbolicznymi zwycięzcami. 
Pandemia spowolniła też nasze 
życie i skupiła je wokół spraw 
fundamentalnych, takich jak 
zapewnienie pokarmu czy troska 
o zdrowie. Nagle okazało się, 
że możemy żyć bez pędu, bez 
kompulsywnych zakupów, bez 
zbytecznych spotkań, rozmów, 
kontaktów. 

Dla niektórych jednak obecna 
sytuacja nie jest żadną katastro-
fą, wiodą swoje życie w miarę 
normalnie, w ustalonym rytmie, 
niezależnie od zawirowań świata 
zewnętrznego. Wielodzietna ro-
dzina państwa Joanny i Jakuba 
Ciszków jest tego dobitym przy-

kładem. Pokazuje nam on pewne 
podstawowe wartości, które nie 
mogą być zapomniane, jak mi-
łość, bliskość, ciepło rodzinne. 
Okazuje się, że te wartości to 
najlepsza i najprostsza tarcza 
przed pandemią. 

Nie wszystkie oczywiście 
relacje rodzinne są zdrowe 
i dobre, a niektóre znacząco 
się pogorszyły w czasie pan-
demii, jak wynika z rozmowy 
z profesorem Jackiem Pyżal-
skim. Ta rozmowa poświęcona 
edukacji zdalnej uświadamia 
nam, iż naprawdę ważnym pro-
blemem nie jest sama nauka 
czy jej forma, ale jakość relacji 
między uczniem i nauczycie-
lem. To od niej zależy ewentu-
alne powodzenie w nauczaniu. 
Jeśli relacje są złe, pełne nieuf-
ności i wzajemnych oskarżeń 
czy stereotypów, to najlepiej 
nawet przygotowana prezen-

przedstawiciele pokolenia 50+, 
którzy długo jeszcze zamierzają 
być aktywni.

Jak zwykle zachęcam do kon-
taktu z redakcją, do wymiany 
myśli czy propozycji ciekawych 
tematów do poruszenia. Jeste-
śmy otwarci na różne głosy. z

tacja nie zapewni przekazania 
wiedzy. Powoli dostrzegają to 
nauczyciele. Pandemia i eduka-
cja zdalna niszczy model szkoły 
oparty na kontroli, nadzorze czy 
karaniu uczniów, a wymusza 
model szkoły oparty na relacji, 
zaufaniu, współpracy.

A jak ważna jest edukacja czy 
atmosfera w domu nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Jak również 
o tym, że za jakiś czas z dzieci 
wyrosną dorośli i będą decydo-

wać o kształcie naszego życia 
społecznego. A młodzi nie ma-
ją łatwo z wkraczaniem w do-
rosłość. Żyją w coraz bardziej 
niesprawiedliwym świecie, na 
który składa się niepewność na 
rynku pracy czy drogie miesz-
kania. Efektem tego są samot-
ność, depresja i poczucie, że 
w dzieciństwie nie powiedziano 
im całej prawdy o życiu – jak 
wynika z tekstu o milenialsach. 
Wprost przeciwnie czują się 

W Nowy Rok weszliśmy z pandemią, 
kwarantanną narodową i obowiązkowymi 
feriami. Kryzysowa sytuacja trwa nadal 
w służbie zdrowia, co jest zrozumiałe. 
To także trudny czas dla wielu branż 
gospodarki, dla właścicieli firm, a także 
dla osób starszych czy samotnych. 

Zostań naszym reklamodawcą 
Razem z nami Twoja firma 
osiągnie jeszcze większy sukces!
q Nasz nakład to aż 10 000 egzemplarzy 

q  Nasza gazeta skierowana jest do mieszkańców całej Polski. Wysoki standard wizualny oraz merytoryczne treści wyróżniają nas 

wśród lokalnych pism. Każdy kolejny numer jest wyczekiwany przez mieszkańców, a nakłady rozchodzą się w zaskakującym tempie.

q  Nasze artykuły pisane są przez wybitnych specjalistów z konkretnych dziedzin. Zawsze poparte są wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem.

q Jesteśmy pierwszą w Polsce bezpłatną gazetą tworzoną na tak wysokim poziomie.

q  W lutym i marcu oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 

Reklamę można wykupić już od 500 zł. 

Zapraszamy do współpracy:

marketing@pogodzinach.info 
797-369-758
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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

Dokończenie na str. 16 v

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

PO GODZINACH
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W tym numerze:

Witkacy na wojnie 

z używkami

Czasy, w których żyjemy są 

okresem zaniku obecności w życiu 

społecznym i jednostkowym 

religii, sztuki i filozofii. str. 12

Ewa Demarczyk – 

artystka galaktyczna

Ewa Demarczyk zapisała się 

wielkimi osiągnięciami, które 

jej twórczość czynią oryginalną 

i wyjątkową. 

  

str. 19

100. rocznica Bitwy 

Warszawskiej w Diecezji 

warszawsko-praskiej

Wygrana Bitwa Warszawska 

uratowała Polskę i Europę przez 

inwazją bolszewicką. 

  

str. 22

Był sobie mężczyzna

Ojciec przestał być obecny w domu, 

a role kobiet i mężczyzn uległy 

polaryzacji.

 

str. 10

Przepracowany 

jak Polak

W Europie Zachodniej i Skandynawii  

dostrzegalna jest tendencja do obniżania  

wymiaru czasu pracy.  

str. 24

Ekspedycja polskich 

harcerzy

Od samego początku miał to być wyczyn podjęty 

dla chwały i rozsławienia Polski. I to
 udało się 

doskonale. 

str. 8
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Warto być przyzwoitym

Zanim porozmawiamy o Pana 

drodze aktorskiej, chciałbym 

zapytać o lata dziecięce i dom 

rodzinny. Gdzie i w jakiej rodzi-

nie Pan się wychowywał i ja
k 

ten czas wpłynął na Pańskie 

usposobienie, zainteresowania?

Urodziłem się w rodzinie woj-

skowej w Kielcach w 1930 r. Sam 

się dziwię, że jeszcze żyję na tym 

świecie. Jestem szczęściarzem i za 

to dziękuję Panu Bogu. Mój ojciec 

Teofil, już jako 17-letni Legionista 

bił się w wojnie polsko-sowieckiej 

1920 r. Lata beztroskiego dzie-

ciństwa, pełne miłości i zabaw, 

przeżywaliśmy razem z siostrą 

Basią i rodzicami na Mahome-

tańskiej 3, w pobliżu koszar, gdzie 

tata służył. Moi rodzice prowadzili 

otwarty dom. Byliśmy taką „Go-

łasowską sielanką”. Nazywaliśmy 

siebie „czwórką hultajską”, zawsze 

weseli i żartujący. Kiedy jednak 

było trzeba, to panowała w domu 

wojskowa dyscyplina.

Dokończenie na str. 16 v

Z aktorem Wiesławem Gołasem rozmawia ks. Andrzej Chibowski
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Pandemia wydobyła na światło 

dzienne pewną istotną prawdę 

o naszym rynku pracy. Prawdę, 

która przed koronawirusem była 

praktycznie niedostrzegana 

Jak zwiększyć

użytecznychspołecznie

zawodów?
wynagrodzenia

 O
kazało się, że istnieje 

pewien fundamen-

talny podział wśród 

zawodów: są ci, bez 

których pracy jesteśmy sobie 

w stanie wyobrazić nasze co-

dzienne życie i ci, bez których 

byłoby to bardzo trudne, jeśli nie 

niemożliwe. Po jednej stronie 

większość tzw. białych kołnie-

rzyków od pracy zdalnej i kon-

ferencji na Zoomie. Po drugiej: 

oklaskiwani powszechnie leka-

rze, pielęgniarki, ratownicy me-

dyczni, sprzedawcy, kurierzy, 

śmieciarze.

Co łączy te zawody, których przed-

stawiciele narażali swoje zdro-

wie w trakcie lockdownu? Nie 

licząc lekarzy, wszystkie są słabo 

wynagradzane, zwykle wyraźnie 

poniżej średniej krajowej. Klu-

czowe z punktu widzenia społe-

czeństwa prace należą do najniżej 

płatnych. To bez wątpienia wiele 

mówi o systemie gospodarczym, 

w którym żyjemy. Jeśli ludzie, 

którym tak dużo zawdzięczamy, 

otrzymują tak mało za swoją czę-

sto wyczerpującą i trudną pracę, 

to podział dochodów ewident-

nie szwankuje. Dotyczy to zresztą 

wszystkich krajów rozwiniętych, 

Polska nie jest tu w żadnym razie 

niechlubnym wyjątkiem.

Najbardziej cenieni 

społecznie – najmniej 

zarabiający

Szacunek, jakim darzone są po-

szczególne grupy zawodowe, jest 

regularnie badany przez sonda-

żownie. W 2019 r. C
BOS opu-

blikował hierarchię zawodów 

w oparciu o kryterium „poważa-

nia społecznego”. Oczywiście na 

dole znaleźli się różnego rodzaju 

politycy – radni, posłowie, człon-

kowie rządu – oraz księża, dzien-

nikarze oraz urzędnicy. Taki już 

polski folklor. Nad Wisłą gardzi się 

wszystkim, co związane zpolityką 

lub administracją. Na samiutkim 

dole znalazł się także ktoś, kto 

tam jakby nie pasował – mowa 

o maklerze giełdowym, którego 

można uznać za reprezentanta 

wszystkich � nansistów, bo był 

jedynym ich przedstawicielem 

wzestawieniu. Zdecydowanie naj-

większym szacunkiem cieszyli się 

za to strażak oraz pielęgniarka. 

Dokończenie na str. 16 v

Co idzie nie tak? Pytania 

o efektywność polskiej nauki

Każda innowacja to nowe miejsca pracy 

dla bezpośrednio zatrudnionych pracowników 

i zewnętrznych firm. 

str. 20

Dzisiejsza młodzież 

będzie dożywać setki

Warto, by młodzi ludzie uświadomili sobie, 

że w ich pokoleniu dożywanie 100 lat 

nie będzie taką rzadkością.
str. 12
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W tym numerze:

Ciągle go gnało, ciągle 

był w drodze 

O prof. Ludwiku Maciągu z prof. 

Stanisławem Bajem rozmawia 

Elżbieta Szczuka. str. 18

Koniec Hongkongu, 

jaki znamy

Hongkong był miejscem, w którym 

ludzie Zachodu stawiali swoje 

pierwsze kroki w chińskim świecie.

  

str. 30

Nauka obywatelska 

w epoce cyfryzacji 

Nauka obywatelska to aktywność 

naukowa osób, które nie są 

 specjalistami w danej dziedzinie.

  

str. 32

Natura leczy duszę

Więź łącząca ludzi ze światem 

przyrody zanika, a to w bezpośredni 

sposób przenosi się na nasz stan 

zdrowia. 

str. 14

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Pani Stanisławo, z racji wiel-

kiego sukcesu artystycznego 

na tegorocznym Festiwalu Pol-

skiej Piosenki w Opolu, jakim 

jest otrzymana przez Panią na-

groda publiczności, w imieniu 

czytelników gazety „Polska Po 

Godzinach” i własnym skła-

dam szczere gratulacje i wyrazy 

uznania. Nowa płyta, dodatkowo 

zapowiedziane wznowienie 

Pani biogra i. W
iele się wokół 

Pani dzieje. 

Myślę, że fani zgromadzeni 

w am teatrze, jak i miliono-

wa rzesza publiczności przed 

ekranami, doskonale odczytała 

przesłanie napisanej i wykona-

nej przez Panią piosenki „Niech 

minie złość”. W niespodziewa-

nym doświadczeniu pandemii, 

w czasie coraz powszechniej-

szej deprecjacji ludzkiej god-

ności i wzajemnego hejtowania 

się, jest to z pewnością swoisty 

apel artystki, która „w życiu 

niejedno przeszła”.

Jak odebrała Pani sukces pio-

senki „Niech minie złość”?

Dziękuję za gratulacje. Oczy-

wiście bardzo się cieszę. Od 

jakiegoś czasu chciałam za-

śpiewać w Opolu mój protest 

song przeciwko nienawiści.  

Dokończenie na str. 16 v

Każdy ma swoją drogę

Ze Stanisławą Celińską rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Problemy dzieci i nastolatków 

o których dorośli nie mają pojęcia

Rozmowa z Lucyną Kicińską – wieloletnią koordynatorką 

Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

str. 8

Gdy Europa się 

starzeje

Spada liczba urodzin, zmienia się 

struktura rodziny, pojawiają się u nas 

typowe problemy Zachodu.
str. 4
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Bocheński i komuni-

styczne paskudztwo

Za swoją misję uznał uświadamianie 

intelektualnych elit Zachodu, 

jak wielkim zagrożeniem 

dla cywilizacji jest ideologia 

komunistyczna.

str. 11

To nie jest kraj 

dla chorych ludzi

Publiczny system opieki zdrowotnej 

nie działa w Polsce najlepiej, o czym 

zapewne przekonała się większość 

z nas.

str. 12

Organizmy biologiczne 

na Wenus?

Jeżeli w chmurach Wenus rzeczywiście 

żyją jakieś drobnoustroje, rodzi to 

pytanie, w jaki sposób są zdolne 

tam przetrwać. 

str. 19

Nasza strona internetowa

Zapraszamy na stronę, gdzie 

znajdują się w wolnym dostępie 

nasze artykuły, a także numery 

archiwalne.

str. 31

W tym numerze:
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Działalność prowa-
dzonego przez sto-
warzyszenie porta-
lu Demagog.org.pl 

polega na fact-checkingu, czyli 
dostarczaniu obywatelom wiary-
godnych źródeł informacji, de-
mentowaniu fałszywych infor-
macji oraz kontrolowaniu praw-
dziwości wypowiedzi polityków. 
„Od 2014 r. zespół wolontariu-
szy zweryfikował ponad 4 tys. 
wypowiedzi osób publicznych 
i przygotował ponad 300 analiz 
i raportów, dementujących fake 
newsy. Analizy stowarzyszenia 
Demagog poprzez stronę inter-
netową i media społecznościowe 
docierają średnio do blisko mi-
liona czytelników miesięcznie” 
– informują przedstawiciele sto-
warzyszenia.

Oprócz tego organizacja pro-
wadzi działania w ramach pro-
jektu Akademia Fact-Checkingu. 
W warsztatach i prelekcjach do-
tyczących zjawiska fake news, 
dezinformacji oraz sposobów 
walki z fałszywymi informacja-
mi do tej pory wzięło udział ok. 
3500 uczniów i studentów, ok. 
250 nauczycieli i ponad 100 se-
niorów w całej Polsce.

Dotrzeć do źródła
Prezes stowarzyszenia Małgorza-
ta Kilian zaznacza, że fact-chec-
king, który opiera się na weryfi-
kowaniu informacji w oparciu 
o rzetelne źródła – bazuje przede 
wszystkim na źródłach nauko-
wych. „Poprzez treści, które pu-
blikujemy, dajemy gronu naszych 
odbiorców bezpośredni wgląd, 
link do tych naukowych źródeł, 
co nie jest standardem w dzien-
nikarstwie” – opowiada.

I dodaje: „Jako społeczeństwo 
nie przeszliśmy etapu eduka-
cji cyfrowej. Na każdym kroku 
mamy styczność z Internetem, 
ale nie jesteśmy uczeni, jak mą-
drze z niego korzystać. Dopóki 
ktoś nam nie pokaże, jak szukać 
rzetelnych informacji, będą do 
nas docierać informacje popu-
larne, ale niekoniecznie te naj-
bardziej wartościowe”.

Patryk Zakrzewski, koordy-
nator Akademii Fact-Checkin-

Na każdym kroku
mamy styczność 
z Internetem, ale 
nie jesteśmy uczeni, 
jak mądrze z niego 
korzystać. Dopóki 
ktoś nam nie pokaże, 
jak szukać rzetelnych 
informacji, będą 
do nas docierać 
informacje popularne, 
ale niekoniecznie 
te najbardziej 
wartościowe.

Pogromcy kłamstw
Stowarzyszenie Demagog to najstarsza w Polsce organizacja fact-checkingowa. Stowarzyszenie nie tylko 
weryfikuje informacje i stwierdzenia, o których jest głośno w debacie publicznej, ale i prowadzi w szkołach 
warsztaty wyjaśniające, jak działa metoda naukowa, jak myśleć krytycznie i jak być odpornym na dezinformację.

bezstronność i sprawiedliwość. 
„Niezależnie od tego, czyją wy-
powiedź się weryfikuje, należy 
ją potraktować z równą uwa-
gą i sprawdzić według takich 
samych kryteriów. Wypowiedź 
każdej osoby traktujemy więc 
tak samo” – mówi Kilian. Dla 
weryfikacji informacji nie ma 
więc np. znaczenia, czy wśród 
innych wypowiedzi danej osoby 

pojawiały się często wypowiedzi 
nieprawdziwe czy zawierające 
manipulacje albo, czy dana oso-
ba cieszy się autorytetem.

Drugą zasadą jest przejrzystość 
źródeł. „Staramy się w naszych 
analizach bazować na najbar-
dziej aktualnych danych i źró-
dłach uznawanych za wiarygod-
ne i rzetelne. Docieramy przede 
wszystkim do źródeł pierwotnych” 
– mówi prezes stowarzyszenia 
i tłumaczy, że chodzi o docieranie 
do oryginalnych źródeł, a nie np. 
do ich skrótów czy omówień.

Kolejną zasadą jest jawna me-
todologia przeprowadzania ana-
liz. Patryk Zakrzewski tłumaczy: 
„Każda nasza analiza jest w za-
sadzie opisem eksperymentu: 
pokazujemy kolejne kroki na-
szych działań, które umożliwią 
czytelnikowi odtworzyć to, co 
udało nam się ustalić i zwery-
fikować nasze działania” – tłu-
maczy. Stowarzyszenie otwarcie 
też informuje, jakie są zasady 
przyznawania poszczególnym 
wypowiedziom konkretnych 
ocen (prawda / fałsz / manipu-
lacja / nieweryfikowalne).

Inną zasadą fact-checkingu 
jest też polityka otwartych ko-
rekt. Jeśli odbiorcy Demago-
ga wykryją więc istotne błędy 
w którejś z analiz, są one po-
prawiane. A sprostowania za-
mieszczane są w widocznym 
miejscu na stronie. Zdarza się 
również, że w obliczu nowych 
informacji oceny wystawione 
poszczególnym wypowiedziom 
są zmieniane. „To pozwala nam 
docierać do prawdy” – komen-
tuje Kilian.

Jawne finanse
Aby organizacja fact-checkingo-
wa mogła cieszyć się wiarygod-
nością, ważna jest też przejrzy-
stość jej finansowania. Odbiorcy 
nie powinni mieć więc wątpli-
wości, kto korzysta na opraco-
waniu danej analizy i dlaczego. 
Dlatego na stronie Demagoga 
są wyszczególnione dochody 
stowarzyszenia. Kilian podsu-
mowuje, że początkowo były to 
składki członkowskie i prywatne 
darowizny, a z czasem pojawiły 
się granty – m.in. z Ambasady 
USA w Polsce, Fundacji Batore-
go, a w ostatnim czasie – środki 
z programu Facebooka za wery-
fikowanie popularnych, rozpo-
wszechnianych tam informacji.

Od maja 2019 r. Demagog 
należy do International Fact-
-Checking Network, Międzyna-
rodowej Sieci Fact-Checkerów, 
która czuwa nad standardami 
pracy redakcji.

„Zaczynaliśmy jako grupa 
przyjaciół i znajomych, których 
połączyła idea sprawdzania wy-
powiedzi osób publicznych, 
i choć staliśmy się prężnie działa-
jącą organizacją ekspertów, wciąż 
przyświecają nam te same ideały. 
Impulsem do powstania polskiej 
wersji Demagoga w 2014 r. była 
międzynarodowa współpraca 
z bliźniaczymi organizacjami 
w Czechach i na Słowacji. Po-
stanowiliśmy przenieść pomysł 
stworzenia niezależnej fact-chec-
kingowej organizacji pozarządo-
wej na nasz polski grunt.” – wspo-
minają twórcy stowarzyszenia. z

www.naukawpolsce.pap.pl
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gu, projektu edukacyjnego De-
magoga zwraca uwagę: „Media 
społecznościowe nie przewidują 
funkcji gate keepera, czyli oso-
by selekcjonującej treści, które 
ostatecznie do nas docierają. 
Jako odbiorcy jesteśmy więc wy-
eksponowani na treści o bardzo 
różnej jakości. A to przerzuca 
na nas – użytkowników – część 
odpowiedzialności za weryfika-
cję treści, z którymi się stykamy. 
I to w skali, z którą nie mieliśmy 
wcześniej do czynienia”.

Zakrzewski zauważa, że 
uczniowie w polskim progra-
mie nauczania nie mają zbyt 
wielu możliwości zyskania tak 
podstawowych obecnie kompe-
tencji, jakimi są poznanie meto-
dy naukowej czy wykorzystanie 
metodologicznego podejścia do 
weryfikowania informacji. Od-
powiedzią na tę lukę jest właśnie 
Akademia Fact-Checkingu.

Pięć zasad
Małgorzata Kilian wymienia 
pięć zasad fact-chcekingu, któ-
rymi kieruje się Stowarzyszenie 
Demagog. Pierwszą z nich jest 



styczeń-luty 20214 POLSKA PO GODZINACH

Nie milkną echa skan-
dali związanych 
z wykorzystywa-
niem seksualnym 

dzieci przez duchownych Ko-
ścioła katolickiego w Polsce. 
Wcześniej byliśmy świadkami 
wybuchu podobnych skandali 
w Irlandii czy USA. W tym sa-
mym czasie rozgrywa się wielki 
coming out zachodnich aktorek 
molestowanych seksualnie przez 
mężczyzn trzymających władzę 
w świecie kinematografii – re-
żyserów czy producentów fil-
mowych. 

Czasem nawet żal nam scho-
rowanych emerytowanych bi-
skupów i podstarzałych ge-
nialnych reżyserów, którzy na 
starość przeżywają wstyd, od-
rzucenie przez społeczeństwo, 
a przede wszystkim wielkie zdzi-
wienie. Oto bowiem to, co było 
dawniej normą, obecnie staje 
się zbrodnią – a oni na naszych 
oczach w krótkim czasie z mi-
łych facetów przeobrazili się 
w potwory. Ale najbardziej oczy-
wiście żal nam krzywdzonych 

Przez całe wieki 
dziecko było na 
samym dnie społecznej 
hierarchii – małe, słabe, 
bezbronne. Z powodu 
wysokiej umieralności 
nikt się dziećmi nie 
przejmował. W epoce 
przedprzemysłowej 
na przykład beztrosko 
oddawano je do 
wykarmienia mamkom, 
czego większość 
niemowląt nie
przeżywała.

Dlaczego krzywdzimy dzieci?
Można dziecku łamać po trochu wolę, pozbawiać samodzielności, uniemożliwiać dorastanie, branie 
odpowiedzialności za własne czyny. Można nim do woli manipulować, oszukiwać, zaniedbywać – i nikt się o tym 
nie dowie, nikt nie zainterweniuje, jeśli jest nakarmione, ubrane. I tak naprawdę wciąż jest to kwestia naszego 
sumienia – są to bowiem zbrodnie nie do wykrycia.

– wbrew temu, co narzuca nam 
współczesna kultura, która w nie-
spotykany dotąd sposób chroni 
dziecko i stoi na straży jego praw. 

Epoka dziecka
Przez całe wieki dziecko było na 
samym dnie społecznej hierar-
chii – małe, słabe, bezbronne. 
Z powodu wysokiej umieralności 
nikt się dziećmi nie przejmował. 
W epoce przedprzemysłowej na 
przykład beztrosko oddawano 
je do wykarmienia mamkom, 
czego większość niemowląt nie 
przeżywała. Nie istniało dzieciń-
stwo jako specjalny czas – nale-
żało jak najszybciej dorosnąć, 
by stać się pełnowartościowym 
człowiekiem. Dzieci były potrzeb-
ne głównie jako tania (darmowa) 
siła robocza, oraz do zapewnienia 
rodzicom opieki na starość. Nie 
miały one żadnych praw i prak-
tycznie zdane były na łaskę i nie-
łaskę swoich opiekunów.

Dziś jest (z pozoru) zupełnie 
inaczej. Nasza cywilizacja osią-
gnęła ten moment rozwoju, że 
uznaliśmy prawa dziecka, usza-

nowaliśmy jego godność, wol-
ność, potrzeby. Dzisiaj dziecko 
może być po prostu dzieckiem 
– nie zajmuje już ono ostatnie-
go miejsca w ludzkie hierarchii, 
a jego małość, słabość została 
wzięta w obronę. Można powie-
dzieć, że to triumf chrześcijań-
stwa, broniącego najsłabszych, 

najmniejszych z braci – triumf 
chrześcijaństwa w zlaicyzowanej 
Europie... Dlaczego więc wciąż 
mają miejsce tak upiorne zbrod-
nie przeciw dziecku?

Trudna miłość
Tak naprawdę trudno jest kochać 
dziecko – choć wiemy, że tak 
trzeba. Trudno właśnie dlatego, 
że jest małe, słabe i bezbronne. 
Trudno jest kochać naprawdę, 
nieustannie, cierpliwie. Łatwo 
jest widzieć w dziecku laleczkę 
do ubierania, do przynoszenia 
piątek ze szkoły – łatwo uznać 
je za okropnego wrzeszczącego 
bachora, który jeszcze wczoraj 
był grzeczny. Trudno jest wierzyć 
we własne dziecko, łatwo jest zaś 
wątpić w swoje dziecko – w to, że 
będzie mądre i dobre, że może 
mieć po prostu zły dzień. Łatwo 
jest sądzić, że robi nam na złość, 
że jest złe, że nieudane, że trudne, 
złośliwe, wolno się rozwija, leni-
we. Więc podejrzewamy dziecko, 
oczerniamy je, nie ufamy mu, nie 
wierzymy, że ma coś do powie-
dzenia, nie słuchamy, nie staramy 

n SPOŁECZEŃSTWO

kobiet i przede wszystkim dzieci 
– które przez tyle lat, a właściwie 
stuleci (bo dramat ten jest stary 
jak świat) cierpiały potworny 
ból i osamotnienie. I cieszymy 
się, że ten koszmar na naszych 
oczach powoli się kończy. 

Słysząc o kolejnych odkrywa-
nych sprawach molestowania 
seksualnego dzieci oczywiście 
bulwersujemy się – po cichu za-
dowoleni, że nas to nie dotyczy. 
Może warto jednak zdać sobie 
sprawę z tego, że wykryte prze-
stępstwa są jedynie wierzchoł-
kiem lodowej góry, że ukazują 
nasze naturalne złe skłonności; 
że przemoc wobec dzieci jest 
grzechem powszechnym. Wy-
korzystywanie seksualne to tyl-
ko jeden z jej przejawów agresji 
wobec dzieci. Każe nam zasta-
nowić się nad niewidocznymi 
aktami przemocy – zło pojawia 
się również w „dobrych domach”, 
często w rodzinach filozofów, 
pedagogów, psychologów, le-
karzy... Może warto zdać sobie 
sprawę, że miłość do dziecka jest 
dla każdego trudnym zadaniem 



styczeń-luty 2021 5POLSKA PO GODZINACH

Można dziecku 
obiecywać różne 
rzeczy i nie 
dotrzymywać 
obietnicy. Można 
dziecku łamać 
po trochu wolę, 
pozbawiać 
samodzielności, 
uniemożliwiać 
dorastanie, branie 
odpowiedzialności 
za własne czyny.

Często
posiadamy 
dzieci 
dlatego, żeby 
potwierdzić, 
że wszystko 
z nami 
w porządku, 
że jesteśmy 
płodni. 
Mamy dzieci, 
bo nas na nie 
stać. Mamy 
dzieci, bo 
czujemy taką 
psychiczną 
potrzebę.

się zrozumieć. I krzywdzimy – 
właśnie dlatego, że jest słabe, że 
tak łatwo je skrzywdzić. Nie poda 
nas przecież do sądu o zniesławie-
nie, nie odgryzie się, nie odpłaci 
pięknym za nadobne. Nie wie 
nawet, że jest krzywdzone. Bez-
bronne – mimo, że coraz częściej 
prawo bierze je w obronę. 

Tak naprawdę w tylu sprawach 
dziecko zdane jest na nas. Można 
popełnić bezkarnie wiele zanie-
dbań miłości. Na przykład – brak 
szacunku. Można dziecku obie-
cywać różne rzeczy i nie dotrzy-
mywać obietnicy. Można dziecku 
łamać po trochu wolę, pozbawiać 
samodzielności, uniemożliwiać 
dorastanie, branie odpowiedzial-
ności za własne czyny. Można nim 
do woli manipulować, oszukiwać, 
zaniedbywać – i nikt się o tym nie 
dowie, nikt nie zainterweniuje, je-
śli jest nakarmione, ubrane. I tak 
naprawdę wciąż jest to kwestia 
naszego sumienia – są to bowiem 
zbrodnie nie do wykrycia. 

Był taki człowiek, który bronił 
dzieci, wczuwał się w ich po-
trzeby, walczył, by uszanowano 
w dziecku człowieczeństwo. Ja-
nusz Korczak – bo o nim mowa 
– walczył o dzieci aż do męczeń-
skiej śmierci. Do dziś inspiruje 
rodziców i wychowawców na 
całym świecie. 

Pułapka politycznej 
poprawności
Dziś, zgodnie z polityczną po-
prawnością, demonstrujemy 
swój pozytywny stosunek do 
dzieci, wyrozumiałość, szla-
chetność. Zgodnie głosimy, że 
dziś dzieci mają być tylko szczę-
śliwe, mają rosnąć, uczyć się, 
rozwijać – bo tego od nas wy-
maga kultura. Sprawą moralną 
jest jednak rachunek sumienia 

nad rzeczywistym, a nie tylko 
postulowanym stosunkiem do 
dziecka, nad tym, co rzeczywi-
ście jest w naszym sercu – tam 
przecież rodzą się słowa i czyny.

Na przykład, nasza cywiliza-
cja przekonuje nas, że dzieci nie 
można mieć w jakimś celu, że 
ich rodzenie i wychowywanie 
powinno być bezinteresowne. Za 
barbarzyńskie uznajemy czasy, 
gdy dzieci były liczone jako waż-
na siła robocza, czy uznawane 
jako zabezpieczenie rodziców 
na starość. 

Tymczasem, choć wydaje nam 
się, że mamy dzieci dla nich sa-
mych, rzeczywiste nasze mo-
tywacje mogą być inne. Często 
posiadamy dzieci dlatego, żeby 
potwierdzić, że wszystko z nami 
w porządku, że jesteśmy płodni. 
Mamy dzieci, bo nas na nie stać. 
Mamy dzieci, bo czujemy taką 
psychiczną potrzebę. Mamy je, 
by nie odstawać od reszty społe-
czeństwa (i dlatego jeśli w społe-
czeństwie przeważa bezdzietność 
i małodzietność, my też się do te-
go dostosowujemy). Mamy dzieci, 
ponieważ marzymy o wieczno-
ści, o tym, że dzieci osiągną to, 
czego nam się nie udało. Gdzie 
tu miejsce na bezinteresowność? 
Albo, choć głosimy bezinteresow-
ność w wychowaniu i szacunek 
dla osobowości dziecka, tak na-
prawdę złości nas, że nie jest ono 
takie jak sobie wymarzyliśmy. 
I choć głosimy jego nietykalność, 
trudno nam powstrzymać się 
od słownej czy fizycznej agresji.

Jakże często oszukujemy sa-
mi siebie, a nasze czyny i słowa 
coraz bardziej się rozchodzą. 
Głosimy piękne hasła popadając 
w zakłamanie, ponieważ w sercu 
nie jesteśmy do nich przekonani, 
a tylko skupiamy się na spełnia-

niu kulturowych oczekiwań. To 
jednak zbyt mało.

Jeśli kultura pozostaje jedy-
nym punktem odniesienia dla 
naszych poglądów i czynów, 
a zabraknie ich zrozumienia, po-
jęcia sercem, wpadniemy w pu-
łapkę politycznej poprawności

I takie zakłamanie, które wkra-
da się w nasz stosunek do dzieci, 
będzie nieuniknione, dopóki nie 
zaczniemy pracować nad kul-
turowymi „oczywistościami”, 
dopóki sami, we własnych su-
mieniach, nie zastanowimy się 
nad naszym prawdziwym sto-
sunkiem do dziecka, nad jego 
podstawami moralnymi. Hasła 
nie wystarczą... potrzebne jest 
uzasadnienie, zasada naczelna, 
po prostu odpowiedź na pyta-
nie: dlaczego mam postępować 
w taki sposób? W imię czego? 
W imię czego dobrze traktować 
dziecko – mniejsze ode mnie, 
słabsze, niemądre, drażniące...

Chcesz mieć dziecko? 
Pracuj nad sobą
Okazuje się często, że nasza kul-
tura, choć głosi dobre i mądre 
rzeczy, nie potrafi ich jednocze-
śnie uzasadnić. Powołuje się na 
ogólne humanitarne idee, które 
nie wszystkich przekonują. Że-
by naprawdę wiedzieć, dlacze-
go postępować według zasad, 
potrzebne jest uwierzyć w coś. 
Uwierzyć w godność człowieka, 
uwierzyć w miłość, która stoi 
na przekór prawu silniejszego 
i wszechwładnej konkurencji, 
uwierzyć w człowieka po prostu. 
Wielu filozofów głosi, że by wie-
rzyć w takie naczelne wartości, 
potrzebna jest transcendencja, 
niezmienny punkt odniesienia, 
który przekracza człowieka. Ta-
ką transcendencję daje nam re-
ligia, wiara w Boże Objawienie, 
które ukazuje prawa współżycia 
między ludźmi wpisane w ludz-
ką naturę. Dlatego szczególnie 
wierzący ludzie powinni nie-

ustannie odnosić do wiary to, 
co mówi im kultura. 

W perspektywie wiary chrze-
ścijańskiej dziecko jest darem 
Boga – dlatego nie jest naszą 
własnością. Jako człowiekowi, 
stworzonemu przez Boga, należy 
mu się bezinteresowny szacunek 
i miłość, niezależnie od tego, jak 
jest małe, słabe, trudne. 

Tę „dogmatyczną” godność 
istoty ludzkiej od pierwszych 
chwil życia aż do śmierci, znaną 
wszystkim religiom, chrześcijań-
stwo uzupełnia w jedyny i niepo-
wtarzalny sposób, poprzez świa-
dectwo Chrystusa. Oto bierze On 
w szczególną obronę istoty słabe, 
upośledzone, biedne – oto głosi 
on zasadę miłości, która prze-
czy przyrodniczej zasadzie siły, 
konkurencji i przetrwania. Oto 
do królowania w niebie z Chry-
stusem zaproszeni zostaną ci, 
którzy nakarmili głodnych, któ-
rzy odziali nagich, którzy usłużyli 
„jednemu z tych braci najmniej-
szych” – tym samym bowiem słu-
żyli Chrystusowi, który upodobał 
sobie małość, słabość, najwięk-
sze biedy tego świata. A któż jest 
tym najmniejszym bratem, jeśli 
nie dziecko właśnie. Dziecko to 
najlepszy sprawdzian naszego 
chrześcijaństwa. Nie musimy 
szukać daleko, by służyć naj-
mniejszemu z braci. 

„Cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich naj-
mniejszych, mnieście uczynili”. 
Ludzie wierzący mają obowiązek 
nieustannie zastanawiać się nad 
tym, jak kochać najmniejszego 
i najsłabszego brata, jakiego sta-
wia przed nimi Bóg. Nie ogląda-
jąc się na społeczny obyczaj, któ-
ry żąda miłości do dziecka jako 
oczywistości, powoli uczyć się 
tej najtrudniejszej może miłości 
– do wrzeszczącego noworod-
ka, marudzącego niemowlaka, 
niesfornego kilkulatka, zbunto-
wanego nastolatka, błądzącego 
dorosłego dziecka. 

Niewierzący też w miarę moż-
liwości powinni te kulturowe 
prawa rozważać w swoim sercu, 
odnosząc je do swoich idei. U za-
rania XX w. zajadły krytyk chrze-
ścijaństwa Fryderyk Nietzsche 
w swym „Zaratustrze”, mającym 
być „dobrą nowiną” głoszoną 
w świecie, w którym runął po-
rządek religijny, napisał: „Za-
liś jest człowiekiem, któremu 
wolno życzyć sobie dziecka?”. 
Nietzsche doskonale przeczuł, 
iż brak horyzontu religijnego 
zmusza każdego odpowiedzial-
nego człowieka do rozważenia 
w swej duszy swojego stosunku 
do przyszłego dziecka. Wrażli-
wość filozofa, który domaga się 
głębokiego uzasadnienia „kwe-
stii dziecka” ukazuje, iż jest to 
zagadnienie moralne, które 
zbyt często traktowane jest ja-
ko sprawa czysto przyrodzona 
czy przypadkowa.

Czy uznaje się horyzont reli-
gijny czy też nie, można jednak 
stwierdzić, iż poprzestawanie 
jedynie na politycznej popraw-
ności (i wszelkiej zewnętrznej 
idei) jest drogą donikąd, któ-
ra nie nauczy nas ani wierzyć 
w głoszone przez nas prawdy, 
ani według nich żyć. Bo nie wia-
domo skąd, rodzi się rozziew 
między naszymi słowami i czy-
nami, a wspaniały pedagog, ro-
dzic czy ksiądz okazują się być 
krzywdzicielami dzieci… Jeśli 
chcemy troszczyć się o dzieci, 
potrzebujemy, poza (najpiękniej-
szymi nawet) ideami, osobistego 
rozwoju etycznego czy religij-
nego. Potrzebujemy pracy nad 
sobą, by było nam wolno – jak 
grzmi Nietzsche – życzyć sobie 
dziecka. z 

Dagmara Jaszewska

Tekst jest zmienioną 
i zaktualizowaną wersją artykułu 
wydrukowanego w miesięczniku 
„W Drodze” nr 6, 2006.
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Jest pan jednym z autorów pu-
blikacji „Edukacja zdalna: co się 
stało z uczniami, ich rodzicami 
i nauczycielami”. Zawiera ona 
wyniki, wnioski i rekomenda-
cje z badania „Zdalne naucza-
nie a adaptacja do warunków 
społecznych podczas epidemii 
koronawirusa”, w którym wzięło 
udział prawie 3000 osób. Projekt 
był realizowany przez Polskie To-
warzystwo Edukacji Medialnej, 
Fundację Orange oraz Fundację 
Dbam o Mój Zasięg. To prawdzi-
wa kopalnia wiedzy o edukacji 
w czasach pandemii. 
Zacznijmy od niepokojących 
danych. Aż 24 proc. licealistów 
doświadczało często w trakcie 
zdalnej nauki nastroju depre-
syjnego? Jak to wytłumaczyć?
Na to się składa kilka rzeczy. 
W badaniu uwzględniliśmy fakt 
pozostawania w relacjach. Rela-
cje decydują o tym, jak się czuje-
my, jak funkcjonujemy. Kluczo-
we jest to, jak młody człowiek 
funkcjonuje ze swoimi rówie-
śnikami, ale też z nauczycielami 
czy rodzicami. W badaniu ujaw-
niła się taka znacząca część mło-
dych ludzi, którzy wskazali, że 

Części młodych 
ludzi media cyfrowe 
wymknęły się spod 
kontroli. To problem 
nie tylko młodzieży, 
ale i dorosłych – 
nieraz nie robimy 
żadnych przerw
w używaniu mediów, 
tak że zaburzają
nam one rytm dnia.

Mieszkam w pracy – 
o rewolucji w edukacji
Z profesorem Jackiem Pyżalskim 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu o edukacji w warunkach 
pandemii rozmawia Bartosz Wieczorek.

nowagę. Nawet, gdy było źle, 
miał on inne grupy wsparcia 
i inne czynniki chroniące. Inne 
miejsca, gdzie mógł troszeczkę 
odetchnąć od trudnej sytuacji. 

Są też oczywiście młodzi lu-
dzie, którzy przechodzą stan 
edukacji zdalnej bez większych 
kosztów. To osoby z dobrym 
wsparciem, silnym kapitałem 
społecznym i z dużymi indywi-
dualnymi kompetencjami spo-
łecznymi i psychologicznymi. 
Natomiast u części młodych lu-
dzi pandemia okazała się być 
dużym problemem, który można 
zilustrować ewangelicznym zda-
niem: „Bo kto ma, temu będzie 
dodane, i nadmiar mieć będzie; 
kto zaś nie ma, temu zabiorą 
również to, co ma”.

Natomiast jedno można po-
wiedzieć z pewnością: jest taka 
grupa młodych ludzi, która po-
niosła szczególne konsekwen-
cje tego czasu, czyli taka grupa, 
która mówiąc kolokwialnie, do-
stała w kość w czasie zamknię-
cia szkół.

Aż 9 proc. badanych odczuwało 
smutek, 10 proc. samotność, 
9 proc. pisało, że chce im się 
płakać. To przemawia do wy-
obraźni.
Tak – tylko pamiętajmy, aby 
nie generalizować i nie mówić 
od razu o depresji, bo ją trzeba 
zdiagnozować. Tu mówimy o na-

stroju depresyjnym, o ryzyku 
depresji. 

Aż 28 proc. badanych uczniów 
zadeklarowało, że bardzo czę-
sto lub często podczas zajęć 
online korzystało z portali spo-
łecznościowych, grało w gry, 
przeglądało internet do celów 
prywatnych czy pisało do kogoś 
bez związku z lekcjami. Podob-
ny odsetek badanych uczniów 
(28 proc.) przyznał, że bardzo 
często lub często używał swojego 
smartfona podczas lekcji do 
celów niezwiązanych z nauką. 
Czy można brać udział w lek-
cjach i korzystać jednocześnie 
z mediów cyfrowych?
Jeszcze niedawno sądzono, że 
młode pokolenie doskonale 
radzi sobie z multitaskingiem, 
wielozadaniowością i może robić 
pięć rzeczy naraz. Dziś okazuje 
się, że jest to nieprawda. Układ 
nerwowy tego nie wytrzymuje. 
Teraz trzeba z młodymi ludźmi 
dużo pracować edukacyjnie na 
rzecz higieny cyfrowej. Wiele bo-
wiem rzeczy bierze się z nieświa-
domości tych młodych ludzi. Ko-
muś może się wydawać, że robi 
kilka rzeczy naraz i wszystko 
robi dobrze. To jest nieprawda.

Część młodych ludzi korzysta 
z mediów społecznościowych 
w nocy albo przed snem, co ma 
negatywne konsekwencje dla ich 
zdrowia. Warto podkreślić, iż 

n EDUKACJA

te relacje się pogorszyły. Przed-
stawiciele tej grupy mieli dużo 
częstsze – statystycznie rzecz 
ujmując – zaburzenia nastroju 
oraz snu. A zatem osłabienie 
relacji społecznych jest czynni-
kiem negatywnie wpływającym 
na nastrój.

Kolejnym takim czynnikiem 
są problemy z higieną cyfrową. 
Części młodych ludzi media 
cyfrowe wymknęły się spod 
kontroli. To problem nie tylko 
młodzieży, ale i dorosłych – nie-
raz nie robimy żadnych przerw 
w używaniu mediów, tak że za-
burzają nam one rytm dnia. 
W badaniu okazało się, że nie 
wszyscy młodzi ludzie kocha-
ją media cyfrowe. Aż 57 proc. 
badanych wskazało, że często 
są przeciążeni ich używaniem.

Część badanych – około 
13 proc. – wskazała na pogor-
szenie relacji z rodzicami, czyli 
tych domowych. Teraz to jest 
bardzo ważny czynnik, bo jeżeli 
w domu coś funkcjonowało źle, 
to we wcześniejszym okresie 
młody człowiek mógł spotkać 
się z kimś innym na zewnątrz 
i tym samym znaleźć jakąś rów-
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temat zdrowego, konstruktyw-
nego używania mediów stał się 
palący szczególnie w pandemii. 
Przy tym dotyka on nas wszyst-
kich, także rodziców. Ci młodzi 
ludzie jakoś specjalnie od nas nie 
odstają. Czyli to nie jest tak, że 
my dorośli te media kontroluje-
my i sensownie wykorzystujemy 
i naszą jedyną troską jest to, żeby 
młodzi ludzie to potrafili. To jest 
nasz wspólny problem.

Czy w kontekście wyników ba-
dań wskazujących, iż 27 proc. 
badanych dzieci nie mogło się 
skupić w czasie lekcji, a 26 proc. 
z nich nie rozumiało lekcji, moż-
na powiedzieć, że jakaś część 
dzieci nie jest w stanie uczyć 
się w sposób zdalny?
Nie, to jest kwestia sposobu pro-
wadzenia tych zajęć. Edukacja 
zdalna to nie jest takie proste 
przeniesienie: robię to samo, co 
w klasie, tylko że przed kamerą. 
I bardzo wielu nauczycieli jest 
tego świadomych, ale ciągle się 
tego uczą. Dzieje się tak wła-
ściwie w każdym kraju, bo ja 
trochę mam rozeznanie, co się 
dzieje w wielu krajach. To jest 
rodzaj pewnej rewolucji w edu-
kacji. Pamiętamy, jak w Polsce 
cyfryzowane były urzędy. Jak to 
długo trwało. To nie było tak, że 
nagle po tygodniu urzędy były 
już skomputeryzowane. Teraz 
jest podobnie, to jest taka re-
wolucyjna sytuacja. Nagle nie 
staniemy się cyfrową szkołą, jak 

wie uporządkować swoją pracę 
zdalną z uczniami?
Nauczyciel nie może być dostęp-
ny cały czas, nawet po północy, 
jak akurat uczeń prześle mu pra-
cę. Powinien być jednak goto-
wy na sytuacje awaryjne. Gene-
ralnie rzecz biorąc, podział na 
pracę i dom jest bardzo istotny. 
Jedna z nauczycielek napisała 
na forum takie zdanie: „Ja nie 
pracuję w domu, ja mieszkam 
w pracy”.

Mało jest dziś obecny pro-
blem stanu nauczycieli, a my-
ślę, że to jest bardzo istotne. To 
są bowiem naczynia połączo-
ne, bo jeżeli nauczyciel będzie 
w bardzo złym stanie i nie będzie 

sobie radził, to nie będzie w sta-
nie dobrze pracować z uczniami 
i ich wspierać. Prawie 60 proc. 
nauczycieli mówi, że uprawia 
sport rzadziej niż przed pande-
mią. Tymczasem dbałość o sie-
bie, zdrowie, higienę psychiczną 
to rzecz obecnie dla nauczycieli 
podstawowa. 

Czy edukacja w pandemii sta-
nie się okazją, aby przemyśleć 
w ogóle fundamenty, na których 
jest oparta szkoła i oprzeć ją, 
jak pan postuluje, bardziej na 
relacjach, na poszanowaniu 
podmiotowości ucznia?
Pandemia rzeczywiście zwróci-
ła nas trochę w stronę korzeni 

szkoły, ku jakimś wartościom 
podstawowym. Ja jestem prze-
konany, że tak trochę jest. Przy 
czym od nas zależy, co zrobi-
my z tym doświadczeniem tego 
trudnego okresu. To jest trochę 
tak, jak byśmy zapytali, czy moż-
na się nauczyć czegoś z czasów 
np. poważnej choroby. Kiedy 
rozmawiamy, z kimś, kto był 
poważnie chory i udało mu się 
wyzdrowieć, to on często mówi, 
iż czas choroby pokazał mu, co 
jest ważne, pokazał niektóre rze-
czy mocniej, pozwolił spojrzeć 
na świat z innej perspektywy. 
Rozmawiałem z wieloma na-
uczycielami i badawczo i prywat-
nie. Jest bardzo wiele osób które 
mają różne takie spostrzeżenia 
i mówią. „Wiele teraz doświad-
czyliśmy i może to było trudne, 
ale to powinno zostać”.

I to nie tylko dotyczy relacji 
czy nowych sposobów, by akty-
wizować i wspierać uczniów. To 
dotyczy, generalnie rzecz biorąc, 
sposobów oceniania uczniów, 
gdzie nagle taka typowa ocena 
i kontrola jest ograniczona i szu-
kamy alternatywnych sposo-
bów. To jest bardzo ważne, by na 
przykładzie sposobu oceniania 
uczniów pokazać ten relacyjny 
wymiar edukacji. 

Dziękuję za rozmowę. z

To jest rodzaj pewnej 
rewolucji w edukacji. 
Pamiętamy, 
jak w Polsce 
cyfryzowane 
były urzędy. Jak 
to długo trwało. 
To nie było tak, 
że nagle po tygodniu 
urzędy były już 
skomputeryzowane. 
Teraz jest 
podobnie, to jest 
taka rewolucyjna 
sytuacja.

za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, prawda? 

Pamiętajmy też o uczniach 
z niepełnosprawnościami czy 
mających specjalne potrzeby 
edukacyjne. Taki uczeń miał 
z reguły nauczyciela wspoma-
gającego i dostosowane meto-
dy pracy. Nagle taki nauczyciel 
musi pracować zdalnie i jest to 
bardzo trudne. 

Kluczowym problemem jest 
metodyka pracy zdalnej i poło-
żenie akcentu na potrzebę relacji 
między uczniem i nauczycie-
lem – edukacja to wszak proces 
społeczny, nie indywidualny. 
Potrzeba więc dziś narzędzi 
i technik cyfrowych, które po-
zwoliłyby dzielić uczniów na 
grupy i pracować im w nich sa-
modzielnie. Wymaga to inne-
go sposobu sprawdzania, co te 
grupy robią i jakie są efekty ich 
pracy, itd. Krótko mówiąc, to jest 
wielka sztuka, aby uczyć zdalnie. 
Niektórzy strasznie się pogubili 
i próbowali robić dokładnie tyle 
samo i to samo i takimi samy-
mi sposobami.

Przy czym to nie jest kwestia 
polskiego systemu edukacji. Nie 
znam państwa, które weszło 
w system edukacji zdalnej bez-
problemowo. Wszystkie zresztą 
branże się tego uczą. 

Z badań przebija wołanie na-
uczycieli o odpoczynek od 
komputera, mają dość ciągłej 
dyspozycyjności. Jak właści-

Jacek Pyżalski
profesor Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (Zakład 
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), 

pedagog specjalny. Uczestnik 
i koordynator ok. 60 krajowych 
i międzynarodowych projektów 

badawczych. Autor licznych publikacji, 
w tym koordynator polskiej części 

badań EU Kids Online. Trener 
w obszarze komunikowania i trudnych 

zachowań oraz ekspert w zakresie 
edukacji medialnej.

Profesor Jacek Pyżalski

Radzenie sobie uczniów z przyswajaniem nowej wiedzy i wykonywaniem 
zadań podczas lekcji zdalnych prowadzonych na żywo online (%), N = 848

Proszę ocenić, jak Pan/Pani czuje się OBECNIE psychicznie 
w porównaniu z czasem przed epidemią (%)

Proszę ocenić, jaka jest OBECNIE Pana/Pani kondycja fizyczna 
w porównaniu z czasem przed epidemią (%)

Jak oceniasz ogólnie lekcje po zamknięciu szkół z powodu pandemii?
Odpowiedzi uczniów (%)
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n WARSZAWA

W roku 2003 no-
w a  u s t a w a 
o planowaniu 
przestrzennym 

unieważniła „stare” (czyli uchwa-
lone przed rokiem 1995) plany 
zagospodarowania przestrzen-
nego gmin. Ucieszyli się z tego 
niektórzy inwestorzy, gdyż uzna-
li, że przekształcenia gruntów 
na cele budowlane będą odtąd 
łatwiejsze. Zadowoleni byli też 
planiści, gdyż przypuszczali, 
że władze gmin masowo przy-
stąpią do sporządzania nowych 
planów. Rzeczywistość okaza-
ła się jednak znacznie bardziej 
skomplikowana. Okazało się, że 
gminy nie mają odpowiednich 
środków na prace nad nowymi 
planami. Ponadto po wejściu do 
Unii Europejskiej szereg aktów 
prawnych wymagało zmian do-
stosowawczych, co spowodowało 
dalsze opóźnienia i problemy 
proceduralne. 

Tymczasem operatywni inwe-
storzy i lobbyści uzyskiwali z na-
ginaniem prawa lokalizacje dla 
nowych inwestycji w miejscach 
budzących ostry sprzeciw lokal-
nych społeczności czy po prostu 
sąsiadów. Samo prawo okazało 
się bardzo niedoskonałe, czego 
dowodem są liczne modyfika-
cje ustawy o planowaniu prze-
strzennym: w ciągu 16 lat była 
zmieniana i poprawiana 59 razy! 
Ofiarą nieprecyzyjnego prawa 

O błędach  
w pewnym „Atlasie”

o planowaniu przestrzennym 
jest też miasto Warszawa i jego 
mieszkańcy. Na ten problem 
nakładają się nieuregulowane 
od 75 lat sprawy własności wie-
lu działek i budynków. Według 
stanu na wrzesień 2020 roku za-
twierdzone plany zagospodaro-
wania przestrzennego posiada 
tylko 39,5 % powierzchni miasta. 

Atlas pełen błędów
W 2018 ukazało się kolejne 
opracowanie ekofizjograficzne 
dla miasta-powiatu Warszawa: 
„Atlas ekofizjograficzny miasta 
stołecznego Warszawy 2018”. 
Autorami są pracownicy Kra-
jowego Instytutu Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnic-
twa (P. Fogel i wsp.), Katedry 
Architektury Krajobrazu SGGW 
(B. Szulczewska i wsp.), Naro-
dowej Fundacji Ochrony Śro-
dowiska (A. Kiczyńska i wsp.) 
Aquageo (M. Fic. i wsp.) i Cen-
trum badań Kosmicznych PAN 
(S. Lewiński i S. Aleksandro-
wicz). Łącznie w powstaniu atla-
su wzięło udział co najmniej 25 
osób. Opracowanie składa się 
z 191 stron i zawiera 119 map, 
121 fotografii i wizualizacji pro-
jektów. Atlas ma być pomocą 
i źródłem danych dla nowego 
studium i planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Jest 
dostępny wersji pdf na stronie 
internetowej miasta. 

Autorzy korzystali z przestarzałych i nieaktualnych źródeł i nie wykorzystali całej dostępnej literatury 
specjalistycznej na temat Warszawy. Na przykład mapa geologiczna przedstawia dzielnicę Wesoła jako 
„białą plamę”, co oznacza, że użyto bez korekty wadliwej mapy z 2006 roku!

Stworzenie szczegółowego 
opracowania ekofizjograficzne-
go to wielkie wyzwanie nawet 
na poziomie gminy, a w tym 
przypadku mamy do czynienia 
z miastem na prawach powiatu 
i o powierzchni typowego po-
wiatu (517 km2). Nic dziwnego, 
że powstała praca zawiera wiele 
niedoskonałości, pomimo este-
tycznego i nowoczesnego wy-
glądu. Tymczasem wadliwa do-
kumentacja znacznie utrudnia 
podejmowanie trafnych decyzji 
planistycznych przez miasto! Po-
niżej przyjrzymy się niektórym 
błędom zawartym w „Atlasie”, by 
unaocznić ten bardzo poważny 
problem. 

Białe plamy i brak ujęć 
wodnych
Między innymi różne dzielni-
ce nie zostały przedstawione 
z podobnym stopniem dokład-
ności. Wyraźnie ubogo została 
zaprezentowana dzielnica Weso-
ła, mimo, że w momencie opu-
blikowania Atlasu była częścią 
Warszawy już 16 lat. Ponadto 
autorzy korzystali z przestarza-
łych i nieaktualnych źródeł oraz 
nie wykorzystali całej dostępnej 
literatury specjalistycznej na 
temat Warszawy. Na przykład 
mapa geologiczna przedstawia 
dzielnicę Wesoła jako „białą pla-
mę”, co oznacza, że użyto bez 
korekty wadliwej mapy z 2006 

roku! Można wymienić też jako 
błędy niedoszacowanie osadów 
antropocenu (czyli sztucznych 
nasypów) w dzielnicach pery-
feryjnych, zasięgu terenów pod-
mokłych czy zasięgu jednostek 
geomorfologicznych. 

To nie koniec błędów w „Atla-
sie ekofizjograficznym”. Nale-
ży zauważyć, że brakuje w nim 
pełnej inwentaryzacji publicz-
nych ujęć wód podziemnych – 
szczególnie w dzielnicy Weso-
ła. Autorzy pominęli zagrożone 

powodzią tereny osiedla Stara 
Miłosna w sąsiedztwie Kanału 
Wawerskiego, co jest powiązane 
z niewłaściwym określeniem 
głębokości zalegania wód grun-
towych w tym rejonie. Również 
przedstawione modele zróżnico-
wania opadów są oparte na przy-
padkowej i nierównomiernie 
rozmieszczonej siatce punktów 
pomiarowych (tylko 2 punkty 
w dzielnicy Wawer i brak pomia-
rów w dzielnicy Wesoła).

Powietrze i gleby – 
przestarzałe dane 
Także ocena jakości powietrza 
w dzielnicach i osiedlach ma 
charakter historyczny – sprzed 
okresu intensyfikacji zabudowy. 
Zamieszczone mapy (opracowa-
ne na podstawie modelowania 
komputerowego, a nie pomia-
rów rzeczywistych) wykazują 
niewielką korelację z aktualny-
mi interaktywnymi mapami za-
nieczyszczenia powietrza. Spo-
łeczna sieć pomiarów jakości 
powietrza jest obecnie rozbudo-
wana znacznie bardziej, niż sieć 
państwowa czy samorządowa.

Z kolei rozmieszczenie typów 
gleb zostało w „Atlasie” zwizu-
alizowane bardzo niedokładnie. 
Szczególnie rozległe niezgodno-
ści ze stanem faktycznym wy-
stępują w przypadku dzielnicy 
Wesoła i doliny Wisły. Niewła-
ściwe jest łączne oznaczenie 

Autorzy pominęli 
zagrożone powodzią 
tereny osiedla Stara 
Miłosna w sąsiedztwie 
Kanału Wawerskiego, 
co jest powiązane 
z niewłaściwym 
określeniem głębokości 
zalegania wód 
gruntowych w tym 
rejonie. Również 
przedstawione modele 
zróżnicowania 
opadów są oparte 
na przypadkowej 
i nierównomiernie 
rozmieszczonej siatce 
punktów pomiarowych.

Fala 
powodziowa, 

2010 r.
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Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

gleb bielicowych i płowych. 
Zwraca uwagę mozaikowość 
gleb w dzielnicy Białołęka i po-
zorna jednolitość w dzielnicy 
Wesoła i północnej części dziel-
nicy Wawer.

Fauna i flora – błąd 
na błędzie
Z przykrością należy stwierdzić, 
że mapę roślinności rzeczywi-
stej w „Atlasie ekofizjograficz-
nym” Warszawy opracowano na 
podstawie danych archiwalnych 
bez wizji terenowej, przy czym 
powielono błędy dla obszarów 
Natura 2000. Mapa ta zawiera 
liczne uogólnienia i pomyłki 
szczególnie widoczne na przy-
kładzie dzielnicy Wesoła np. 
brak całkowity brak suchego – 
podczas gdy zdjęcie kilka stron 
dalej dokumentuje rozległy płat 
tego zbiorowiska, brak olsów 
i całkowity brak muraw pia-
skowych przy ich obecności 
w dzielnicach Białołęka i Rem-
bertów. Ponadto waloryzacja 
roślinności jest przedstawiona 
bez podania kryteriów i bez po-
wiązania, a nawet w sprzecz-
ności z innymi mapami. I tak 
jako wartościowe zaznaczono 
lasy północnej części dzielnicy 
Wesoła – pozbawione w innym 
miejscu gleby i bez gatunków 
cennych na kolejnych mapach. 
Jednocześnie rezerwat Bagno 
Jacka autorzy uznali za zdegra-
dowany – np. z powodu braku 
planu ochrony. Podobnie jako 
mało wartościowy zaznaczono 
teren hipodromu Stara Miło-
sna, który na innych mapach 
nie wykazuje cech degeneracji. 
Jednocześnie niektóre tereny 
„zdegradowane” są zaznaczone 
jako kluczowe (pierwszorzędo-
we) albo istotne dla zachowania 
różnorodności biologicznej, co 
jest ewidentną sprzecznością.

Na mapie ostoi flory naczy-
niowej autorzy pominęli dobrze 
zinwentaryzowane torfowiska 
na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego (Macierówka, 
Biały Ług, Pohulanka) i murawy 

w północnej części parku. Nie 
podano też pełnej listy gatunków 
chronionych – występowanie 
ich przedstawiono wyrywkowo, 
z licznymi błędami i niewłaści-
wym przypisaniem do siedlisk. 
W przypadku Rez. im. Jana III 
Sobieskiego pomylono np. mio-
dunkę wąskolistną z goryczką 
wąskolistną, omyłkowo wpisano 
konitrut błotny. Dla lasów koło 
os. Stara Miłosna został pomi-
nięty szereg gatunków rzadkich 
i bardzo rzadkich w skali 
stolicy i całego Ma-
zowsza ( jak np. 
rosiczka okrą-
głolistna, po-
średnia, kosa-
ciec syberyj-
ski, miodow-
nik meliso-
waty i czosnek 
wężowy). Dalej 
pomylono turówkę 
leśną z turówką won-
ną, siedmiopalecznik z dzie-
więciornikiem błotnym oraz 
uznano za chroniony pływacz 
zwyczajny, który nie podlega 
ochronie od 4 lat. Inne gatunki 
chronione opisano tylko jako 
„interesujące”.

W opisie ostoi fauny zostały 
pominięte rozległe cenne te-
reny Mazowieckiego PK i jego 
otuliny, Rez. Kawęczyn i obsza-
ry łąkowo-zaroślowe na styku 
Rembertowa, Targówka i Ząbek 
(derkacz, słowiki, zimorodek, 
gąsiorek, remiz, strumieniów-
ka). Autorzy nie przedstawili 
listy ani rozmieszczenia szcze-
gólnie rzadkich gatunków pta-
ków ani ssaków (lista taka, co 
prawda z lukami i błędami, była 
podana w Ekofizjografii 2006). 
Bardzo ogólnie i niejednolicie 
opisano tereny chronione – np. 
w przypadku Mazowieckiego 
PK istotnie znacznie zaniżono 
liczbę ptaków chronionych i nie 
wspomniano o roślinach chro-
nionych. W opisie Rezerwatu 
im Jana III Sobieskiego autorzy 
pominęli rośliny rzadkie i chro-
nione, a w przypadku Rez. Bagno 

Jacka ptaki chronione (ok 130 
gatunków).W przypadku dzielni-
cy Wesoła (podobnie dla części 
Białołęki i Wawra) zaznaczono 
nieaktualne czy też dowolne 
(przepisane z wersji 2006?) grani-
ce obszarów o w pełni wykształ-
conej strukturze funkcjonalnej. 
Rezerwy terenów pod zabudowę 
zostały zaznaczone podobnie jak 
w studium z 2006 – co w przy-
padku osiedli Wesoła-Groszów-
ka i Wesoła-Zielona jest kontro-
wersyjne, gdyż dotyczy terenów 
leśnych (działek Ls) będących 
jednocześnie ostojami przyrody.

Gdzie podziały się widoki?
Podczas oceny walorów kra-
jobrazowo-widokowych teren 
wyścigów konnych w os. Stara 
Miłosna po raz kolejny zakwali-
fikowano jako obszar o „trwale 
przekształconych” (negatywnie?) 

walorach krajobrazowych, pod-
czas gdy bardzo podobny teren 
wyścigów konnych na Służewcu 
jako o „zachowanych walorach 
krajobrazowych” – co jest ewi-
dentnie krzywdzące dla Wesołej 
(leśno-łąkowy teren klubu jeź-
dzieckiego został potraktowa-
ny na równi z pobliską oczysz-
czalnią ścieków). Pominięto 
zupełnie punkty widokowe na 
wydmach (np. przy szlakach tu-
rystycznych) w dzielnicy Wesoła 
– co wynika prawdopodobnie 
z braku wizji terenowej, ale też 
nie wykorzystania dostępnych 
źródeł literaturowych. 

Ścieki, podtopienia, plany 
zagospodarowania – jak 
jest naprawdę?
Z punktu widzenia oceny uwa-
runkowań planistycznych po 
raz kolejny błędnie zaznaczono 
tereny zagrożone podtopieniami 
w dzielnicach Wesoła i Rember-
tów oraz kolizje planów zagospo-
darowania z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi. Mapa nie poka-
zuje, jak rozległe tereny nie mają 
planów zagospodarowania. Oce-
na zgodności dotychczasowej 
polityki przestrzennej z cecha-
mi przyrodniczymi terenu ma 
w przypadku dzielnicy Wesoła 
charakter nieaktualny dla wielu 
terenów. Na przykład w momen-
cie publikacji atlasu nieaktualna 
stała się koncepcja poprowa-
dzenia Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy (fragment trasy S17) 
przez otulinę Mazowieckiego 
PK i po granicy Parku, gdyż już 
wcześniej wydano decyzję na 
inny przebieg. 

W „Atlasie” nie zaznaczono 
też miejsca zrzutu oczyszczo-
nych ścieków z os. Plac Wojska 
Polskiego (północna granica We-
sołej) i wadliwie zlokalizowano 
oczyszczalnię dla tego osiedla 
(przesunięcie o ponad 0,5 km) 

Nie podano pełnej listy 
gatunków chronionych 
– występowanie 
ich przedstawiono 
wyrywkowo, z licznymi 
błędami i niewłaściwym 
przypisaniem 
do siedlisk. 
W przypadku Rez. 
im. Jana III Sobieskiego 
pomylono np. 
miodunkę wąskolistną 
z goryczką wąskolistną, 
omyłkowo wpisano 
konitrut błotny.

c Czerniakowskie 
– pożar

z Dziki parking, Las Milowy

z Gocław – lipiec

oraz oczyszczalnię „Cyraneczka” 
w os. Stara Miłosna – przesunię-
cie o ok. 2 km. Nie zaznaczono 
też wszystkich przepompowni 
ścieków, które istotnie wpływa-
ją na jakość powietrza w oto-
czeniu. Podobnie pomylono 
oczyszczalnię z punktem zrzutu 
ścieków w rezerwacie Kawęczyn 
(Rembertów). Pominięto rów-
nież wiele miejsc masowego nie-
legalnego składowania odpadów 
– np. Wesoła – ul. Niemcewicza 
i Idzikowskiego, Rembertów – 
ul. Gwarków i Strażacka.

Zła mapa, złe decyzje!
Kolejne mapy planistyczne po-
wielają wcześniej opisane błędy 
co do walorów przyrodniczych, 
zagrożeń i sposobu zagospoda-
rowania terenu. Na przykład 
rezerwat torfowiskowy „Bagno 
Jacka” nie jest uwzględniony ja-
ko teren leśny, chociaż funkcjo-
nalnie i ewidencyjne jest to ob-
szar leśny oraz ma tam obecnie 
miejsce spontaniczna regenera-
cja drzewostanu (bór bagienny, 
brzezina) po podtopieniach z lat 
2010-2015.

Podsumowując można 
stwierdzić, że podejmowanie 
trafnych decyzji planistycznych 
na podstawie przedstawionej 
wadliwej dokumentacji nie jest 
możliwe. Może prowadzić do 
nieodwracalnych strat w środo-
wisku naturalnym oraz do na-
rażenia mieszkańców nowych 
osiedli na poważne zagrożenia 
i straty materialne spowodowa-
ne możliwymi do przewidze-
nia (ale nie sygnalizowanymi 
w opracowaniu) katastrofami 
naturalnymi. z
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Fabryka pierwszego polskiego 
samochodu elektrycznego po-
wstanie w Jaworznie, prawdo-
podobnie przed końcem 2021 
r. Plany zakładają, że pierwsze 
samochody wyjadą z Jaworzna 
w roku 2024. Kiedy i w jakich 
warunkach zrodził się pomysł 
na taki samochód? 
Idea polskiego samochodu elek-
trycznego opiera się na dwóch 
fundamentach: odpowiednim 
„momentum rynkowym” zwią-
zanym z budzącym się rynkiem 
elektromobilności, umożliwia-
jącym wejście na rynek nowego 
gracza oraz rozwiniętym pol-
skim sektorze motoryzacyjnym. 
Projekt ewoluował, dostosowu-
jąc się do rynkowych realiów. 
W obecnym kształcie projekt 
został przyjęty w czerwcu 2018 r. 

Załoga fabryki ma liczyć ok. 3000 
osób, a wedle szacunków może 
wygenerować 12 tys. miejsc 
pracy poza bramą fabryki. Dla 
Śląska, gdzie dokonuje się trans-
formacja sektora energetyczno-
-wydobywczego to inwestycja 
bardzo ważna gospodarczo. Czy 
ten fakt był decydujący przy 
ustalaniu lokalizacji fabryki?

Projektując Izerę 
ogromny nacisk 
położyliśmy na 
przestronność 
oraz praktyczne 
rozwiązania. 
Samochody elektryczne 
ze względu na brak 
silnika z przodu 
oraz płaską podłogę 
można projektować 
w inny sposób niż 
spalinowe. Dzięki temu 
wnętrze zyskuje więcej 
przestrzeni oraz np.
miejsce na dodatkowe 
schowki.

Izera – 
polska marka samochodu

Z Piotrem Zarembą, prezesem ElectroMobility Poland, rozmawia Bartosz 
Wieczorek.

cji kompleksowego zaprojekto-
wania auta. Stąd też współpraca 
ElectroMobility Poland z reno-
mowanymi partnerami między-
narodowymi. Własna marka da-
je ogromny impuls rozwojowy 
dla całego sektora firm inżynie-
ryjnych oraz produkcyjnych ope-

rujących w branży 
automotive i Ize-
ra będzie ten po-
tencjał rozwijać. 

W jakim stopniu 
produkcja będzie 
bazować na polskich 
technologiach, a na ile 
na zagranicznych?
Współczesny przemysł motory-
zacyjny ma charakter globalny. 
Nie ma samochodów tylko fran-
cuskich, niemieckich, włoskich 
etc. Współczesne auta składa-
ją się z komponentów pocho-
dzących z wielu krajów, w tym 
oczywiście z Polski. Większość 
samochodów, które znamy, są 
w części polskie. W krótkim 
okresie Izera będzie wykorzy-
stywać licencjonowane techno-
logie. W długiej perspektywie 
natomiast technologie te będą 
rozwijane przez polskich inży-
nierów. Pozyskanie technolo-
gii i jej rozwój daje możliwość 
współpracy przemysłu z sekto-
rem badawczo rozwojowym, 
ukierunkowując prace badaw-
cze już na konkretne wdrożenia 
produkcyjne. Lokalny producent 
daje właśnie taką możliwość. 

Izera ma być samochodem 
rodzinnym. Co to dokładnie 
oznacza? Jak duża rodzina się 
w niej zmieści? Na jakie może 
liczyć udogodnienia?
Projektując Izerę ogromny na-
cisk położyliśmy na przestron-
ność oraz praktyczne rozwiąza-
nia. Samochody elektryczne ze 
względu na brak silnika z przodu 
oraz płaską podłogę można pro-
jektować w inny sposób niż spa-
linowe. Dzięki temu wnętrze zy-
skuje więcej przestrzeni oraz np. 
miejsce na dodatkowe schowki. 
Izera będzie reprezentowała uni-
wersalny i popularny– zarówno 
wśród klientów indywidualnych 
jak i biznesowych – segment C. 

n PRZEMYSŁ

Fakt, że Izera będzie produko-
wana na Śląsku nie jest przypad-
kiem. Przed finalnym wyborem, 
lokalizacja musiała być zwery-
fikowana na podstawie szeregu 
kryteriów. Jaworzno to przede 
wszystkim doskonała lokaliza-
cja, mając na uwadze budowanie 
łańcucha dostawców. Szeroko 
rozumiana motoryzacja jest już 
specjalizacją tego regionu. Bu-
dowa fabryki samochodów elek-
trycznych wpisuje się w trans-
formację regionu w kierunku 
nowych technologii, co niewąt-
pliwie było jednym z czynników 
decydujących o tym wyborze. 

Czy fabryka w Jaworznie to 
pierwsza jaskółka odbudowy 
polskiego przemysłu samocho-
dowego czy raczej jednorazowa 
inicjatywa?
Motoryzacja w Polsce jest drugą 
największą gałęzią przemysło-
wą generującą ok. 8 proc. PKB. 
W zakładach w Polsce mogą być 
wytworzone niemal wszystkie 
części niezbędne do zbudowa-
nia samochodu. Dlatego w tym 
kontekście ten przemysł już jest. 
Brakuje nam natomiast własnej 
marki, a tym samym kompeten-

Piotr Zaremba – Prezes Zarządu 
ElectroMobility Poland SA
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Nazwa Izera pochodzi 
od Gór Izerskich, 
pięknego i czystego 
zakątka leżącego 
w południowo- 
-zachodniej Polsce. 
W języku angielskim
– Izera Mountains. 
To dobrze brzmi 
również w innych 
językach.

Użytkownicy 
będą mogli 
„komunikować 
się” 
z samochodami 
za pomocą 
aplikacji lub 
swojego głosu, 
skorzystać 
z dotykowego 
ekranu LCD 
o wysokiej 
rozdzielczości.

Czy możemy zdradzić jakieś 
szczegóły techniczne samocho-
du? Jakieś oryginalne rozwiąza-
nia? Coś, co będzie go wyróżniać?
Izera będzie miała dwie baterie 
do wyboru: o pojemności 40Kw 
lub 60Kw oraz zasięg, który dla 
większej baterii będzie wynosił 
400 km. Architektura elektrycz-
na i systemy sterowania pojaz-
dów będą zgodne z rynkowy-
mi trendami. Aplikacja, którą 
można będzie zainstalować na 
telefonie lub innym urządzeniu 
mobilnym, umożliwi urucho-
mienie klimatyzacji podczas 
ładowania. Dodatkowo system 
pozwoli na ustawienie wybrane-
go czasu i cyklu ładowania, żeby 
zmniejszyć jego koszt. Wykorzy-
stane zostanie energooszczędne 
oświetlenie LED. Wpłynie to na 
podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa oraz zasięgu pojazdów. 
Użytkownicy będą mogli „komu-
nikować się” z samochodami za 
pomocą aplikacji lub swojego 
głosu, skorzystać z dotykowego 
ekranu LCD o wysokiej rozdziel-
czości. 

Najnowsze technologie słu-
żą także bezpieczeństwu użyt-
kowników aut. Dlatego przy 
projektowaniu samochodów 
marki Izera szczególną uwagę 
poświęcono zaawansowanym 
systemom wspomagania kie-
rowcy. Zostaną one wyposażone 
m.in. w ESC (system stabilizacji 
toru jazdy), FCW (ostrzeganie 
przed zderzeniem), BSW (mo-
nitorowanie martwego pola) 
czy TSR (rozpoznawanie zna-
ków drogowych).

Spółka będzie realizować 
projekt w oparciu o pozyskaną 
platformę technologiczną oraz 
przy współpracy z integrato-
rem technicznym, którego ro-
lą będzie również zapewnienie 

Rata ta będzie niższa od spali-
nowych odpowiedników. 

I na koniec pytanie o nazwę 
samochodu. Jak została wyło-
niona?

Razem z profesjonalną 
agencją brandingową 
szukaliśmy nazwy, 
która będzie speł-
niać kilka kryteriów, 
m. in. powinna być 

spójności i koordynacja prac 
związanych zarówno ze specy-
fikacją techniczną części oraz 
komponentów, jak i inżynierią 
produkcji. Taki model opraco-
wania samochodów seryjnych 
ogranicza ryzyka projektowe 
oraz harmonogramowe, a także 
zapewnia realność dla tak skom-
plikowanego projektu. Izera od 
strony technicznej jest opraco-
wywana zgodnie ze standardem 
obowiązującym w branży.

Czy da się dziś w jakiś sposób 
oszacować, choćby w przybli-
żeniu, cenę zakupu Izery? Czy 
będzie dostępna dla osób ze 
średnim poziomem dochodów?
Przy zakupie samochodu elek-
trycznego lepiej operować ca-
łościowymi kosztami użytko-
wania, niż tylko ceną zakupu. 
Izera będzie samochodem po-
pularnym i będzie zaoferowana 
w modelu abonamentowym, 
gdzie w ramach jednej miesięcz-
nej raty, w której będą zawarte 
wszystkie koszty korzystania, 
łącznie z energią elektryczną. 

łatwo zapamiętywalna, dobrze 
brzmieć w innych językach, ale 
również być związana z Polską. 
Nie chcieliśmy bezpośrednio 
nawiązywać do popularnych 
motywów historycznych, czy 
patriotycznych. 

Nazwa Izera pochodzi od Gór 
Izerskich, pięknego i czystego 
zakątka leżącego w południo-
wo-zachodniej Polsce. W języku 
angielskim – Izera Mountains. 
To dobrze brzmi również w in-
nych językach. Chcemy prze-
cież, żeby była rozpoznawalna 
w Europie. 

Góry Izerskie to przepiękny 
punkt na mapie Polski, ale wciąż 
niedoceniany w wystarczającym 
stopniu. Łagodne wzniesienia 
sprawiają, że jest to miejsce 
o bardzo rodzinnym charak-
terze, spełniające oczekiwania 
rodziców i dzieci – podobnie 
jak nasz samochód. To także 
obszar o unikalnym charakte-
rze naturalnym – znajduje się 
tam Park Ciemnego Nieba, na 
terenie którego można zobaczyć 
tysiące gwiazd. To odniesienie 
doskonale pasuje do naszego 
„elektryka”, przy którego pro-
jektowaniu inspirowaliśmy się 
polską przyrodą. Góry Izerskie 
mają charakter transgraniczny, 
a chcemy, aby i nasz samochód 
zdobywał klientów również w in-
nych krajach. 

Dziękuję za rozmowę. z
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Kiedy obserwowałem 
demonstracje setek 
tysięcy wściekłych 
młodych ludzi po de-

cyzji Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie aborcji, nurtowało 
mnie pytanie, czy prawo do le-
galnego usuwania ciąży jest dla 
mojego pokolenia aż tak ważne, 
że jego przedstawiciele gotowi są 
ryzykować zdrowie i życie, swoje 
i bliskich, by wychodzić na ulicę 
w szczycie pandemii. Czy może 
jednak decyzja Trybunału była 
tylko iskra rozpalającą despera-
cję tlącą się w sercach młodych 
ludzi zmagających się z często 
przytłaczającymi wyzwaniami 
dorosłego życia XXI wieku? Dziś 
przekonany jestem, że aborcja 
to tylko pretekst, by wykrzyczeć, 
co leży na sercu młodemu poko-
leniu, które znajduje się w trud-
nej sytuacji życiowej. Młodzi są 
wściekli i mają ku temu powody.

A miało być tak pięknie…
Simon Sinek w słynnym wystą-
pieniu podczas Inside Quest 
Show zauważył, że millenialsi 
– pokolenie urodzone między 
1981 a 1996 rokiem – zostali wy-
chowani według dzisiaj skom-
promitowanych metod. Rodzice 
powtarzali im, że jeśli tylko będą 
chcieli, mogą osiągnąć wszystko 
– wystarczy pracować nad sobą, 
a na pewno świat to doceni.

Tymczasem rzeczywistość 
okazała się dla tego pokolenia 
brutalna – kryzys finansowy 
z 2008 roku uczynił rynek pra-
cy rynkiem pracodawcy akurat 
w momencie, gdy większość mil-
lenialsów skończyła studia lub 
dopiero co zdobywała pierwsze 
prace. Nagle okazało się, że ro-
dzice się mylili – życie nie jest 
wcale sprawiedliwe. Nawet jeśli 
będą ciężko pracować, może się 
im nie udać zrealizować zamie-
rzonych celów zawodowych.

Z tym rozczarowaniem mogli-
by sobie jednak poradzić znacz-
nie lepiej, gdyby życia nie zdomi-

Dziś wszystko, czego 
nam do szczęścia 
potrzeba, możemy 
uzyskać w błyskawiczny 
sposób, nie wychodząc 
z domu – zakupy, pracę, 
jedzenie, rozrywkę, 
a nawet seks. Tylko 
dwóch rzeczy nie można 
nabyć w ekspresowym 
tempie – doświadczenia 
zawodowego i relacji 
międzyludzkich.

Powstanie rozczarowanego 
pokolenia millenialsów
Pokoleniu millenialsów obiecano wiele. Wszystko, co mieli zrobić, to wykazać się ciężką pracą, a dzięki niej 
świat stanie przed nimi otworem. Tymczasem młodzi żyją w coraz bardziej niesprawiedliwym świecie, który 
składa się z niestabilności na rynku pracy, za drogich mieszkań i doraźnej gratyfikacji oferowanej przez media 
społecznościowe. Efektem tego są samotność, depresja i poczucie, że w dzieciństwie nie powiedziano im całej 
prawdy o życiu. 

nych życiowych problemach 
i wspólnym ich rozwiązywaniu. 
To dzięki tym ostatnim buduje 
się więzi międzyludzkie.

Samotność to taka 
straszna trwoga
Efektem tych wszystkich zjawisk 
jest opłakany stan psychicznego 
i fizycznego zdrowia młodych 
ludzi. Według badania YouGov 
w USA 30 proc. millenialsów czę-

sto lub zawsze odczuwa samot-
ność. To znacznie większy odse-
tek niż w pokoleniu ich rodziców, 
zwanym X (20 proc.), oraz w po-
koleniu baby boomers, a więc 
generacji ich dziadków (15 proc.).

25 proc. millenialsów twier-
dzi, że nie ma żadnych znajo-
mych, 22 proc. mówi o braku 
kolegów, 27 proc. brakuje bli-
skich znajomych, a 30 proc. naj-
bliższych przyjaciół. Samotność 
sama w sobie jest szkodliwa dla 
zdrowia – według badań psycho-
log Julianne Holt-Lunstad z Bri-
gham Young University poczu-
cie samotności zwiększa ryzyko 
przedwczesnej śmierci o 26 proc., 
a także prowadzi do częstszych 
stanów zapalnych organizmu, 
zwiększających ryzyko wystąpie-
nia raka czy chorób serca. 

Samotność może także pro-
wadzić do depresji. Według dok-
tora Jeana Twenge’a (badanie 
z 2006 roku) ryzyko zachoro-
wania na depresję wśród mil-
lenialsów jest siedmiokrotnie 
wyższe niż w czasach, gdy na 
studia uczęszczali ich dziadko-
wie. Depresja zaś bywa przyczy-
ną prób samobójczych. Polska 

w 2016 roku znajdowała się na 
5. miejscu w Unii Europejskiej 
pod względem samobójstw mło-
dych ludzi w wieku 15-29 lat – 14 
osób na 100 000 mieszkańców 
odbierało sobie życie. Psycholo-
gowie twierdzą, że te tragiczne 
zdarzenia to skutek wspomnia-
nego wcześniej bezstresowego 
wychowania i tak zwany kryzys 
wieku młodzieńczego.

Kryzys wieku młodzieńczego 
to moment, w którym młodzi 
ludzie faktycznie uniezależniają 
się od rodziców – kończą studia, 
wyprowadzają się z rodzinnego 
domu, zaczynają swoją pierwszą 
stałą pracę bądź niedawno ją roz-
poczęli. W tym momencie często 
pojawia się pytanie: „co dalej?”, 
na które tak wielu moich rówie-
śników nie umie, a wręcz boi 
się, odpowiedzieć. To moment, 
w którym zgodnie z ideą „możesz 
osiągnąć wszystko, jeśli tylko 
chcesz” powinniśmy dokonywać 
pierwszych znaczących kroków 
w stronę realizacji wyśnionego 
celu. Problem polega na tym, że 
tego celu nie ma, bo nie zdążyli-
śmy go ustalić w toku dotychcza-
sowej edukacji. W konsekwencji 

n SPOŁECZEŃSTWO

nowały media społecznościowe. 
Wraz z nadejściem Facebooka, 
Tindera i Instagrama relacje spo-
łeczne wyraźnie się zmieniły, 
czego największymi ofiarami 
stali się młodzi ludzie.

Dziś wszystko, czego nam do 
szczęścia potrzeba, możemy uzy-
skać w błyskawiczny sposób, nie 
wychodząc z domu – zakupy, 
pracę, jedzenie, rozrywkę, a na-
wet seks. Tylko dwóch rzeczy nie 
można nabyć w ekspresowym 
tempie – doświadczenia zawo-
dowego i relacji międzyludzkich. 

Zdominowanie życia mło-
dych ludzi przez instrumenty 
natychmiastowej gratyfikacji 
spowodowało, że cierpliwość 
stała się towarem skrajnie de-
ficytowym lub wręcz niedoce-
nianym przez młodych. W kon-
sekwencji po kilku miesiącach 
pracy zatrudnieni millenialsi 
składają wypowiedzenie, są roz-
czarowani, że nie udało im się 
wywrzeć oczekiwanego wpływu 
na rzeczywistość, zaś wszystkie 
relacje z rówieśnikami są po-
wierzchowne, skoncentrowane 
na dobrej zabawie na mieście, 
a nie na dyskutowaniu o trud-
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Wszystkie problemy – 
samotność, depresja, 
zagubienie w dorosłym 
życiu, polityczny 
substytut społeczności 
– dały o sobie boleśnie 
znać podczas pandemii 
i lockdownu, kiedy 
wyjście na imprezę 
i wytworzenie wokół 
siebie społecznego 
szumu stało się 
niemożliwe. Millenialsi 
zostali wówczas sami 
ze sobą i ze swoimi 
problemami.

mając 20-kilka lat trwamy w za-
gubieniu i samotności w doro-
słym, wcale nie takim pięknym 
i sprawiedliwym świecie.

Beneficjentem takich zagu-
bionych życiowo, ale relatywnie 
dobrze wykształconych, mło-
dych ludzi są największe świato-
we korporacje. Największe firmy 
dobrze płacą, dostarczają w ten 
sposób pieniądze na wystawne 
weekendowe życie i wakacje na-
wet kilka razy do roku, jednak 
nie wymagają zaangażowania 
intelektualnego, które mogłoby 
pomóc młodym ludziom reali-
zować tak często podnoszony 
postulat zmieniania świata na 
lepsze. Młodzi ludzie w korpo-
racjach zazwyczaj, według wła-
snych deklaracji, żyją dla week-
endów, często wręcz otwarcie 
deklarują niechęć do dorastania.

Nienawiść jest prosta
Niemiej jednak romantyczna 
potrzeba zmieniania świata na 
lepsze w sercach młodych ludzi 
pozostaje. Jak ją zatem realizują? 
Poprzez tak zwane antyplemiona. 
Samotność w życiu osobistym 
i zagubienie w życiu zawodowym 
powodują, że młodzi ludzie nie 
mają możliwości ukształtowania 
głębszych, bliższych relacji z in-
nymi w oparciu o swoje zaintere-
sowania. Znajdują więc substytut 
w postaci internetowej społecz-
ności swoich rówieśników, jed-
noczącej się wokół wspólnego 
wroga, którym najczęściej są 
konserwatywni politycy.

Taka sytuacja to woda na 
młyn firm technologicznych, 
których algorytmy bezbłędnie 
przekładają polajkowane profile 
w zestaw informacji potwier-
dzających wygłaszane w swoich 
postach i komentarzach tezy.

Minęły już czasy, w których 
polityczni oponenci odnosili się 
do siebie z szacunkiem i współ-

trudne społeczno-ekonomiczne 
położenie młodych ludzi.

Jeszcze nigdy różnica między 
przeciętnym wynagrodzeniem 
a ceną mieszkania nie była tak 
ogromna – nielicznych młodych 
w Polsce stać na to, by kupić 
mieszkanie, więc robi to, nawet 
na kredyt, tylko garstka. Dlacze-
go branie mieszkań na kredyt 
nie jest bardziej powszechne? 
A no dlatego, że istotny odsetek 
młodych ludzi pracuje w oparciu 
o umowy cywilnoprawne lub, 
w najlepszym przypadku, na 
umowę o pracę na czas określo-
ny, a z taką formą zatrudnienia 
wzięcie kredytu jest nie tylko 
trudne, ale i ryzykowne. 

Kryzys gospodarczy w 2008 
roku silnie uderzył w młodych 
ludzi na rynku pracy na całym 
świecie, ominął jednak Polskę. 
Tego samego nie można niestety 
powiedzieć o kryzysie gospodar-
czym, który pozostawi po sobie 
pandemia COVID-19. Oznacza 
on wyższe bezrobocie wśród 
młodych, niższe zarobki, wię-
cej desperacji i niepewności.

Splot tych wszystkich wydarzeń 
to podatny grunt pod protesty, 
które obserwujemy na ulicach 
polskich miast. Iskrą zapalną było 
prawo do aborcji, które w kon-
tekście części wymienionych 
wcześniej czynników niepewno-
ści dotykających młodych ludzi 
jest ostatnią deską ratunku przed 
niechcianą, dożywotnią odpowie-
dzialnością. Walka o to prawo jest 
także wynikiem frustracji mło-
dych, negatywnego stosunku do 
świata, który ich rozczarował, 
który nie okazał się ani taki, jak 
rodzice obiecywali, ani taki, ja-
ki można zobaczyć na starannie 
wyretuszowanych zdjęciach na In-
stagramie.

Palestyńczycy zachodnich 
demokracji
Ian Bremmer, prawdopodobnie 
najważniejszy współczesny ana-
lityk polityki międzynarodowej, 
otwiera swoją najnowszą książkę 
– Us vs. Them. The Failure of Glo-
balism – historią Palestyńczyków 
rzucających kamieniami na Za-
chodnim Brzegu Jordanu i w Stre-
fie Gazy. „Dlaczego Palestyńczycy 
rzucają kamieniami? Aby przycią-
gnąć uwagę? Aby poprawić swoje 
życie? Aby uczynić postęp w kie-
runku utworzenia państwa pale-
styńskiego? Rzucają kamieniami, 
ponieważ chcą, aby inni widzieli, 
że mają dość, że nie można ich 
zignorować i że mogą wszystko ze-
psuć. Głosowanie im nie pomaga. 
Ludzi za granicą to nie obchodzi. 
Nie widzą żadnych szans, by in-

pracowali, gdy tylko było to moż-
liwe, bo nikt nie kwestionował 
tego, że choć różnią się pogląda-
mi, to wspólnym mianownikiem 
jest miłość do ojczyzny i dobro 
obywateli. Weszliśmy w mrocz-
ne lata, w których każda osoba 
o innych poglądach, nie tylko po-
lityk, ale także jego wyborca, to 
wróg, który chce zniszczyć kraj, 
zabrać wolność i utrudnić życie. 

Nie jestem w stanie zliczyć 
postów znajomych deklarujących 
przed kolejnymi wyborami, że 
„jeżeli ktoś popiera PiS, niech wy-
rzuci mnie ze swoich znajomych, 
zanim sam/a to zrobię”. Mam 
nawet koleżankę deklarującą, że 
nie wyobraża sobie, by jej dzieci 
popierały w przyszłości prawi-
cę. Podobnie sytuacja wygląda 
w Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych czy we Francji. 
Ten brak chęci dyskusji nie wyni-
ka z braku umiejętności dialogu 
(choć tutaj też jest nie najlepiej), 
ale właśnie z przekonania, że po 
prostu popieranie innej niż domi-
nująca wśród rówieśników partii 
jest w najlepszym przypadku wy-
razem głupoty, a w najgorszym 
przejawem braku serca i bycia 
złym człowiekiem. To w natu-
ralny sposób dyskwalifikuje ta-
kiego nonkonformistę z prawa 
do bycia chociażby znajomym 
na Facebooku.

Ten z nami, ten przeciw 
nam
Wszystkie problemy – samot-
ność, depresja, zagubienie w do-
rosłym życiu, polityczny substy-
tut społeczności – dały o sobie 
boleśnie znać podczas pandemii 
i lockdownu, kiedy wyjście na 
imprezę i wytworzenie wokół 
siebie społecznego szumu sta-
ło się niemożliwe. Millenialsi 
zostali wówczas sami ze sobą 
i ze swoimi problemami. W tym 
miejscu warto także podkreślić 

nymi sposobami doprowadzić do 
zmiany. Nie pozostaje nic innego, 
jak rzucać kamieniami”.

Młodzi ludzie na Zachodzie 
w obliczu starzejącego się spo-
łeczeństwa ich krajów i rządzą-
cych pochodzących z pokolenia 
ich dziadków coraz bardziej czu-
ją się takimi zdesperowanymi, 
ignorowanymi Palestyńczykami 
demokracji. Ostatnie 10 lat po-
kazało nam, do czego doprowa-
dzić może poczucie politycznego 
wykluczenia i ekonomicznego 
ignorowania ludzi w średnim 
wieku w amerykańskim Pasie 
Rdzy i zapomnianej angielskiej 
północy – do 4 lat rządów Donal-
da Trumpa i szokującego brexitu. 

Dziś młodzi krzyczą, walczą 
o podobną, swoją rewolucję. Ma-
ją jednak ze zwolennikami po-
pulistycznej rewolucji 2016 roku 
wspólną cechę – brak cierpliwości. 
Ani kadencja Trumpa, ani brexit 
nie przyniosły poprawy jakości 
życia – światowa gospodarka jest 
skomplikowana i wymaga global-
nych działań, zmiany społeczne 
trwają dekady, a transformacja 
modelu demokracji na bardziej 
inkluzywny wymaga szerokiego 
konsensusu i dawno zapomnianej 
umiejętności kompromisu. Hasło 
marszu kobiet: „Wypierdalać”, po-
dobnie jak „Lock her up”, „Built 
that wall” czy „Take back control” 
rezonują wśród zwolenników, jed-
nak nie idą w dobrym kierunku. z

Marcel Lesik
www.klubjagiellonski.pl
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Profesor Izdebski pod-
sumował najnowsze 
wyniki badań doty-
czące zdrowia, relacji 

w związkach oraz życia seksu-
alnego Polek i Polaków. To już 
szósta edycja raportu z badań, 
które prowadzi się w Polsce 
od ponad 20 lat. Tym razem 
badania objęły czas pandemii 
COVID-19. Prowadzono je od 
marca do maja 2020 r. na repre-
zentatywnej grupie 3 tys. osób 
powyżej 18. roku życia. Sondaż 
zrealizowano we współpracy 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(UW), Uniwersytetu Zielono-
górskiego i Polpharmy. 

W zdrowym ciele zdrowy 
duch
Prof. Zbigniew Izdebski, kie-
rownik Katedry Biomedycznych 

Kryzys 
w czasie 
lockdownu
W czasie lockdownu prawie co drugi Polak 
doświadczył przemęczenia i kryzysu 
fizycznego lub psychicznego. Większość 
jest jednak zadowolona z życia, a około 
połowy – także z życia seksualnego – 
zauważa prof. Zbigniew Izdebski.

Według raportu prawie co piąty 
badany (22 proc.) stwierdził, że 
w czasie epidemii jego związek 
się wzmocnił; odmiennego zda-
nia było jedynie 8 proc. respon-
dentów. Aż 66 proc. badanych 
zadeklarowało, że ich związek 
się nie zmienił.

Część osób rozważa jednak 
rozwód. – Prawie co czwarty 
Polak myślał o rozwodzie, ale 
rozważania te nie odbywały się 
tylko w czasie lockdownu – za-
strzegł prof. Izdebski. Jak mówi, 
8 proc. badanych zastanawiało 
się nad tym już wcześniej, jesz-
cze przed wybuchem pandemii.

Pandemia wpłynęła nato-
miast na plany prokreacyjne par. 
Badania ujawniły że 14 proc. 
ankietowanych z powodu nie-
pewności postanowiło przełożyć 
poczęcie i urodzenie dziecka.

Seks w dobie covid-19
Zmieniły się też zachowania sek-
sualne. Więcej osób obu płci by-
ło zainteresowanych portalami 
randkowymi. Mężczyźni częściej 
zaglądali na strony internetowe 
z treściami pornograficznymi. 
Z powodu pracy zdalnej do za-
ledwie 1 procenta spadł odsetek 
osób uprawiających seks w miej-
scu pracy. W poprzednim rapor-
cie z 2017 r. przyznawało się do 
tego 21 proc. badanych.

Polacy ogólnie są zadowole-
ni ze swego życia seksualnego, 
pod tym względem nic się nie 
zmieniło. W czasie lockdownu 
51 proc. badanych przyznało, że 
jest bardzo zadowolonych z kon-
taktów seksualnych – to tyle sa-
mo, ile deklarowało w 2017 r. 
Zadowolenie takie nieco częściej 
deklarują mężczyźni niż kobiety.

Prof. Zbigniew Izdebski zwró-
cił uwagę, że z życia seksualnego 

najczęściej w naszym kraju zado-
woleni są mieszkańcy woj. pod-
laskiego. Satysfakcję w tym za-
kresie zadeklarowało aż 65 proc. 
osób badanych w tym regionie. 
W tym samym województwie 
80 proc. respondentów twier-
dziło również, że ich potrzeby 
seksualne są zaspokojone.

Bliskość, rodzina 
i przyjaciele
Specjalista podkreślił, że dla 
większości Polaków ważny jest 
nie tylko seks, liczy się także 
bliskość cielesna. Aż 61 proc. 
badanych przyznało, że przytula-
nie się i dotyk jest nawet ważniej-
szy niż stosunek seksualny. Taki 
sam odsetek badanych (61 proc.) 
deklarował wartość bliskości 
cielesnej w 2017 r.

– To się nie zmienia. Obojęt-
nie w jakich czasach żyjemy, 
niepewności czy spokoju, bar-
dzo wysoka jest potrzeba dotyku 
i bliskości – podkreślił. W opinii 
prof. Izdebskiego samopoczucie 
psychiczne, a także to, jak oce-
niamy nasz związek, w znacz-
nym stopniu wpływa na nasze 
poczucie szczęścia. – Ludzie im 
lepiej oceniają swoje życie psy-
chiczne, tym częściej deklarują, 
że są szczęśliwi – dodał.

Bardzo ważne jest utrzy-
mywanie kontaktów z rodziną 
i znajomymi. Kwestią względ-
ną jest natomiast status mate-
rialny. – Zależy to od naszych 
aspiracji finansowych. Niektóre 
osoby mają mniejsze zasoby 
materialne od innych, a mimo 
to deklarują, że są bardziej za-
dowolone – zwrócił uwagę prof. 
Izdebski. z

Zbigniew Wojtasiński
www.naukawpolsce.pap.pl

n ZDROWIE

Podstaw Rozwoju i Seksuologii 
na Wydziale Pedagogicznym UW 
zaznacza, że negatywne skutki 
pierwszej fali pandemii odczuło 
wielu rodaków. Sondaż wykazał, 
że 48 proc. ankietowanych do-
świadczyło w czasie lockdownu 
przemęczenia i kryzysu fizycz-
nego, z kolei 31 proc. przyznało 
się do kryzysu psychicznego.

W znacznym stopniu zależało 
to jednak od wieku. – Zwykle 
im osoby są starsze, tym mniej 
odczuwają kryzys fizyczny – pod-
kreślił prof. Izdebski podczas 
wtorkowej konferencji podsu-
mowującej raport. Dodał, że 
bardziej narzekają ludzie mło-
dzi, z natury bardziej aktywni fi-
zycznie.

– Potwierdziło się też po-
wiedzenie, że w zdrowym cie-
le zdrowy duch – skomentował 

Obojętnie w jakich 
czasach żyjemy, 
niepewności czy 
spokoju, bardzo wysoka 
jest potrzeba dotyku 
i bliskości. W opinii 
prof. Izdebskiego 
samopoczucie 
psychiczne, a także 
to, jak oceniamy nasz 
związek, w znacznym 
stopniu wpływa 
na nasze poczucie 
szczęścia. – Ludzie im 
lepiej oceniają swoje 
życie psychiczne, tym 
częściej deklarują, że są 
szczęśliwi – dodał.

specjalista. Z jego badań wynika, 
że pomiędzy marcem i majem 
2020 r. kryzysy fizyczne naszych 
rodaków pokrywały się z kryzy-
sami psychicznymi. Najbardziej 
było to widoczne w okresie świąt 
wielkanocnych w kwietniu.

Jednak zdecydowana więk-
szość Polek i Polaków (66 proc.) 
mimo zagrożenia i wielu trud-
ności odczuwała zadowolenie 
z życia, a 55 proc. pozytywnie 
oceniło stan swojego zdrowia. 
Z kolei 59 proc. pozytywnie oce-
niło stan swojego ducha i samo-
poczucie psychiczne.

Pandemia i rozwody
Nie potwierdziło się natomiast 
podejrzenie, że w czasie loc-
kdownu i pracy zdalnej – kiedy 
wiele osób przez długi czas prze-
bywało razem w domu – w wielu 
związkach doszło do kryzysu. 
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Kurjer Warszawski 1821-1939
Władysław Reymont zwykł mawiać, że bez nocnika i Kurjera Warszawskiego zasnąć nie może.

n HISTORIA WARSZAWY

Pierwszego stycznia 
bieżącego roku minę-
ło 200 lat od pierwszej 
publikacji „Kurjera 

Warszawskiego”, najważniejsze-
go i najbardziej poczytnego sto-
łecznego dziennika swoich cza-
sów, a obecnie kopalni wiedzy 
o kulturze i dniu codziennym 
ówczesnego miasta. W numerze 
pierwszym z roku 1821, wyda-
nym przez redaktora Brunona 
Kicińskiego napisano, że „ce-
lem Kurjera jako pisma szcze-
gólniej Warszawie poświęcone-
go, będzie udzielanie wszelkich 
szczegółów zmian i wypadków 
zaszłych w Warszawie. Poprzed-
niczo jednak starać się będzie 
ażeby był niejako przewodni-
kiem po stolicy. Z tego to powodu 

wych oraz m.in. pisarza i wy-
bitnego varsavianistę Wiktora 
Gomulickiego. Z jego inicjatywy 
zaczęto też publikować artykuły 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej, 
ogromnie popularnej autorki 
niemniej słynnych publikacji 
kulinarnych. On też zatrudnił 
korespondentów zagranicznych, 
ustalił nazwę pisma („Kurjer” 
– wcześniej czasami zdarzały 
się wydania z nazwą „Kuryer”) 
i zaczął wydawać dwa numery 
dziennie – rano i wieczorem.

W XX wieku, ze względu na 
swój różnorodny charakter, 
„Kurjer” czytany był nie tylko 
przez ludzi z wyższych sfer, ale 

też przez tych biednych i słabo 
wykształconych. Trzeba przy 
tym zaznaczyć, że mimo opinii 
pisma masowego, daleko mu 
było do tabloidyzacji i budowa-
nia rzeszy odbiorców na taniej 
sensacji. Sukces ten opierał się 
na bogactwie treści, obejmującej 
wiele dziedzin życia Warszawy 
i skierowanych do wszystkich 
warstw społecznych, przygoto-
wywanych przez fachową re-
dakcję. Do tego publikowano 
tam m.in. takie bestsellery, jak 
premierowe odcinki powieści 
„W pustyni i w puszczy” Hen-
ryka Sienkiewicza. Władysław 
Reymont zwykł mawiać, że bez 

nocnika i Kurjera Warszawskie-
go zasnąć nie może.

W dwudziestoleciu między-
wojennym, mimo zalania rynku 
rozmaitymi tytułami, „Kurjer” 
utrzymał swój status najbar-
dziej warszawskiej z gazet. Po 
wybuchu II Wojny Światowej 
informował mieszkańców sto-
licy o sytuacji na froncie oraz 
dbał o morale ludności oblężo-
nego miasta. Gazeta publikowała 
m.in. przemówienia radiowe 
prezydenta Warszawy Stefana 
Starzyńskiego. Zakończenie jej 
działalności zbiegło się z kresem 
wolnej Polski.

Dziedzictwo 
„Kurjer Warszawski” wychodził 
nieprzerwanie przez 118 lat, aż 
do 9 października 1939 roku. Pa-
mięć o nim sprawiła, że w 1958 
roku jego nazwę pozyskał nowy 
program Telewizji Polskiej. Dziś 
jest on najstarszym działającym 
telewizyjnym serwisem infor-
macyjnym w kraju. Innym jesz-
cze nawiązaniem do dawnego 
„Kurjera” jest ukazujący się od 
2006 roku miesięcznik „Kurier 
Warszawski”, również podejmu-
jący tematykę miejską. 

1 stycznia 1921 roku w „Kur-
jerze” napisano: „W dniu swego 
stuletniego jubileuszu pismo 
nasze może stanąć przed wami 
z czystem sumieniem i czołem 
w górę podniesionym. Kurjer 
Warszawski nie uronił nic przez 
czas swego istnienia z wielkich 
ukochań i tradycji narodowych. 
W niczem godności narodowej 
nie uchybił. Polską służbę dzien-
nikarską wiernie i uczciwie peł-
nił”. Dlatego też w dniu dwu-
setnych urodzin najcenniejszą 
jego spuścizną są zachowane 
numery, które dzięki digitalizacji 
są łatwo dostępne w interneto-
wych bibliotekach cyfrowych. 
Ich lektura może służyć nie tylko 
historykom badającym dzieje 
miasta, ale też każdemu, kto 
chciałby zagłębić się w ich tre-
ści i poczuć szczególny klimat 
dawnej Warszawy. z

drobne), „Przyjechali i wyjecha-
li z Warszawy”, „Dostrzeżenia 
meteorologiczne”, „Szarady”, 
„Myśli” i „Nekrologi”. Jeszcze za 
jego rządów na łamach zaczęto 
umieszczać reklamy. Bardzo roz-
budowany i urozmaicony dział 
doniesień drobnych okazał się 
sztandarowym obszarem gazety. 
Od lat 40. XIX wieku na długie 
dekady gazeta stała się najpo-
pularniejszym warszawskim 
pismem. 

W 1868 roku wydawnictwo 
przejęła spółka księgarska „Ge-
bethner i Wolff”. Na redaktora 
naczelnego zaangażowano wów-
czas Wacława Szymanowskiego, 
który uczynił z gazety dziennik 
na wzór zachodnioeuropejski. 
Szymanowski zatrudnił w redak-
cji Bolesława Prusa, który prowa-
dził stały cykl kronik tygodnio-

Tekst i zdjęcia:  
Adam Ciećwierz

jeden a czasem i dwa numera 
w tygodniu, jeżeli ciekawszych 
nie będzie wiadomości, poświę-
cone zostaną opisowi stanu War-
szawy pod względem jej handlu, 
przemysłu i zabawy”. 

Złoty wiek „Kurjera”
Jako się rzekło w powyższej de-
klaracji, tak przez kolejne de-
kady „Kurjer” podejmował się 
wszelkich tematów związanych 
z życiem miasta. Od polityki, 
przez kulturę i sztukę, aż po 
treści interesujące tzw. szero-
kiego odbiorcę. Po pierwszym 
roku, na kolejne ćwierćwiecze 
redaktorem naczelnym został 
Ludwik Dmuszewski. Wpro-
wadził on działy tematyczne, 
takie jak m.in. „Nowości war-
szawskie”, „Nowości zagranicz-
ne”, „Doniesienia” (ogłoszenia 

z Dodatek 
nadzwyczajny do Kurjera 
Warszawskiego z dnia 
10 listopada 1918 roku

c  Kurjer Warszawski z dnia 
1 września 1939 roku

z Siedziba Kurjera Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 40.  
1934 rok

zKurjer Warszawski z dnia 13 stycznia 1837 roku
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n WYWIAD

się pomysł na „Ostatni Akord”?
Franciszek Stokłosa: Myślę, że 
takie historie nigdy nie powstają 
przypadkowo. Niemal od dziec-
ka miałem wewnętrzną potrzebę 
opowiadania różnych historii, 
jednak w pewnym momencie 
życia razem z Frankiem zaczę-
liśmy głębiej spoglądać na ota-
czającą nas rzeczywistość. Obaj 
mieliśmy też potrzebę dzielenia 
się naszymi historiami.
Franek Siwko: Chcieliśmy pra-
cować razem. Franciszek inte-
resował się pisaniem, a ja reży-
serią, tak więc naturalnym wy-
borem była wspólna realizacja 
produkcji filmowych. 

Mówiąc krótko, Wasze zaintere-
sowania wzajemnie się uzupeł-
niały, skutkując współpracą przy 
tworzeniu filmów. Czy dobrze 
myślę?
Franek Siwko: Tak. Bardzo szyb-
ko stworzyliśmy zgrany duet, 
w którym mój przyjaciel ubiera 
historię w ramy scenariusza, 
natomiast ja zamykam to w re-
żyserskim obrazie filmowym.

I muszę przyznać, że to Wam się 
fantastycznie i z wielkim powo-
dzeniem udaje. Świadczą o tym 
nagrody, które otrzymaliście na 
festiwalach filmowych, za swój 
krótkometrażowy film „Ostatni 
Akord”. Żeby nie być gołosłow-
nym, chciałbym naszym Czytel-
nikom przytoczyć listę nagród 
jakie film otrzymał: Los Angeles 

Film Awards 2020 – Nagroda dla 
najlepszego filmu krótkometra-
żowego, 4 nagrody w Amsterda-
mie (European Cinematography 
Awards 2020) – Nagroda dla naj-
lepszego reżysera, Nagroda dla 
najlepszego filmu krótkometra-
żowego, Nagroda za najlepsze 
zdjęcia w filmie europejskim, 
Nagroda za najlepsze oświetle-
nie; Nagroda dla najlepszego 
młodego twórcy w Birmingham 
Film Festival 2020; Nagroda dla 
najlepszego międzynarodowe-
go filmu krótkometrażowego 
w Nottingham International 
Film Festival 2020. Wypada Wam 
tylko pogratulować.
Franciszek Stokłosa: Bardzo 
dziękujemy. Cieszymy się, że 
film trafia do ludzi niezależnie 
od pochodzenia i kultury.

W jakich okolicznościach zrodził 
się pomysł pracy nad filmem 
o rodzinie?
Franek Siwko: Coraz częściej 
i bardziej wnikliwie obserwo-
waliśmy nasze otoczenie. Czu-
liśmy, że na świat trzeba patrzeć 
głębiej. Zaczęliśmy zauważać 
wiele problemów, wynikających 
z relacji rodzinnych i niespo-
dziewanych wydarzeń, których 
rodzina może doświadczać.
Franciszek Stokłosa: Sądzę, 
że dużą rolę w powstawaniu 
„Ostatniego Akordu” odegrały 
moje osobiste doświadczenia. 
Kiedy miałem 16 lat, mój tata 
miał udar. Wtedy po raz pierwszy 

Coraz częściej 
i bardziej wnikliwie 
obserwowaliśmy 
nasze otoczenie. 
Czuliśmy, że na 
świat trzeba patrzeć 
głębiej. Zaczęliśmy 
zauważać wiele 
problemów, 
wynikających 
z relacji rodzinnych 
i niespodziewanych 
wydarzeń, których 
rodzina może 
doświadczać.

v Dokończenie ze str. 1
Mam przyjemność przedstawić 
Czytelnikom gazety „Polska po 
godzinach” dwóch młodych 
twórców: reżysera „Ostatniego 
Akordu” Franciszka Siwko oraz 
jego przyjaciela i autora scena-
riusza Franciszka Stokłosę.

Zanim porozmawiamy o filmie, 
wymieńmy kilka słów o waszych 
zainteresowaniach i drodze, 
która doprowadziła do tak wiel-
kiego sukcesu. Czy to prawda, że 
autorzy filmu, licealiści z klasy 
maturalnej, znają się niemal od 
zawsze?
Franek Siwko – reżyser filmu: 
Tak, to prawda, poznaliśmy się 
jeszcze w przedszkolu i od tam-
tej pory tworzymy zgrany duet.

Duet? Czyli mieliście też wspólne 
zainteresowania.
Franek Siwko: Jak najbardziej. 
W mojej rodzinie od zawsze 
panuje kultura wspólnego oglą-
dania filmów, przez co moje 
zainteresowanie kinem sięga 

najmłodszych lat. U Franciszka 
jednak wyglądało to trochę ina-
czej.
Franciszek Stokłosa – scenarzy-
sta: Pochodzę z rodziny z boga-
tymi tradycjami muzycznymi, 
a film w moim życiu pojawił 
się stosunkowo niedawno. Mój 
wujek, Janusz Stokłosa, jest 
kompozytorem (m.in kultowe-
go musicalu „Metro”), a brat 
kierownikiem muzycz-
nym w warszawskim 
teatrze „Rampa”, 
więc siłą rzeczy 
p r z e s i ą k ł e m 
w młodości 
zamiłowaniem 
do muzyki. 
Mimo tego za-
wsze bardziej 
intrygowało 
mnie przele-
wanie historii 
na papier.

Z jednej strony zaintere-
sowanie kinem, z drugiej mu-
zyka… Czy tak właśnie narodził 

Światowy rozgłos 
polskiego filmu o rodzinie
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doświadczyłem, jak traumatycz-
nie taka tragedia wpływa na ży-
cie całej rodziny. Nie tylko tej 
najbliższej, ale naprawdę całej. 
Zrozumiałem, jak ogromnym 
ciosem, wywracającym cały 
świat, jest doświadczenie po-
ważnej i nieodwracalnej choro-
by bardzo bliskiego członka ro-
dziny.
Franek Siwko: Razem z Fran-
ciszkiem zrozumieliśmy, że 
podobne – czasem większe lub 
mniejsze – tragedie przytrafiają 
się praktycznie każdemu. Chcie-
liśmy pokazać, jak niezmiernie 
ważne jest wzajemne wsparcie, 
które daje siłę i rodzi nadzieję.

A jak Wasze przemyślenia prze-
kładają się na fabułę „Ostatniego 
Akordu”? O czym opowiada ten 
film?
Franciszek Stokłosa: „Ostat-
ni Akord” to rodzinna historia 
o spełnianiu marzeń i niezdro-
wym rodzicielstwie. Naszym 
głównym bohaterem jest dwu-
dziestoletni Tomek. To wybitny 
muzyk fortepianowy, który żyje 
w cieniu swojej matki, niespełnio-
nej pianistki muzyki klasycznej. 
Obserwując swojego syna, który 
podobnie jak ona ma wybitny ta-
lent i słuch muzyczny, dochodzi 
do wniosku, że jest on idealnym 
kandydatem do kontynuowania 
jej porzuconej kariery.
Franciszek Siwko: W filmie po-
dejmujemy temat niezdrowego 
rodzicielstwa, z naciskiem na 
ukazanie relacji łączącej matkę 
i syna. Naszym celem było uka-
zanie, w jaki sposób niezrealizo-
wane ambicje życiowe rodziców 
mogą wpłynąć na ich dzieci. Nie 
chcieliśmy jednak spłycać te-
matu, więc przedstawiliśmy tę 
relację na wielu różnych pozio-
mach. Sięgamy zarówno do psy-
chiki, stosunków społecznych, 
moralności bohaterów, a nawet 
historii rodziny. 

Podobny schemat da się prze-
łożyć na wiele rodzin.
Franciszek Stokłosa: Tak. Uka-
zujemy jak niezdrowe relacje 
i zaburzenia emocjonalne mogą 
prowadzić do strasznych kon-
sekwencji. Ostatecznie chcie-
liśmy jednak przekazać w tym 
filmie nadzieję.

Powstanie filmu, nawet jeśli jest 
to projekt krótkometrażowy, to 
bardzo skomplikowany proces 
logistyczny. Jak sobie z tym po-
radziliście?
Franciszek Stokłosa: W procesie 
tworzenia filmu bardzo liczy się 
determinacja, wytrwałość oraz 
wiara w końcowy sukces. Już 

Franek Siwko: Tak, to prawda. 
Zaangażowanie całej rodziny 
w produkcję w znaczny sposób 
wpłynęło na sukces projektu. 
Razem wybraliśmy świetnych 
aktorów, choć z początku nie 
spodziewaliśmy się, że będzie 
to możliwe.

Jakimi aktorami możecie po-
chwalić się w swoim debiutanc-
kim filmie?
Franciszek Siwko: Przy „Ostat-
nim Akordzie” miałem przy-
jemność pracować chociażby 
z Aleksandrą Konieczną („Bo-
że Ciało”), a także Mateuszem 
Więcławkiem („Zieja”). Udało 
nam się zdobyć ciekawe plany 
zdjęciowe. Część zdjęć została 
wykonana w historycznej para-
fii św. Zygmunta w Słomczynie 
pod Warszawą, a część w Domu 
Polonii na Krakowskim Przed-
mieściu. Pięknie tam zabrzmiały 
fortepianowe interpretacje Cho-
pina, w wykonaniu znanego pia-
nisty Filipa Wojciechowskiego.
Franciszek Stokłosa: Dopiero, 
gdy stanęliśmy na planie zdjęcio-
wym zrozumieliśmy niejako ca-
łość naszego przedsięwzięcia… 

A ujrzenie na żywo aktora, który 
nie tyle gra, co staje się postacią 
z naszego scenariusza, to do-
świadczenie poza jakimikolwiek 
oczekiwaniami. 
Franciszek Siwko: Godziny 
montażu to swoiste rozliczenie 
naszej pracy i wielka radość, że 
zarejestrowany materiał zdjęcio-
wy tak dobrze składa się w jedną 
całość. Jesteśmy przekonani, 
że razem ze studiem „Platige 
Image” złożyliśmy interesujący, 
wartościowy film.

Film zdobywa szereg nagród. 
Jesteście tym z pewnością mile 
zaskoczeni. Nie można jednak 
spocząć na laurach. Przeciwnie, 

Bogate doświadczenie, 
jakie zdobyliśmy 
podczas realizacji 
„Ostatniego Akordu” 
wykorzystujemy 
obecnie przy kolejnych 
wspólnych produkcjach. 
Mimo sytuacji 
epidemiologicznej udało 
nam się w minione 
wakacje zrealizować 
projekt, który chcemy 
udostępnić za darmo 
na YouTubie. Nosi 
nazwę „Inner Self” 
– wewnętrzne ja. 
Pracujemy również 
nad debiutem 
pełnometrażowym.
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to może być droga do waszej 
kariery. A więc co dalej? Jakie 
możliwości daje Wam jako twór-
com międzynarodowy sukces 
tego filmu?
Franek Siwko: Bogate doświad-
czenie, jakie zdobyliśmy podczas 
realizacji „Ostatniego Akordu” 
wykorzystujemy obecnie przy 
kolejnych wspólnych produk-
cjach. Mimo sytuacji epidemio-
logicznej udało nam się w minio-
ne wakacje zrealizować projekt, 
który chcemy udostępnić za dar-
mo na YouTubie. Nosi nazwę 
„Inner Self” – wewnętrzne ja.
Franciszek Stokłosa: Są to paro-
minutowe etiudy, którymi pra-
gniemy sprawić, aby widz spoj-
rzał w głąb siebie. Pracujemy 
również nad debiutem pełno-
metrażowym. Mamy nadzieję, że 
nasze przyszłe projekty spełnią 
oczekiwania odbiorców i zapra-
szamy do śledzenia „Ostatniego 
Akordu”, który niedługo będzie 
można zobaczyć w telewizji.

Dziękuję serdecznie za wywiad. 
W imieniu Czytelników gazety 
„Polska po godzinach” życzę 
Wam – młodym twórcom – wiele 
literackiej fantazji oraz cieka-
wych pomysłów reżyserskich, 
które przy Waszym zapale i de-
terminacji z pewnością w swoim 
życiu zrealizujecie. Jako ksiądz, 
życzę Wam, aby każdy Wasz film 
był chęcią doszukiwania się 
w analizowanej rzeczywisto-
ści najgłębszej Prawdy, Dobra 
i Piękna – bo one mówią nam 
o wielkości Stwórcy. z

ks. Andrzej Chibowski

na etapie pisania scenariusza, 
który powstawał przez cały rok, 
co było procesem bardzo skom-
plikowanym, pojawiało się wiele 
problemów, pytań i dylematów. 
Bardzo pomagały mi podręczni-
ki do pisania scenariuszy, ale na-
sze pomysły trzeba było jeszcze 
skonfrontować z możliwościami 
oraz ograniczeniami technicz-
nymi.
Franciszek Siwko: Aby móc 
zrealizować naszą produkcję 
i wejść na rynek filmowy, stwo-
rzyliśmy nawet rodzinny dom 
producencki: AFJ Cinema Para-
diso, co pozwoliło nam działać 
na szerszą skalę. Tym samym 
„Ostatni Akord” przerodził się 
w rodzinny projekt. Moja starsza 
siostra, Józefina, jest profesjo-
nalną aktorką. Skończyła szko-
łę aktorską w Los Angeles i ma 
za sobą udział w kilku znanych 
produkcjach filmowych takich 
jak „Psy trzy: w imię zasad” czy 
„Ojciec Mateusz”. 

Rozumiem, że dzięki wspar-
ciu Twojej rodziny zaistniała 
możliwość zrobienia bardziej 
profesjonalnej produkcji.



styczeń-luty 202118 POLSKA PO GODZINACH

n POCIĄG DO KAWY

stopniu się udało. Dziko rosną-
ce rośliny są trudno dostępne, 
a poza tym priorytetem misjo-
narzy było sprowadzanie Indian 
do redukcji, a nie wysyłanie ich 
na wielodniowe wędrówki do 
lasu. Jezuici postanowili więc 
uprawiać ostrokrzew na tere-
nie redukcji. Szybko zauważyli 
jednak, że jest to jedna z roślin 
najtrudniejszych do uprawy. Do 
tej pory nie udało się jej hodo-
wać nigdzie poza rejonem jej 
występowania. Ale to nie wszyst-
ko. Nasiona yerba mate są tak 
twarde, że zasadzone ziarno nie 
jest w stanie wykiełkować. Oka-
zało się jednak, że ziarna mięk-
ną po przejściu przez przewód 
pokarmowy zwierzęcia. Zakon-
nicy odkryli, że jeśli nakarmią 

nasionami ostrokrzewu kury, 
to ziarna nie zostaną strawione, 
natomiast ich łupina mięknie na 
tyle, że pozwala to na wykiełko-
wanie ziaren. 

Uprawy zapoczątkowane na 
potrzeby własne, z czasem sta-
ły się najważniejszym źródłem 
dochodu redukcji. Zakonnicy 
rozprowadzali yerba mate wy-
korzystując inne misje jezuitów, 
liczne w całym regionie, również 
w sąsiednich państwach. Zain-
teresowani nią byli też maryna-
rze, szczególnie kiedy zauważyli, 
że paragwajska herbata chroni 
przed szkorbutem, powszech-
nym wśród ludzi morza odby-
wających długie rejsy. z

Michał Włudarczyk

Co yerba mate 
ma wspólnego z jezuitami?
Nasiona yerba mate są tak twarde, że zasadzone ziarno nie jest w stanie wykiełkować. Okazało się jednak, 
że ziarna te miękną po przejściu przez przewód pokarmowy zwierzęcia.

wersji pisanej języka guarani 
i zasady jego gramatyki – do dzi-
siaj języka urzędowego w Para-
gwaju. Niektóre wyrazy z języka 
Indian znajdujemy w językach 
europejskich. Czy wiecie, że sło-
wa pirania albo jaguar pochodzą 
z języka Guarani? 

Indianie nie byli zmuszani 
do pracy siłą, mogli natomiast 
korzystać z jej owoców. Okazało 
się, że mają duże zdolności ma-
nualne i artystyczne. Wytwarza-
ne przez nich przedmioty często 
zachwycały jakością wykonania. 
Słynne były zegary, czy instru-
menty muzyczne, poszukiwane 
nawet na dworze papieskim. In-
dianie mieli też wrodzone talen-
ty muzyczne i sceniczne. Z wiel-
kim rozmachem wystawiane 
były przez nich sztuki teatralne. 
Słynne były również ich orkie-
stry i chóry, zapraszane oficjal-
nie na uroczystości na dworach 
hiszpańskich możnowładców. 
Na terenach osiedli działały szpi-
tale, domy dla wdów, a nawet 
drukarnie. 

A jaki w takim razie panował 
ustrój w republice Guaranów? 
Przyjmuje się, że komunistycz-
ny, choć w niektórych źródłach 
nazywany jest on również soli-
daryzmem. Nie posługiwano się 
pieniędzmi, a wytworzone do-
bra stanowiły własność wspólną 
i służyły całej społeczności. Jed-
nocześnie kluczowe dla wspól-
noty decyzje były podejmowane 
na demokratycznych wiecach. 
Napotykano jednak również pro-
blemy. Jednym z nich było nad-
mierne zainteresowanie Indian 
mocnym alkoholem sprowadza-
nym z Europy. Tubylcy byli zu-
pełnie nieodporni na alkohol, 
łatwo się uzależniali i upijali do 
nieprzytomności. Jednocześnie 
byli też miłośnikami yerba mate. 

Źródło dochodu
Zakonnicy wykorzystywali więc 
napój z liści ostrokrzewu do 
odzwyczajania Guarani od al-
koholu, co z czasem w dużym 

Nikt w najśmielszych 
marzeniach, czy 
nawet, w przypadku 
hiszpańskich 
obszarników, 
koszmarach, nie 
przewidywał, 
że powstanie 
z tego Republika 
Guarani, która 
przetrwa 150 lat 
i w szczytowym 
momencie będzie 
liczyła 30 osiedli i od 
140 do 150 tysięcy 
mieszkańców.

Nienazwanym do-
pływem rzeki Pa-
rany płynie czółno 
z kilkoma dziwnie 

ubranymi mężczyznami na po-
kładzie. Jest XVII w., a podróżu-
jący mężczyźni to jezuici, mi-
sjonarze wysłani w najdziksze 
rejony Ameryki Południowej, 
żeby nawracać na wiarę kato-
licką miejscowych Indian. Tak 
sensacyjnie zaczyna się historia, 
która doprowadziła do powsta-
nia pierwszych upraw ostrorze-
wu paragwajskiego. To z niego 
otrzymuje się yerba mate, napój, 
który w Ameryce Południowej 
ma takie samo znaczenie, jak 
w Chinach herbata. Ponieważ 
wkład misjonarzy w rozpo-
wszechnienie herbaty paragwaj-
skiej jest nie do przecenienia, 
bo nawet nazwa yerba mate to 
ich dzieło, warto przyjrzeć się, 
w jakich warunkach zaczynali 
oni jako pionierzy jej uprawę. 

Republika Indian
W samym środku dżungli, set-
ki kilometrów od najbliższych 
osad, zakonnicy postanowili 
stworzyć miejsca, w których In-
dianie mieli uczyć się uprawy 
roli, rzemiosł i życia w spo-
łeczności na zachodnią 
modłę. Powstały tak 
zwane redukcje (od 
łacińskiego reducere 

– „przyprowadzać“). Jezuici nie 
byli mile widziani przez hiszpań-
skie władze kolonii, ponieważ 
krytykowali system zmuszania 
tubylczej ludności do niewolni-
czej pracy w majątkach białych 
osadników. Zostali więc wysła-
ni do najdzikszych rejonów 
obecnego pogranicza Brazylii, 
Argentyny i Paragwaju. Nikt 
w najśmielszych marzeniach, 
czy nawet, w przypadku hiszpań-
skich obszarników, koszmarach, 
nie przewidywał, że powstanie 
z tego Republika Guarani, która 
przetrwa 150 lat i w szczytowym 
momencie będzie liczyła 30 osie-
dli i od 140 do 150 tysięcy miesz-
kańców. Osiedli, przy których 
stolica prowincji wyglądała jak 
slumsy. Ruiny pozostałych po 
redukcjach budynków, w tym 
sakralnych, można podziwiać 
do dzisiaj. 

Jezuici starali się zarówno 
poznawać kulturę tubylców, 
jak też zapoznać ich z kultu-
rą europejską. Najpierw sami 
nauczyli się trudnego języka, 
którym posługiwali się India-

nie. Następnie uczy-
li tubylców czytać 
i pisać. To właśnie 

w Republice Guara-
ni stworzono podstawy 
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n WAWER

Kultura dostępna 
w zasięgu wzroku? 

n WESOŁA

Mieszkańcy Wesołej z nową salą multimedialną
Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych mieszkańcy 
Wesołej zyskali nowoczesną salę multimedialną. To wyjątkowy 
przykład zgodnej współpracy biznesu i lokalnych społeczników na rzecz 
mieszkańców i ich rozwoju.

Dawid Ryski narysował Wawer!

Środki zostały pozyskane 
przez parafię św. Alber-
ta w Warszawie-Wesołej 

w II edycji programu grantowe-
go „WzMOCnij swoje otoczenie”. 
Grant pozwolił na współfinanso-
wanie zakupu wyposażenia do 
miejscowej sali multimedialnej. 
Trafi do niej nowy sprzęt elek-
troniczny, komputer, meble. 
Wyłożona zostanie nowa wy-
kładzina.

Realizacja tego projek-
tu będzie służyła mieszkań-
com przez długie lata. Sala 

multimedialna o poszerzonej 
funkcjonalności zapewni moż-
liwość komfortowego prowa-
dzenia spotkań oraz projekcji 
filmów, organizacji koncertów, 
różnego rodzaju wydarzeń kul-
turalno-społecznych dla ok. 
4500 parafian oraz mieszkań-
ców Osiedla Zielona i Dzielnicy 
Wesoła. Sala będzie również 
miejscem regularnych spotkań 
duszpasterskich osób niepełno-
sprawnych i seniorów z tere-
nu Dzielnicy Warszawa-Wesoła 
oraz innych dzielnic Warszawy, 

a także innych grup i wspólnot 
istniejących przy parafii.

Program „WzMOCnij swo-
je otoczenie” to ogólnopolska 
inicjatywa Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych – krajowego 
operatora systemu przesyłowe-
go. Celem II edycji programu 
było wyłonienie najlepszych pro-
jektów związanych z rozwojem 
lokalnej infrastruktury, zwięk-
szeniem bezpieczeństwa miesz-
kańców w warunkach pandemii 
koronawirusa oraz pomoc w do-
stosowaniu sposobu działania 

Co łączy Kayah, Katarzy-
nę Żak, Tadeusza Drozdę 
i Roberta Gawlińskiego? 

Talent i popularność – to oczy-
wiste! A o tym, że są mieszkań-
cami Dzielnicy Wawer i co myślą 
o sąsiedzkości, mogą się Pań-
stwo dowiedzieć z Wawerskiego 
Przewodnika Sąsiedzkiego wy-
danego przez Dzielnicę Wawer 
m.st. Warszawy. Przewodnik jest 
częścią kampanii „Dzień dobry, 
od tego się zaczyna”. 

W Przewodniku pokazuje-
my, jak znaleźć finansowanie 
sąsiedzkich pomysłów, czyli 
tłumaczymy czym jest budżet 
obywatelski, a czym inicjaty-
wa lokalna. Z którego narzę-
dzia i kiedy lepiej skorzystać? 
Prezentujemy też przykładowe 
inicjatywy sąsiedzkie, lokalne, 
które z sukcesem zostały zreali-
zowane. A także pytamy: jakim 
typem sąsiada jesteś? 

Wawerski Przewodnik Są-
siedzki wstępem opatrzył re-
daktor Jan Wróbel, a zamyka 
Burmistrz Dzielnicy Wawer Nor-
bert Szczepański. 

Premiera Przewodnika odby-
ła się na stronie FB Dzielnicy Wa-
wer https://www.facebook.com/
UrzadWawer, a redaktor Jan 
Wróbel zaprosił do wysłuchania 

Na jednym z między-
leskich budynków 
powstał niezwy-
kły mural, którym 

urząd dzielnicy chce uwiecznić 
symbole Wawra i podkreślić jego 
naturalne zasoby. Dawid Ryski, 
znany i doceniany grafik, ilustra-
tor i muzyk, ujął dzielnicę Wawer 
w dwunastu wyjątkowych dla 
niej ikonach.

– Mural nie dość, że pięknie 
zdobi przestrzeń miejską, to jesz-
cze odwołuje się do najważniej-
szych symboli Wawra, budując 
i utrzymując tożsamość wawer-
ską, która jest niezwykle ważna 
dla mieszkańców naszej dzielni-
cy – mówi Norbert Szczepański, 
burmistrz dzielnicy Wawer.

Mural znajduje się na bu-
dynku przy ul. Żegańskiej od 

wschodniej strony. Żaden wa-
werczyk nie powinien mieć 
problemu z rozszyfrowaniem 
jego treści. Wśród ilustracji zna-
lazła się między innymi Plaża 
Romantyczna, Kościół w Zerz-
niu, Murowanka, Centrum Zdro-
wia Dziecka, a nawet Falenic-
ka Sosna! Wyjście ze sztuką do 
przestrzeni miasta jest w obec-
nych czasach niezwykle ważne, 
w szczególności, gdy dostęp do 
kultury i sztuki mamy głównie 
za pomocą mediów wirtualnych. 
Dzięki użyciu farb katalitycz-
nych, pod wpływem działania 
światła mural będzie nie tylko 
cieszył oczy przechodniów, ale 
także oczyszczał powietrze ze 
szkodliwych substancji

Mural powstał z inicjatywy 
urzędu dzielnicy Wawer przy 

współpracy z Wawerskim Cen-
trum Kultury i Biblioteką Publicz-
ną dla dzielnicy Wawer. O samym 
autorze można powiedzieć wiele. 
Dawid Ryski to autor licznych 
ilustracji prasowych (Computer 
World, The New York Observer, 
L’Optimum, American Lawyer 
Magazine, Esquire, Przekrój, 
Film Duży Format) oraz wielu 
plakatów koncertowych (Franz 
Ferdinand, Nomeansno, Ka-
sabian, Twin Shadow czy Daft 
Punk). Razem z żoną Anulą two-
rzy kolektyw rysowników Pina-
ta Unique. Ponadto zajmuje się 
projektowaniem murali, okładek 
do płyt i książek oraz grafik dla 
firm odzieżowych. Za jeden ze 
swoich ciekawszych projektów 
uważa ilustracje do elementarza 
dla dzieci, które zrobił na zlece-
nie amerykańskiego studia gra-
ficznego.

Początek roku 2021 to rów-
nież wystawa prezentująca 10 
plakatów muzycznych autorstwa 
Ryskiego, wybranych spośród 
ponad 300, które powstały na 
przestrzeni ostatnich lat. Wysta-
wa pojawi się na budynku Wawer-
skiego Centrum Kultury i będzie 
dostępna dla wszystkich! z

(waw)

swojego podcastu o sąsiedzko-
ści, inspirowanego naszym Prze-
wodnikiem. Podcast dostępny 
jest do odsłuchania na kanale 
YouTube dzielnicy.

Wawerski Przewodnik Są-
siedzki dostępny jest do pobra-
nia na stronie internetowej urzę-
du http://wawer.warszawa.pl/pl/
sasiedzi. Wersja papierowa prze-
wodnika dostępna jest w wawer-
skich bibliotekach publicznych 
i instytucjach kultury. z

(waw)

i narzędzi pracy do obowiązu-
jących obostrzeń sanitarnych 
w gminach, na terenie których 
jest zlokalizowana lub budowana 
infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działal-
ności organizatora programu 
dostępnych jest na stronie www.
wzmocnijotoczenie.pl z

(par)

Wawerski 
Przewodnik 
Sąsiedzki
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Zasiedzenie jest instytu-
cją prawną posiadającą 
długi rodowód, sięga 
bowiem swymi korze-

niami do prawa rzymskiego. 
W Polsce zasiedzenie w odnie-
sieniu do nabycia nieruchomo-
ści pojawiło się już w statutach 
Kazimierza Wielkiego. W okre-
sie rozbiorów zasiedzenie funk-
cjonowało w ustawodawstwie 
wszystkich krajów zaborczych. 
Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości przepisy określające 
przesłanki konieczne do zasie-
dzenia nieruchomości zmienia-
ły się kilkukrotnie, przy czym 
ostatnia zasadnicza nowelizacja 
miała miejsce w 1990 roku.

Właściciel i posiadacz
Istotą zasiedzenia jest nabycie 
prawa własności nieruchomości 
przez jej posiadacza, na skutek 
upływu czasu. Chodzi o nabycie 
przez takiego posiadacza, który 
jednocześnie nie jest formalnie 
właścicielem nieruchomości bę-
dącej w jego posiadaniu. Nale-
ży w tym miejscu zaznaczyć, iż 
pojęcie właściciela i posiadacza 
są niekiedy w mowie potocz-
nej traktowane jako synonimy. 
W języku prawniczym znacze-
nie tych pojęć nie jest tożsame. 
Właścicielem jest bowiem ten, 
kto posiada tytuł prawny do nie-
ruchomości, np. jest nabywcą 
nieruchomości na podstawie 
umowy kupna-sprzedaży spo-
rządzonej w formie aktu nota-
rialnego. Posiadaczem jest z ko-
lei ten, kto faktycznie włada daną 
rzeczą. Zwykle właściciel jest 
jednocześnie posiadaczem rze-
czy, jednakże dosyć często mo-
żemy spotkać się z sytuacją, gdy 
rzecz znajduje się w posiadaniu 
innej osoby niż jej właściciel.

W polskim prawie wyróżnia-
my dwa rodzaje posiadania – po-
siadanie samoistne oraz posiada-
nie zależne. Posiadaczem samo-
istnym jest ten, kto włada daną 
rzeczą jak właściciel. Przejawami 
takiego posiadania w odniesie-
niu do nieruchomości może być 

Nabycie prawa własności 
nieruchomości przez zasiedzenie
Własność nieruchomości można nabyć na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą umowa kupna-
sprzedaży, darowizna, czy też dziedziczenie. Nabycie nieruchomości możliwe jest także w drodze zasiedzenia. 
Ta instytucja prawna nie jest powszechnie znana, jednakże wciąż znajduje ona szerokie zastosowanie. Z tego 
względu warto poświęcić jej nieco uwagi. 

nieruchomości nabywa jej wła-
sność, choćby uzyskał posiada-
nie w złej wierze. Posiadanie 
samoistne i upływ czasu określo-
ny przepisami prawa stanowią 
jedyne przesłanki zasiedzenia. 
Przesłanki te muszą być jednak 
spełnione łącznie.

W tym miejscu należy wska-
zać, iż pojęcia dobrej i złej wiary 
nie zostały zdefiniowane usta-
wowo, wielokrotnie wyjaśniał 
je natomiast Sąd Najwyższy. 
Mówiąc w uproszczeniu dobra 
wiara posiadacza polega na 
usprawiedliwionym w danych 
okolicznościach przekonaniu, 
że przysługuje mu prawo wła-
sności nieruchomości, mimo 
iż takie prawo w rzeczywistości 
nie przysługuje. Sąd Najwyższy 
akcentował wielokrotnie subiek-
tywny charakter dobrej lub złej 
wiary, wskazując że jest to kwe-
stia świadomości posiadacza. 
W praktyce wykazanie istnienia 
dobrej wiary przez posiadacza 

jest trudne, a tym samym więk-
szość przypadków zasiedzenia 
następuje w złej wierze.

Posiadanie samoistne musi 
mieć charakter nieprzerwany. 
Za każdym razem, gdy nastąpi 
utrata posiadania samoistnego 
następuje przerwanie termi-
nu koniecznego do zasiedze-
nia. Termin ten podobnie, jak 
w przypadku przedawnienia 
roszczeń biegnie wtedy od nowa. 

Zasiedzenie następuje z mo-
cy samego prawa, gdy spełnio-
ne zostaną wskazane powyżej 
przesłanki. Potwierdzeniem, iż 
do zasiedzenia doszło jest orze-
czenie Sądu. W celu uzyskania 
takiego orzeczenia trzeba wystą-
pić z wnioskiem o stwierdzenie 
zasiedzenia. Właściwym do jego 
rozpoznania będzie zawsze Sąd 
Rejonowy, w którego obszarze 
działania położona jest nieru-
chomość, będąca przedmiotem 
zasiedzenia. Rolą wnioskodawcy 
jest wykazanie, iż osoba wska-
zana we wniosku jako nabywca 
nieruchomości (może być nią 
osoba nieżyjąca w chwili rozpo-
znawania sprawy) spełniła prze-
słanki konieczne do jej nabycia. 
Uczestnikami w sprawie o zasie-
dzenie są formalny właściciel 
lub właściciele nieruchomości, 
a także właściciele wszystkich 
nieruchomości sąsiadujących 
z tą, która jest przedmiotem 
wniosku. 

Uzyskanie sądowego potwier-
dzenia zasiedzenia bywa skom-
plikowane. Trudności może po-
wodować samo ustalenie uczest-
ników postępowania. Ponadto 
wniesienie sprawy o zasiedzenie 
wiąże się z dużymi wydatkami, 
sama opłata od wniosku to 2000 
zł. Warto zatem przed złożeniem 
wniosku dokładnie sprawdzić 
istnienie przesłanek koniecz-
nych do zasiedzenia. z

Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, adwokat Izby 

Adwokackiej w Siedlcach.

n PRAWO

m.in. wykorzystywanie nieru-
chomości zgodnie z jej przezna-
czeniem (zamieszkiwanie w do-
mu czy prowadzenie upraw na 
gruncie rolnym), wykonywanie 
niezbędnych remontów, rozbu-
dowa istniejącej infrastruktury, 
wykonanie ogrodzenia, opłaca-
nie podatków od nieruchomości 
itp. Najważniejszym przejawem 
posiadania samoistnego jest brak 
jakiejkolwiek zależności posia-
dacza od osób trzecich w kontek-
ście korzystania z nieruchomo-
ści, będącej w jego posiadaniu. 
Posiadaczem zależnym jest na-
tomiast ten, kto korzysta z niej 
tak jak użytkownik, najemca lub 
dzierżawca. 

Dobra i zła wiara 
posiadacza
Na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa (zasiedzenie 
jest regulowane w art. 172-176 
Kodeksu Cywilnego) nabyć wła-
sność nieruchomości w drodze 

Najważniejszym 
przejawem posiadania 
samoistnego jest brak 
jakiejkolwiek zależności 
posiadacza od osób 
trzecich w kontekście 
korzystania 
z nieruchomości, 
będącej w jego 
posiadaniu. 
Posiadaczem zależnym 
jest natomiast ten, kto 
korzysta z niej tak jak 
użytkownik, najemca 
lub dzierżawca.

zasiedzenia może posiadacz sa-
moistny, jeżeli posiada on daną 
nieruchomość nieprzerwanie 
od lat dwudziestu, chyba że uzy-
skał posiadanie w złej wierze. Po 
upływie lat trzydziestu posiadacz 
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Rozwój e-sportu 
w Polsce i na świecie
Segment sportów elektronicznych otwiera nowe, ogromne możliwości nie tylko przed 
zawodnikami, ale też przed reklamodawcami czy organizatorami wydarzeń popkulturowych.

n SPORT

W dzisiejszym cy-
frowym świecie 
e-sport stano-
wi nowocze-

sną formę rozrywki, która już 
dawno przestała być wyłącznie 
towarzyską aktywnością. Nie-
mal codziennie organizowane 
są turnieje e-sportowe w formu-
le wzorowanej na tradycyjnych 
rozgrywkach sportowych, a dla 
wielu profesjonalnych e-spor-
towców rywalizacja w grach 
komputerowych stała się pod-
stawowym źródłem utrzymania. 

Rynek sportu 
elektronicznego na 
świecie
Aktualne trendy oraz skalę ryn-
ku sportów elektronicznych cy-
klicznie opisuje między inny-
mi Newzoo, globalny dostawca 
analiz gier i e-sportu. W swoim 
raporcie Newzoo szacuje, że 
wartość rynku e-sportowego 
za rok 2019 przekroczy 1 mld 

Counter-Strike: Global Offensive, 
Dota 2, Overwatch, Hearthstone, 
Starcraft II, Playerunknown’s Bat-
tlegrounds oraz Fortnite.

Specyfika e-sportu polega na 
tym, iż większość treści (con-
tent) dostępna jest dla widzów 
oglądających rozgrywki w In-
ternecie za darmo, a głównym 
źródłem przychodów są wpływy 
od sponsorów – udział sponso-
ringu w łącznych przychodach 
w e-sporcie w roku 2019 wyniósł 
456,7 mln dolarów. Ma to nie-
bagatelne znaczenie również 
z prawnego punktu widzenia, 
między innymi w kontekście 
szczególnych regulacji dotyczą-
cych sportu zawartych w tzw. 
ustawach mediowych.

E-sport w Polsce
W Polsce miliony osób deklaru-
ją, że są graczami (16,4 mln) lub 
miłośnikami gier (3,5 mln). Wy-
darzeniem o światowym zasięgu 
jest organizowany w Katowicach 

Intel Extreme Masters (finał mię-
dzynarodowego turnieju e-spor-
tu, przeprowadzany od roku 
2006). Z kolei 16 września 2019 r. 
odbył się ósmy już sezon Esports 
Championship Series, z którego 
polskojęzyczną transmisję przy-
gotowała agencja FantasyExpo, 
specjalizująca się w projektach 
z dziedziny e-sportu. W Polsce 
odbywają się też inne międzyna-
rodowe wydarzenia, jak na przy-
kład zawody Good Game League, 
Games Clash Masters czy Apex 
Legends Preseason Invitational. 
Potencjał sportów elektronicz-
nych w Polsce dostrzegły rów-
nież tradycyjne media, między 
innymi TVP Sport (która pod-
pisała umowę z ligą ESL) oraz 
Polsat Games (kanał poświęcony 
przede wszystkim rozgrywkom 
w League of Legends). E-sport to 
także ogromna przestrzeń rozwo-
ju dla agencji niespecjalizujących 
się stricte w tym obszarze, ale 
również szeroko z nim związa-

nych (przykładowo: eMinePro, 
Gameset, Gamellon).

Ponadto w Polsce zarejestro-
wano już trzy stowarzyszenia 
e-sportowe oraz jeden związek 
sportowy z dziedziny e-sportu. 
Stowarzyszenie Sportów Elek-
tronicznych (posługujące się 
skrótem ESA, utworzonym od 
angielskiej nazwy stowarzysze-
nia: Esports Association) jest 
członkiem międzynarodowej or-
ganizacji International Esports 
Federation (IESF), której sie-
dziba znajduje się w Korei Po-
łudniowej. Wreszcie to właśnie 
w Polsce mieści się pierwsze 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej, położone w Warszawie, 
e-sportowe centrum o charakte-
rze biznesowym i treningowym 
– Kinguin Esports Performance 
Center. z

Agnieszka Karcz
Weronika Lenart

www.traple.pl

dolarów, zaś dynamika wzrostu 
tego sektora utrzyma się na wy-
sokim poziomie 26,7% rocznie. 
Jeśli chodzi o widownię e-sportu 
(bo to przede wszystkim o niej, 
a nie o samych graczach, mówi 
się w kontekście sportów elek-
tronicznych), wskazuje się, że jej 
liczebność w 2019 roku osiągnie 
453,8 mln osób, i przewiduje się 
jej dalszy dynamiczny przyrost 
(o ponad 15% w skali roku). 

Według Newzoo największym 
dotychczas wydarzeniem e-spor-
towym były zorganizowane 
w roku 2018 mistrzostwa świata 
w grze League of Legends, które 
pod tą samą nazwą użytkownicy 
platformy streamingowej Twitch 
oglądali na żywo w imponującym 
wymiarze 53,8 mln godzin. Le-
ague of Legends została niekwe-
stionowanym zwycięzcą rankin-
gu gier śledzonych na żywo (za 
pośrednictwem platform Twitch 
i YouTube) w 2018 roku. Tuż za 
nią uplasowały się takie gry, jak 
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Margaret Thatcher 
została premie-
rem Wielkiej 
Brytanii mając 

54 lata, Ray Kroc założył McDo-
nald’s mając 52 lata, a Anthony 
Hopkins rozpoczął karierę jako 
54-latek. Według raportu UBS / 
PwC „Billionaires” opublikowa-
nego w listopadzie ub.r., średni 
wiek wśród 2101 posiadających 
większość globalnych dóbr mi-
liarderów z 66 krajów z mająt-
kiem o łącznej wartości 8,5 bln 
USD netto wynosił 66 lat, a nowo 
mianowanych na stanowiska 
sędziego w USA – 50 lat. 

Pokolenie 50+ rządzi 
światem
Z danych Eurostatu wynika, że 
wskaźnik zatrudnienia osób z te-
go pokolenia w wielu europej-
skich państwach przekracza 60 
proc., np. w Niemczech wynosi 
64 proc., a w Szwecji aż 74 proc. 
Dojrzali pracownicy w porów-
naniu z młodszymi stanowią 
cenny kapitał każdej organiza-
cji. Zrozumieli to już nasi euro-
pejscy sąsiedzi, m.in. Niemcy 
i Finowie, wprowadzając kom-
pleksowe programy wsparcia dla 
osób 50+ oraz inwestując sporo 
w profilaktykę prozdrowotną dla 
tej grupy społecznej.

Analiza przeprowadzona 
przez Korn Ferry, czołową glo-
balną firmę konsultingową z sie-
dzibą w Los Angeles w Kalifor-
nii, działającą w 52 krajach i za-
trudniającą 8678 osób na całym 
świecie wskazuje, że średni wiek 
(CEO) dyrektora generalnego 
lub prezesa w różnych branżach 
to 58 lat, przy czym najstarszy 
ma średnio 60 lat w usługach 
finansowych, a najmłodszy 55 
lat w sektorze technologicznym. 
Natomiast średni wiek CMO (dy-
rektora marketingu) to 52 lata, 
przy czym najstarszy średni wiek 

Potencjał rynkowy osób w wieku 50+, 
czyli czas na „Power Generation”
Żyjemy dłużej i dłużej jesteśmy młodzi. Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia 
należy do priorytetowych działań krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej przyjętej 
przez kraje UE w 2000 r., jednym z celów Unii Europejskiej jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 
55-64 lata na poziomie nie niższym niż 50 proc. 

psychiki i wydolności fizycznej. 
Jednak jeszcze pokolenie wcze-
śniej, w 1969 roku, kiedy to Neil 
Alden Armstrong dotknął po-
wierzchni księżyca, ten opty-
malny wiek wynosił zaledwie 
40 lat. Współczesne osiągnięcia 
medycyny i prewencja, zdrowy 
styl życia czy work-life balance 
„odjął” społeczeństwom +/– 10-
15 lat życia. To olbrzymi poten-
cjał, który warto eksplorować. 

A jak jest w Polsce?
Za granicą już dawno zniknął ste-
reotyp pokolenia 50+ jako ludzi, 
którzy najlepsze lata zawodowe 
mają za sobą. Nasi pracodawcy 
wciąż nie doceniają pełnych sił 
dojrzałych ludzi. CU/ Communi-
cation Unlimited i Atena Rese-
arch & Consulting zaprezento-
wały raport dotyczący sytuacji 
takich osób w naszym kraju pt. 
„Power Generation. Pieniądze, 

seks i władza – co napędza osoby 
po 50.” Okazuje się, że kupują to, 
co najlepsze. Oszczędzają, ale 
posiadają tyle, że nie przeszka-
dza im to w konsumpcji. Mają 
także silne poczucie, że sobie 
na to zasłużyli. Oto, co mówią 
o raporcie jego autorzy:

– Pomysł na nasze badanie 
powstał jako bunt przeciwko 
stereotypowemu traktowaniu 
osób 50+. Większość zwłaszcza 
młodych ludzi myśląc o osobach 
powyżej 50 roku życia, oczami 
wyobraźni widzi osoby z siwy-
mi włosami, które zajmują się 
wnukami, oglądają seriale w te-
lewizji i generalnie nie nadążają 
za współczesnymi czasami. Kie-
dy wpiszemy do wyszukiwarki 
internetowej hasło „pokolenie 
50+”, znajdziemy tam zdjęcia 
nie pięćdziesięciolatków, ale 
70– i 80-latków przedstawio-
nych jako osoby stare, czasem 

n GOSPODARKA

to 54 lata w sektorach nauk przy-
rodniczych i usług zawodowych, 
a najmłodszy 50 lat w sektorze 
konsumenckim. Dla dyrektorów 
IT odpowiedzialnych za rozwój 
i wdrożenia technologii infor-
macyjnych (CIO) jest to średnio 
51 lat. Obecnie średnia wieku 
prawników w Stanach Zjedno-
czonych wynosi 50 lat, zaledwie 
trzy dekady temu było to 39 lat. 
W samym USA tylko 4% prakty-
kujących prawników ma mniej 
niż 30 lat.

NASA przyjmuje, iż opty-
malny wiek astronautów do 
misji to 50 lat. Kosmiczna elita 
to eksperci wyselekcjonowani 
spośród najlepszych pilotów 
wojskowych. Muszą być to bo-
wiem osoby zarówno z dużym 
doświadczeniem, jak i cechują-
ce się dobrą kondycją psychofi-
zyczną. To niezwykłe wyzwanie 
dla technologii, ale też ludzkiej 

Większość młodych 
ludzi, myśląc o osobach 
powyżej 50 roku życia, 
oczami wyobraźni 
widzi osoby z siwymi 
włosami, które zajmują 
się wnukami, oglądają 
seriale w telewizji 
i generalnie nie nadążają 
za współczesnymi 
czasami. Kiedy 
wpiszemy 
do wyszukiwarki 
internetowej hasło 
„pokolenie 50+”, 
znajdziemy tam zdjęcia 
nie pięćdziesięciolatków, 
ale 70– i 80-latków 
przedstawionych jako 
osoby stare.

Adam Białas 
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W 50-latkach widać 
mocno zakorzeniony 
etos pracy, są 
zaangażowani 
w powierzone 
obowiązki, sumienni 
i rzetelni. Praca często 
jest dla nich pasją. 
Bardziej niż młodsze 
pokolenia identyfikują 
się z firmą, są lojalni 
wobec pracodawcy, 
często pracując 
w jednej firmie przez 
wiele lat. Są dojrzali, 
odważnie podejmują 
decyzję. 

w prześmiewczy sposób, np. 
z nieporadnym wyrazem twa-
rzy przed komputerem. Jedna 
z firm badawczych opracowała 
badanie dotyczące pokolenia 
pięćdziesięciolatków i zilustro-
wała je rysunkiem dwojga star-
ców poruszających się o laskach. 
To jest aging w czystej postaci. 
Intuicja podpowiadała nam, że 
pokolenie 50-70 jest zupełnie 
inne, dlatego postanowiliśmy to 
sprawdzić i jeśli nasze hipotezy 
się sprawdzą – odczarować spo-
łecznie. Pokolenie milenialsów 
zostało wielokrotnie przebada-
ne, a prawie w ogóle nie było rze-
telnych opracowań dotyczących 
pokolenia 50+, tak jakby ludzie 
w tym wieku w ogóle nie istnieli 
– informuje Elżbieta Wojtczak, 
współwłaścicielka i CEO Com-
munication Unlimited, najstar-
szej niezależnej agencji komu-
nikacji marketingowej w Polsce.

Raport obala liczne stereo-
typy i pokazuje stan rzeczywi-
sty. Na przykład powszechnie 
uważa się, że osoby po 50. to 
w większości osoby tradycyjne, 
nie do końca otwarte na zmiany 
i raczej z trudem odnajdujące 
się we współczesnym świecie. 
Tymczasem, wbrew powszech-
nemu przekonaniu, stanowią 
one zaledwie 9% pokolenia.

– W ostatnich latach praco-
dawcy mocno skupiali się na 
zrozumieniu młodszych poko-
leń, sprostaniu ich potrzebom 
i oczekiwaniom w procesie rekru-
tacyjnym. A zapomnieli o war-
tościach, które wnosi do firmy 
Pokolenie 50+. Wokół tej grupy 
narosło wiele mitów. Osoba po 
50-tce postrzegana jest jako mało 
atrakcyjny kandydat na pracow-

nika. Dojrzali pracownicy oce-
niani są jako mniej wydajni, słab-
si i pozbawieni umiejętności kre-
atywnych. Zarzuca im się strach 
przed zmianami, opory przed 
nowymi technologiami, a także 
częste przebywanie na zwolnie-
niach lekarskich. Powtarzana jest 
też opinia, że w tym wieku już 
nic się nie chce i myśli się tylko 
o emeryturze. W rzeczywistości 
jest zupełnie inaczej. Jak pokazu-
je nasze badanie „Power Genera-
tion – pieniądze, seks i władza” 
– ta generacja ma niesłychaną 
moc, która przejawia się w ich 
wiedzy, doświadczeniu, chęci do 
pracy. W 50-latkach widać moc-
no zakorzeniony etos pracy, są 
zaangażowani w powierzone 
obowiązki, sumienni i rzetelni. 
Praca często jest dla nich pasją. 
Bardziej niż młodsze pokolenia 
identyfikują się z firmą, są lojalni 
wobec pracodawcy, często pra-
cując w jednej firmie przez wiele 
lat. Są dojrzali, odważnie podej-
mują decyzję. Mają więcej czasu, 
by skupić się na pracy zawodo-
wej, podnoszeniu kwalifikacji 
i kompetencji. Ale też mają czas, 
by zostać w pracy po godzinach, 
bo mają już odchowane dzieci. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem 
chętnie dzielą się z młodszymi 
kolegami. Równie chętnie uczą 
się od młodszych pokoleń. Ta 
międzypokoleniowa synergia jest 
szalenie ważna w każdej firmie, 
bo oznacza czerpanie z tego, co 
najwartościowsze w każdym po-
koleniu. Badanie „Power Gene-
ration” zaprzecza stereotypom, 
że pokolenie 50+ marzy już tylko 
o emeryturze. Nic bardziej myl-
nego. Aż 37 proc. lubi poszerzać 
swoje umiejętności i korzysta 

z różnych kursów i szkoleń, a 26 
proc. deklaruje, że rozpoczęło 
naukę języków obcych. Wbrew 
obiegowym opiniom ludzie ci 
dobrze odnajdują się w świecie 
nowości i technologii. Warto, aby 
działy HR pamiętały o tym w pro-
cesach rekrutacji i wyszły poza 
stereotypowe myślenie o poko-
leniu 50+. By zobaczyły ogrom-
ny potencjał jaki cały czas tkwi 
w tym pokoleniu. Bo pięćdziesię-
ciolatkowie, to dojrzali eksperci, 
wspaniali doradcy, mentorzy dla 
młodszych pracowników, którzy 
stanowią solidny fundament dla 
każdej firmy.” – wyjaśnia Agniesz-
ka Brytan-Jędrzejowska – założy-
cielka i CEO ATENA Research & 
Consulting.

W ocenie ekspertów 
dojrzały wiek, to cenny 
atrybut
Liczba pracujących osób 50+ 
systematycznie rośnie, ale 
wśród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, Polska miała naj-
niższy wskaźnik zatrudnienia 
pięćdziesięciolatków. Z 16 mln 
aktywnych zawodowo Polaków, 
przeszło 25 proc. było powyżej 
50 roku życia. W ostatniej de-
kadzie odsetek zatrudnionych 
50+ w Polsce podniósł się pra-
wie o połowę (do 47,4 proc.). 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa wiek (podobnie 
jak płeć, religia, status rodziny, 
orientacja seksualną, polityczna, 
itd.) kandydatów nie może być 
kryterium, w oparciu o które 
pracodawcy podejmują decyzję 
o przyjęciu do pracy. W rzeczy-
wistości jednak pracodawcy pre-
ferują młodszych kandydatów 
uważając, że młodszy pracownik 
będzie bardziej energiczny, szyb-
ciej przystosuje się do nowych 
warunków pracy, będzie praco-
wał efektywniej za niższe wyna-

grodzenie niż osoba z kilkudzie-
sięcioletnim stażem pracy. Na 
szczęście sytuacja w ostatnich 
latach uległa korzystnej zmianie.

„Zaletą pokolenia 50+ jest 
przede wszystkim doświadcze-
nie – profesjonalne, ale też i ży-
ciowe. Nie do przecenienia są 
również umiejętność budowa-
nia i podtrzymywania relacji, 
odporność na ponadstandardo-
we wydarzenia w organizacji, 
racjonalne reagowanie na stres 
i efektywne zarządzanie ewentu-
alnym kryzysem. To pokolenie 
dysponuje szerokim horyzon-
tem analitycznym: doświadczony 
pracownik widzi konsekwencje 
danego działania oraz zależność 
między nim a zaistniałym efek-
tem. Łącząc kropki, dojrzalsi 
pracownicy dostrzegają szerszy 
obrazek i strategiczną perspekty-
wę, potrafią też trafnie wyciągać 
wnioski. O przewadze pokole-
nia 50+ na rynku pracy stanowi 
z jednej strony dystans do świata, 
wynikły z oczywistej perspekty-
wy profesjonalnej i życiowej, ale 
też i zdrowa lojalność w stosun-
ku do pracodawcy. Ta generacja 
operuje na rynku pracy mając 
świadomość nieodległego koń-
ca kariery zawodowej, stąd też 
wynika potrzeba stabilizacji. Do-
dając do tego obawę o stałość 
zatrudnienia oraz wzmocnione 
w ostatniej dekadzie poczucie 
niedocenienia i marginalizacji, 
uzyskujemy generację, która na 
tle innych po prostu daje z sie-
bie więcej. W ostatnim czasie 
wiele organizacji postawiło na 
młodych, często opacznie rozu-
miejąc pojęcie diversity w śro-
dowisku pracy. Dodatkowo 
przesadną wagę przyłożono do 
kompetencji cyfrowych, prze-
ceniając pokolenie, o którym już 
teraz mówimy cyfrowi tubylcy. 
Ta strategia zatrudnienia oka-
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zała się „ślepą uliczką”, co bar-
dzo szybko zostało dowiedzione 
przez tegoroczną pandemię. Brak 
doświadczenia wśród zespołów 
spowodował, iż wiele firm tej 
próby nie przetrwało – między 
innymi ze względu na wadliwą 
komunikację zewnętrzną i we-
wnętrzną. Bardzo często zabra-
kło tu równowagi pokoleniowej, 
gdzie w efektywnym i płynnym 
procesie starsi przekazują wie-
dzę i doświadczenie młodszym. 
Ten aspekt często był pominięty, 
a skutki tego zaniedbania pojawi-
ły się błyskawicznie. W ostatnim 
czasie obserwowano faktyczne 
mniejsze zainteresowanie poko-
leniem 50+ na rynku pracy, ale 
ten trend się odwraca i praco-
dawcy oraz menadżerowie HR 
coraz częściej stawiają na kandy-
datów reprezentujących realne 
doświadczenie. Idąca w tym kie-
runku porada profesjonalnego 
rekrutera trafia tym samym na 
coraz bardziej podatny grunt. 
Ponadto nie zapominajmy, że 
bezrobocie w kraju, w niektórych 
branżach i obszarach, wciąż jest 
niskie, a w dużych ośrodkach 
miejskich wręcz nie istnieje, 
często więc mamy do czynienia 
z sytuacją poważnego deficytu 
wykwalifikowanych kadr. W tym 
kontekście pokolenie 50+ stanowi 
potencjalny rezerwuar kandyda-
tów, do którego na pewno sięgną 
działy personalne niejednego 
przedsiębiorstwa.”– mówi Paweł 

Wiek wpływa 
pozytywnie na poziom 
zadowolenia z pracy, 
zaangażowanie 
i motywację, a także 
na aktywność 
zawodową. 
Natomiast z wiekiem 
wzrasta potrzeba 
bezpieczeństwa, 
stabilizacji 
i przynależności. 
Bardziej istotna 
od samego zawodu 
staje się np. atmosfera 
w pracy. 

doświadczenie i pewni swoich 
kompetencji często nie odczu-
wają potrzeby, aby rywalizować 
w zawodowych wyścigach z młod-
szymi współpracownikami. Nie 
podejmują decyzji o zmianie pra-
cy pod wpływem emocji, a satys-
fakcję daje im ustabilizowane ży-
cie zawodowe. Są to bez wątpienia 
korzyści, które pracodawca po-
winien dostrzec. Taki pracownik 
jest przewidywalny, rzadko popeł-
nia błędy i może stanowić cenny 
zasób szkoleniowy pracodawcy. 
Niestety tacy pracownicy czę-
sto są stereotypowo traktowani, 
a czasy kiedy 50+ kojarzyło nam 
się z emeryturą już dawno minę-
ły. Dzisiaj to energiczni ludzie, 
którzy w większości nie mają już 
takich zobowiązań prywatnych, 
jak 30-latek, a to z perspektywy 
pracodawcy jest cenne. Uważam, 
że najtrudniejszym momentem 
dla takiej osoby jest wejście do 
firmy, otrzymanie oferty zatrud-
nienia, gdyż na tym etapie często 
decydują ludzie młodsi. Wielu 
rekruterów to osoby po 20 roku 
życia i to w podejściu tej grupy 
należy doszukiwać się proble-
mów” – mówi Aneta Czernek, 
Business Unit Manager HRK Fi-
nancial Markets.

Badania wykazują, że wiek 
wpływa pozytywnie na ogólny 

poziom zadowolenia z pracy, 
zaangażowanie i motywację, 
a także na aktywność zawodową. 
Natomiast z wiekiem wzrasta 
potrzeba bezpieczeństwa, sta-
bilizacji i przynależności. Bar-
dziej istotna od samego zawodu 
staje się np. atmosfera w pracy, 
zadowolenie z kolegów, przeło-
żonych.

Starość? Jaka starość! Ja 
dopiero zaczynam żyć!
Na to pytanie odpowiada rów-
nież właśnie wydana książka 
Joanny Pogorzelskiej pt. „Wiecz-
nie młodzi, czyli pokolenie mo-
cy”. Przedstawiciele pokolenia X 
często biją na głowę pokolenia 
Y i Z, jeśli chodzi o mentalną 
i fizyczną kondycję, zaangażo-
wanie czy odporność na stres. 
Również ich wiedza z zakresu 
technologii jest o wiele większa, 
niż mogłoby się wydawać. Power 
Generation. Pokolenie mocy. To 
właśnie oni – polscy pięćdziesię-
ciolatkowie. Silni, energiczni, 
optymistyczni. Z apetytem na 
życie i wielkimi planami. Wbrew 
stereotypom. To ludzie, którzy 
mają prawdziwy power i udo-
wadniają, że życie jest piękne 
bez względu na wiek.
Pełny tekst artykułu na stronie: 
www.gazetapogodzinach.pl z

Wierzbicki, Partner w firmie re-
krutacyjnej Page Executive. 

„Rosnący odsetek pracodaw-
ców coraz częściej dostrzega 
zalety zatrudnienia dojrzałych 
osób. Przede wszystkim są to 
ludzie bogaci w życiowe do-
świadczenia, którzy mogą dzielić 
się swoją wiedzą z młodszym 
pokoleniem. Posiadają rozwi-
nięte kompetencje miękkie, jak 
chociażby zdolności komuni-
kacyjne, umiejętność wywie-
rania wpływu czy budowania 
relacji. Obserwacje rynku po-
kazują również, że ta grupa za-
wodowa często charakteryzuje 
się większą dyspozycyjnością 
i lojalnością wobec pracodaw-
ców. Proces starzenia się spo-
łeczeństwa będzie znajdował 
odzwierciedlenie w aktywności 
zawodowej dojrzałych osób. Na 
polskim rynku pojawiają się fir-
my, które wybiegają wzrokiem 
w przyszłość, tworząc bardziej 
zdywersyfikowane środowiska 
pracy. Coraz częściej dostrzegają 
też wartość, jaką do organizacji 
mogą wnieść dojrzali pracow-
nicy – bogate doświadczenie, 
zdolności interpersonalne i nie-
co inne podejście do wykonywa-
nia obowiązków” – informuje 
Agnieszka Kolenda, Executive 
Director w Hays Poland.

Zmiany demograficzne zwią-
zane ze starzeniem się społe-
czeństw prowadzić będą w naj-
bliższej przyszłości do jeszcze 

Adam Białas
Ekspert rynku, dziennikarz biznesowy, dyrektor w agencji komunikacji Core PR. 
Od ponad dwóch dekad związany z mediami, skutecznie działa w obszarze PR 

i marketingu. Autor wielu autorskich projektów PR, e-marketingu i dedykowanych 
programów partnerskich. Posiada wieloletnie globalne doświadczenie 

korporacyjne, ekspert w kampaniach i budowaniu wizerunku brandu B2B/B2C. 
Prowadził też szerokie działania z obszaru zarządzania kryzysowego, współpracując 

z liderami branży gamingowej, finansów, IT, MICE i deweloperskiej. Agencja, którą 
kieruje z obsłużyła ponad 650 kampanii (w tym globalne).

większego spadku liczby osób 
w wieku produkcyjnym, jeśli nie 
wzrośnie poziom zatrudnienia 
osób po pięćdziesiątym roku 
życia. Szacuje się, że odsetek 
osób w wieku produkcyjnym 
w populacji obniży się z 64 proc. 
w 2007 r. do 50,4 proc. w 2050 r., 
co przełoży się na znaczący 
wzrost współczynnika obciąże-
nia demograficznego (z 56 osób 
w 2011 r. do 98 w 2050 r.) Dla 
efektywności organizacji waż-
ne jest, aby budować zespoły 
zróżnicowane wiekowo, dzięki 
którym w pełni można wykorzy-
stać potencjał młodszych i star-
szych pracowników.

„To co charakteryzuje pracow-
ników z pokolenia 50+, to niechęć 
do ryzyka i lojalność, które natu-
ralnie rosną wraz z wiekiem. Star-
si pracownicy wykazują większe 
przywiązanie do firmy, w której 
są zatrudnieni. Posiadający duże 
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Tajemnica Beksińskich
Lektura książki Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” to fascynujące doświadczenie. 
Książkę, która w znacznej mierze składa się z listów bohaterów, czyta się świetnie, choć mogłoby się przecież 
wydawać, że nic fascynującego w zapoznawaniu się z prywatną korespondencją nie ma. 

n SYLWETKI

Wielka w tym 
zasługa kraso-
mówczego ta-
lentu Beksiń-

skich, a nie mniejsza autorki 
książki. Przyjmuje ona w swojej 
opowieści różne perspektywy; 
nie jest to bynajmniej klasycz-
nie napisana biografia skupiona 
na faktografii i emocjonalnie 
zdystansowana do opisywanych 
postaci. 

Są w tej książce momenty, 
kiedy autorka zdaje się utoż-
samiać ze sposobem patrzenia 
na świat Tomasza Beksińskiego. 
Odnosi się wrażenie, że wypo-
wiada się przez pryzmat jego 
frustracji, niechęci do świata, 
nienawiści do ludzi i różnych 
przejawów życia wspólnotowe-
go. Trudno wszak stwierdzić, 
czy jest to świadomy zabieg lite-
racki autorki, swoiste wciągnię-
cie czytelnika w orbitę myśli 
Tomka, próba pokazania tego, 
jak on mógł myśleć, czy też 
Grzebałkowska rzeczywiście 
doświadcza momentami po-
czucia zbieżności niektórych 
swoich emocji i doświadczeń 
z życiem wewnętrznym opisy-
wanej postaci.

Demoniczny malarz 
i autodestrukcyjny syn
Dla mnie lektura opowieści 
o Beksińskich była doświadcze-
niem uświadamiającym nie tyl-
ko w zakresie historycznym: po-
kazania kolorytu epoki drugiej 
połowy XX wieku w Polsce. To 
też (a może przede wszystkim) 
doświadczenie uświadamiające, 
kim właściwie byli ci „przeklę-
ci” Beksińscy, a także zderze-
nie się z pewnym stereotypem 
tych postaci, wykreowanym dla 
szerokiego grona odbiorców 
przede wszystkim przez znako-
mity film Jana Matuszyńskiego 
„Ostatnia rodzina”. Opowieść 
o losach legendarnych już osób 
– „demonicznego” malarza i je-
go autodestrukcyjnego syna – 
łatwo bowiem ubrać w kostium 
pewnych utartych, schematycz-
nych wyobrażeń. Naczytałem 
się wiele różnych, skrajnych 
interpretacji losów rodziny Bek-

Beksiński jak ja
Skoro książka „Beksińscy. Por-
tret podwójny” nie rozwiązuje 
tajemnicy bohaterów, to mo-
że nie jest warta przeczytania 
przez tych, którzy na to przede 
wszystkim liczą? Nie sądzę. 
Mimo że jest w niej poczucie 
nieprzenikalności, niemoż-
ności zrozumienia losu dru-
giego człowieka, łatwego jego 
podsumowania, to są jednak 
w niej liczne wskazówki do 
odpowiedzi na dwa najistot-
niejsze chyba pytania. Pierw-
sze z nich brzmi: czemu Zdzi-
sław Beksiński „tak” malował? 
Drugie zaś jest następujące: 
dlaczego jego syn mizantrop 
nienawidził świata tak bardzo, 
że podjął wiele prób samobój-
czych – w tym ostatnią udaną. 
Grzebałkowska właściwie ni-
czego czytelnikowi wprost nie 
sugeruje, pokazuje nam jedynie 
pewne tropy interpretacyjne. 

A więc to, że za malarstwem 
Beksińskiego stoją zarówno 
jego dziecięce doświadczenia 
wojenne, jak i zetknięcie się 
z określoną literaturą (np. Ed-
garem Allanem Poe czy Car-
lem Gustavem Jungiem), ale 
również fascynacja duchowo-
ścią z odcieniem magicznym, 
okultystycznym. Rozbrajająca 
jest przy tym opowieść samego 
Beksińskiego o tym malarstwie, 
całkowicie negująca wszelkie 
interpretacje jego twórczości. 
Ostatecznie jego postaci wyła-
niającej się z przekazu autorki 
tkwi jakiś bezbrzeżny smutek 
człowieka doświadczającego 
porażającego poczucia pustki 
egzystencjalnej, podchodzące-
go do życia swojego i bliskich 
z pozycji obserwatora, anality-
ka. Jednocześnie to postać wy-
bitnego erudyty (z pewnością 
sam Beksiński bardzo ironicz-
nie podszedłby do takiej oceny 
swojej osoby), niezwykle celnie 
i zabawnie podsumowującego 
działania krytyków sztuki.

Z pewnością tekst ten nie 
przedstawia wyczerpująco 
książki Grzebałkowskiej – jest 
jedynie nawiązaniem do jej 
treści, szkicem na jej temat. 
Zapewniam jednak, że na czy-
telnika „Beksińskich. Portretu 
podwójnego” czekają rozmaite 
przyjemności. Dla mnie tymi 
z najwyższego rejestru było od-
krywanie opowieści o czasach 
PRL-u. Nie ma w tej opowie-
ści obowiązkowego, wydawa-
łoby się, odniesienia do poli-
tyki, określania postaci przez 
ukazanie ich stosunku wobec 
komunizmu. Jest za to obser-
wowanie losu ludzi niezako-
rzenionych, oderwanych od 
jasnego, zrozumiałego świa-
ta wartości, żyjących w świe-
cie iluzji, nierzeczywistości 
(i chyba niezdających sobie do 
końca z tego sprawy), których 
istnienie wyrażało się poprzez 
sztukę. W przypadku Zdzisława 
Beksińskiego było to malar-
stwo, a w przypadku Tomasza 
Beksińskiego – muzyka. z

Daniel Chemycz

sińskich – od twierdzeń o tym, 
że była ona opętana, aż do prze-
ciwległej, psychologicznej opo-
wieści o jej dysfunkcyjności. Po-
dobnie malarstwo Beksińskiego 
jest interperetowane niezwykle 
szeroko: oceniane nieraz jako 
skandaliczne, perwersyjne, por-
nograficzne, a z drugiej strony 
traktowane jako malarstwo reli-
gijne (wszak jego lejtmotywem 
jest krzyż).

Tajemnica pozostaje
Grzebałkowska unika w swojej 
książce tych wszystkich łatwych 
kategoryzacji, zamknięcia swo-
ich bohaterów w szufladkach 
z konkretnymi podpisami. Naj-
większą mocą książki jest to, że 
po jej przeczytaniu poczucie 
tajemnicy wzrasta, nie maleje, 
a odbiorca, jeśli liczył na jakieś 
rozwiązanie „sprawy Beksiń-
skich”, czuje że ta „sprawa” jest 
o wiele głębsza niż sensacyj-

Największą mocą 
książki jest to, że po jej 
przeczytaniu poczucie 
tajemnicy wzrasta, nie 
maleje, a odbiorca, 
jeśli liczył na jakieś 
rozwiązanie „sprawy 
Beksińskich”, czuje że 
ta „sprawa” jest o wiele 
głębsza niż sensacyjno- 
skandaliczny mit 
o bohaterach. 
Grzabałkowskiej 
udaje się z historii 
osób nietuzinkowych, 
można by powiedzieć 
„dziwacznych”, 
niebędących 
reprezentatywnymi dla 
społeczeństwa, ułożyć 
opowieść uniwersalną, 
która dotyka zmagań 
każdego człowieka 
z rzeczywistością.

no-skandaliczny mit o boha-
terach. Grzabałkowskiej udaje 
się z historii osób nietuzinko-
wych, można by powiedzieć 
„dziwacznych”, niebędących 
reprezentatywnymi dla spo-
łeczeństwa, ułożyć opowieść 
uniwersalną, która dotyka zma-
gań każdego człowieka z rze-
czywistością. Jest w tym jakiś 
wymiar opowieści o ludzkim 
losie w ogóle. Czytamy historię 
Beksińskich i przeglądamy się 
w niej, odkrywając – nieco zszo-
kowani – podobieństwa mię-
dzy sobą a bohaterami, a w ich 
życiu jakiś odblask własnych 
życiowych doświadczeń. Dzię-
ki temu książkę czyta się tak 
dobrze – daje ona możliwość 
utożsamienia się z opisywany-
mi postaciami, zaangażowa-
nia w ich życiowe dylematy, 
przejścia razem z nimi przez 
czyściec egzystencjalnych, gra-
nicznych przeżyć.
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Przeżywamy teraz czas szczegól-
nie trudny. Pandemia sprawiła, 
że dzieci ponownie wróciły do 
edukacji zdalnej, a teraz dodat-
kowo wszystkie dzieci w wieku 
szkolnym mają ferie, w czasie 
których nie mogą nigdzie wy-
jechać. Jak tę sytuację znosi 
Państwa rodzina? Czy eduka-
cja zdalna to dla państwa duże 
wyzwanie?
Jakub: Z mojej perspektywy sy-
tuacja wygląda zupełnie inaczej. 
Ja najbardziej współczuję rodzi-
nom z jednym dzieckiem. Dla 
mnie wielodzietność jest czyn-
nikiem pomagającym przetrwać 
w obecnym czasie. Pandemia 
pokazała, jaką wielką siłą jest 
rodzina, szczególnie duża. Siłą 
naszej rodziny jest, obok innych 
czynników, właśnie jej liczeb-
ność i integracja.

Uważam też, że problem nie 
leży w samej formie edukacji, 
ale raczej w zdolności dzieci 
do mobilizacji i umiejętności 
zarządzania czasem. Tego zaś 
bardzo dobrze uczy życie w wie-
lodzietnej rodzinie, gdzie szybko 
uczymy się samodzielności i za-
radności. Dzieci poradziły sobie 
z edukacją zdalną, gdyż miały 
odpowiednie kompetencje, któ-
re nabyły w rodzinie.

Ja najbardziej 
współczuję 
rodzinom jednym 
dzieckiem. Dla 
mnie wielodzietność 
jest czynnikiem 
pomagającym 
przetrwać 
w obecnym czasie. 
Pandemia pokazała, 
jaką wielką siłą jest 
rodzina, szczególnie 
duża. Siłą naszej 
rodziny jest, obok 
innych czynników, 
właśnie jej liczebność
i integracja.

Gipsowanie, ping-pong i nauka 
– rodzina w czasie pandemii
Z Joanną i Jakubem Ciszkami, mieszkańcami Wesołej, rozmawia Bartosz Wieczorek.

Jakub: Ciekawe jest to, że nasz 
przedszkolak nie chce już cho-
dzić do przedszkola. Chce być 
w domu. Tak się bardzo cieszy, 
że wszyscy są na miejscu. Nie 
chce przegapić ani chwili, kiedy 
coś się może wydarzyć ciekawe-
go bez niego.

Jak dzieci zareagowały na za-
mknięcie szkół? Czy nie brakuje 
im kontaktów z rówieśnikami?
Joanna: Zależy to od wieku 
dziecka. Najbardziej tęskni cór-
ka, która jest w drugiej klasie 
podstawówki. Odlicza czas po-
wrotu do szkoły. Podobnie reszta 
dzieci w wieku szkolnym. Naj-
starsze dzieci już niekoniecznie. 
Jakub: Choć nasz licealista za-
uważa, że nauka zdalna jest 
mniej efektywna w jego przy-
padku. Nie chodzi więc o sa-
mych znajomych, ale formę na-
uczania.
Joanna: Trudno się skupić sie-
dząc w domu przy biurku.
Jakub: Patryk jest w Staszicu, 
a to jest wymagająca szkoła. On 
gorzej przyswaja wiedzę przy 
takim trybie pracy. To jest wła-
ściwie taki system akademicki.

Czy dzieci pomagają sobie wza-
jemnie w nauce? Czy państwo 
muszą im pomagać?
Joanna: Wszystkie nasze dzie-
ci radzą sobie same. Te, które 
sobie mniej radzą, też do nas 
nie przychodzą.

A z czego to może wynikać?
Joanna: Dzieci są nauczone sa-
modzielności. Ja nie zawsze mo-
głam im pomagać i dlatego radzą 
sobie same. Jak córka czegoś 
nie wie i mimo prób dowiedze-
nia się na własną rękę jej się to 
nie udaje, to wtedy przychodzi. 
Natomiast nie jest nigdy tak, 
że nie wie czegoś z materiału 
szkolnego. Lekcje w szkole są 
prowadzone dosyć dobrze i dzie-
ci nie mają problemów z nauką.

Czy dzieci same wstają rano? 
Kto przygotowuje im posiłki? 
Kto pilnuje czasu lekcji?
Joanna: Budzi ich budzik. Po-
tem lubią spotykać się w kuchni 

same na wspólnym śniadaniu. 
Jak nie było pandemii, to też 
same wstawały. Najstarszy syn 
robi śniadanie dla reszty, ale jak 
nie ma czasu, to dzieci same 
wybierają sobie jakieś płatki 
z mlekiem lub robią kanapki 
i kakao. Starsze dzieci pomaga-
ją w tym młodszym. Dzieci też 
rozumieją, że ja przy najmłod-
szym rocznym dziecku jestem 
bardzo zajęta i lepiej samemu 
sobie coś zrobić niż czekać na 
mnie. Jeśli zaś rano odsypiam, 
to dzieci mnie nie budzą, jeśli 
nie ma wielkiej konieczności.
Jakub: Dzieci szybko zrozu-
miały, że szybciej jest zrobić 
samemu śniadanie niż cze-
kać na rodziców. Dość szybko 
doszły też do wniosku, że to 
jest fajne i przyjemne. Jeszcze 
przed pandemią dzieci, które 
do szkoły szły później, wstawały 
wcześniej, aby z rodzeństwem 
wspólnie zjeść i pogadać. Jeżeli 
chodzi o obiad, to przygotowuje 
go żona, a każde dziecko przy-
chodzi zjeść w chwili, kiedy ma 
przerwę w nauce.

A jak wygląda państwa życie, 
kiedy są „przymusowe” ferie? 
Czy to jest szczególnie trudny 
okres dla państwa?
Jakub: Ferie zorganizował nam 
koronawirus. Zaraz po świętach 
zrobiłem test i okazało się, że 
mam wynik pozytywny. Do 
5 stycznia byłem w izolacji ra-
zem z rodziną. Rodzina miała 
jeszcze dodatkowe 7 dni kwaran-
tanny. Jesteśmy więc w pełnym 
lockdownie. Radzimy sobie na 
różne sposoby. Dziś w salonie 
rozłożony jest stół i cały dzień 
jest ping-pong. Dzieci same so-
bie znajdują zajęcie. Jak poświe-
ci trochę słońce, to wychodzą na 
podwórko i grają w badmintona.

Czy w tym czasie dzieci korzy-
stają więcej z mediów elektro-
nicznych?
Jakub: Zawsze staraliśmy się 
ograniczać do nich dostęp, i to 
mocno. Jestem informatykiem, 
zainstalowałem dzieciom pro-
gram kontrolujący czas spędzo-
ny w sieci. Są oczywiście różne 
wyjątkowe sytuacje, np. jak jest 

n RODZINA

Głównym problemem był 
na początku brak sprzętu, ale 
z racji, iż z zawodu jestem in-
formatykiem, reanimowałem 
szybko różne laptopy. Okazało 
się, że na systemie Linux eduka-
cja zdalna idzie bez problemu. 
Potem okazało się, że są proble-
my z wolnym internetem. Mu-
sieliśmy wytłumaczyć dzieciom, 
tym mniej zdyscyplinowanym, 
że muszą zrezygnować z ogląda-
nia filmów na Youtube. Problem 
praktycznie zniknął.

Generalnie więc dzieci radzą 
sobie z edukacją zdalną i jestem 
tym pozytywnie zaskoczony. 
Najmłodsze dziecko w wieku 
szkolnym to nasza córka, która 
jest w drugiej klasie. Przycho-
dzi do mnie, prosząc głównie 
o wydrukowanie zadań. Przy 
czym ona doskonale wie, czego 
potrzebuje i z jakiej strony.
Joanna: Trochę trudniej jest 
z 15-letnim synem. Może wyni-
ka to stąd, że do czasu pande-
mii nasze dzieci miały internet 
dość ograniczony. W momen-
cie, kiedy nastoletnie dzieci 
dostały swój sprzęt i nie miały 
rodziców za plecami, to zaczęły 
zeń korzystać na całego. Z tego 
właśnie, do czego miały ogra-
niczony dostęp.



styczeń-luty 2021 27POLSKA PO GODZINACH

szaro, buro i ponuro, to patrzymy 
na to przez palce. Rozumiemy, że 
dzieci mają utrudniony dostęp do 
innych aktywności. Ratuje nas to, 
że mamy domek z ogródkiem. 
Latem dzieci spędzają dużo czasu 
na świeżym powietrzu. 

Odnośnie czasu na kompu-
ter, to dzieci licealne mają go 
cztery godziny, ale często nie 
wykorzystują tego w pełni. Naj-
starszy syn poświęca czas na 
treningi wioślarskie. Tam spo-
tyka się z rówieśnikami i wyry-
wa się na trochę z domu. Drugi 
syn to artystyczna dusza, gra na 
pianinie, maluje obrazy, skleja 
modele, ostatnio zrobił sobie na 
podwórku tarczę do pistoletów 
na kulki. Ja też staram się im 
wypełniać czas, na przykład po-
przez organizację różnych prac 
przy domu. Ostatnio gipsowali-
śmy i malowaliśmy ścianę w ła-
zience. Często przed pracą daję 
chłopakom zadania do wykona-
nia i oni sobie powoli to robią. 
Joanna: Dajemy dzieciom zada-
nia praktyczne, przydatne w go-
spodarstwie domowym, które 
spełniają, może nie za bardzo 
chętnie, ale zawsze się czegoś 
przy tym nauczą. Uważamy, że 
dzieci powinny się też uczyć życia 
od tej mniej atrakcyjnej strony.

A czy dzieci mają w domu jakieś 
stałe obowiązki, czy tylko do-
stają coś do wykonania w razie 
potrzeb?

A jak układają się relacje między 
dziećmi w tak dużej rodzinie?
Jakub: Kiedy urodził się drugi 
syn, to różnica wieku między ni-
mi wynosiła 18 miesięcy i wtedy 
była jakaś zazdrość między ni-
mi, ale to były malutkie dzieci. 
Natomiast później te emocje 
dobrze się już rozłożyły. Może 
to kwestia naszych charakte-
rów, bo oboje jesteśmy spokoj-
ni. Dzieci też nie są choleryka-
mi. Czasem rywalizują o uwagę 
rodziców, ale nie między sobą, 
tylko ogólnie. Ja pracuję do siód-
mej wieczorem i potem mam 
mało czasu na kontakt z dzieć-
mi. A zatem chodzi o to, bym 
w ogóle znalazł dla nich czas, 
a nie czas dla któregoś z nich. Ja 
intuicyjnie uważam, że chłopaki 
głównie potrzebują popracować 
z tatą. Młodszym dzieciom czy-
tam książki i wtedy nie ma ry-
walizacji. Wszyscy siadają wokół 
mnie i słuchają. Nawet roczna 
córeczka przychodzi i cieszy się 
z bycia razem.

Chciałbym spytać jeszcze o kwe-
stię wielodzietności. Nie zawsze 
jest ona dobrze rozumiana, cza-
sem postrzegana stereotypowo 
i dość negatywnie. Czy zetknęli 
się państwo z jakimiś nieprzy-
jemnymi reakcjami otoczenia?
Jakub: Spotkałem się z takimi 
uwagami ze strony dalszej rodzi-
ny, były to uwagi w stylu: „mamy 
XXI wiek” czy „kiedy dasz tej Asi 
spokój”. Niektóre były nawet nie-
wybredne. Nic nie wiem nato-
miast, aby nasze dzieci spotykały 
się z takimi uwagami.
Joanna: Może wynika to z fak-
tu, że nasze dzieci chodzą do 

szkoły katolickej, gdzie jest dużo 
takich rodzin.
Jakub: Ale to dotyczy tylko pod-
stawówki. W przypadku zaś star-
szych dzieci, to nie wiem, czy 
one nawet o tym rozmawiają ze 
sobą. Zwłaszcza, że przez pan-
demię nie mogli w swoich szko-
łach nawiązać bliższych relacji 
z rówieśnikami. Syn, który jest 
w technikum, zaprosił swoich 
kolegów na nagrywanie jakichś 
piosenek i ci koledzy siłą rzeczy 
poznali naszą rodzinę. Było to 
bardzo pozytywne spotkanie. 
Potem mama jednego z tych 
chłopców zadzwoniła, by podzię-
kować za gościnę i z pewnym 
poczuciem winy zapewniła, że 
następne spotkanie będzie u niej 
w domu. Wybrzmiała w jej tonie 
troska o to, że jej syn przyjechał 
z kolegami do rodziny wielo-
dzietnej i jeszcze został poczę-
stowany obiadem. Po prostu nie 
chciała sprawiać nam kłopotu. 
Joanna: Z rzeczy mniej przy-
jemnych. Ja się uwagami nie 
przejmuję, ale słyszałam raz 
komentarz: „Ojejku, ile oni po-
bierają tego 500+ od państwa”. 
Jakieś podliczanie nas. Mieszka-
jąc w Anglii też dostawialiśmy 
tzw. child benefit, jak wszyscy 
posiadający dzieci. To było nie-
zależne od liczby dzieci i wyso-
kości zarobków. Kiedy pojawiło 
się 500+, to nie było to dla nas coś 
wyjątkowego. Na Zachodzie nikt 
nie ma wyrzutów sumienia, że 
ma dużo dzieci i otrzymuje po-
moc, a w Polsce to jest postrze-
gane jako bycie darmozjadem.
Jakub: To jest jedna z większych 
hipokryzji ludzi, którzy chcą być 
Europejczykami. Jak co do czego 

Joanna: Nie ma ścisłych obo-
wiązków, wszystko raczej wy-
chodzi w praktyce. Na przykład 
dziś moja najmłodsza córka 
ząbkuje i musiałam skorzystać 
z pomocy starszych dzieci. Wy-
glądało to tak, że na zmianę 
nosiły ją na rękach, bo inaczej 
nie mogłabym zrobić obiadu. 
Jeśli coś jest do zrobienia, to 
mówimy o tym dzieciom ra-
no, a im dajemy wybór, kiedy 
to zrobią.

przyjdzie, to okazuje się, że są 
bardzo daleko od wartości euro-
pejskich. Na Zachodzie nigdy nie 
spotkaliśmy się z żadnymi ne-
gatywnymi uwagami odnośnie 
naszej rodziny, a w Polsce tak.
Joanna: Pomoc państwa to tylko 
ułamek potrzeb rodziny. Nasze 
dzieci chodzą na zajęcia mu-
zyczne i te dodatkowe pieniądze 
to pokrywają, jest to inwestycja 
w rozwój ich talentów. Jeśli te 
pieniądze przestałyby wpływać, 
to nasze dzieci jakoś by tego nie 
odczuły. Po prostu chodziłyby 
na mniej zajęć.

Proszę jeszcze powiedzieć na 
zakończenie, jak się mieszka 
państwu w Wesołej? Jak oce-
niają państwo dostępną infra-
strukturę?
Jakub: Mieszkamy dokładnie 
w Zielonej, a wcześniej w Rem-
bertowie. W linii prostej to były 
trzy kilometry przeprowadzki. 
W Zielonej bardzo nam się po-
doba, jest cicho, spokojnie. Zna-
czącym plusem lokalizacji jest 
bliskość lasu. A jednocześnie 
wszystko pod ręką: autobus, 
dom kultury, biblioteka, przed-
szkole, sklepy, kościół. 
Joanna: Dla rodziny to jest bardzo 
dobre miejsce do życia. Mnie jako 
mamie niczego tu nie brakuje. 
Jakub: Nasz najstarszy syn, 
który jest teraz maniakiem ro-
werowym, trochę narzeka na 
brak ścieżek rowerowych. Nie 
można wyjechać od nas ścieżką 
rowerową. A przydałby się jakiś 
dojazd do węzła Marsa. Chyba 
tylko to bym poprawił.

Dziękuję za rozmowę. z

Od lewej: 
Jakub (42), 
Joanna (41), 
Patryk (17), 
Tolek (15), 
Wojtek (12), 
Miłosz (10), 
Kinga (8), 
Bartek (5), 
Marta (13 
miesięcy). 
Zdjęcie 
wykonane 
przez 
Zgrany Duet 
Photography. v
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nej w czerwcu 2020 rozprawy 
doktorskiej Kulczykowskiego.

Wacław Kulczykowski popula-
ryzuje naukę od 2010 r. Prowadzi 
wykłady w ramach „Letnich Spo-
tkań z Nauką” na Kaszubach, od 
2019 r. współorganizuje spotkania 
z ramienia Wydziału Historycz-
nego Uniwersytetu Gdańskiego.

Opowiada o archeologii od 
kuchni, czyli o tym, jak wyglą-
dają wykopaliska. Podaje przy-
kłady średniowiecznej myśli tech-

Polskie gry  
inspirowane archeologią
Dzięki współpracy 
archeologa 
i programisty świat 
dowiedział się 
o historii Grudziądza 
i starym cmentarzu. 
W darmowe polskie 
gry komputerowe 
Excavate! 
i Waterworks grano 
ponad milion 
razy. Wacław 
Kulczykowski 
i Mateusz 
Sokalszczuk są 
wśród finalistów 
konkursu 
Popularyzator Nauki, 
w kategorii Zespół.

n NAUKA

Doktor Wacław Kul-
czykowski jest ar-
cheologiem, absol-
wentem Uniwersy-

tetu Gdańskiego. Mateusz So-
kalszczuk to twórca gier i pro-
gramista Scriptwelder Studio. 
Od 2015 r. współpracują przy 
projekcie „Archeologia Live 
& Online”, tworząc darmowe, 
ogólnodostępne, naukowe gry 
komputerowe na podstawie wy-
ników badań archeologiczno-
-historycznych. Projekt wygrał 
konkurs „eNgage” Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej. Populary-
zują naukę poprzez transmisje 
z wykopalisk, wykłady i zajęcia 
w ramach inicjatywy Archeolo-
gia Live & Online.

Woda dla Grudziądza
Gra komputerowa „Excava-
te!” bazuje na badaniach wy-
kopaliskowych prowadzonych 
przez Wacława Kulczykowskie-
go na terenie zniszczonego, 
XVII-wiecznego cmentarza 
ewangelickiego w Nowym Mo-
nasterzysku (gm. Młynary). 
W grę, przygotowaną w pol-
skiej i angielskiej wersji języ-
kowej, zagrano prawie milion 
razy. Prezentowano ją na 22. 
Międzynarodowym Festiwa-

nicznej: zamkowe studnie, łaźnie, 
ustępy i fosy, a także rynsztoki, 
wodociągi i ulice. Przybliżał pu-
bliczności wykopaliska w Nowym 
Monasterzysku i prowadził zaję-
cia o tematyce archeologicznej 
dla dzieci i młodzieży w ramach 
Oranżerii Naukowej towarzyszą-
cej Letnim Spotkaniom z Nauką.

Wykopaliska na żywo
W ramach projektu „Archeologia 
Live & Online” zespół zaprojek-
tował grę „Excavate!”. „Transmi-
tował ze stanowiska wykopali-
skowego „na żywo” w internecie 
i za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej i publikował wirtualny 
dziennik badań na portalach 
społecznościowych. Na stano-
wisku badawczym w Nowym 
Monasterzysku w zajęciach edu-
kacyjnych wzięło udział około 
400 osób. W latach 2016-2019 
odbyło się wiele warsztatów po-
pularyzujących naukę, w tym 
prezentacja nowej gry i debata 
oxfordzka na temat „mrocznego 
(czy na pewno) średniowiecza”.

Wacław Kulczykowski i Ma-
teusz Sokalszczuk starają się 
dotrzeć do możliwie najszer-
szego grona odbiorców. Ich gry 
są darmowe, ogólnodostępne 
i wymagają jedynie dostępu 

do przeglądarki internetowej. 
W minionym roku najważniej-
szym wydarzeniem w działal-
ności zespołu było upowszech-
nienie gry „Waterworks!” Uru-
chamia się ona na wszystkich 
urządzeniach mobilnych.

Wacław Kulczykowski otrzy-
mał Nagrodę Miasta Gdańska dla 
Młodych Naukowców im. Jana 
Uphagena za 2016 rok w katego-
rii nauk humanistycznych i spo-
łecznych za „wybitne osiągnięcia 
w zakresie prowadzenia prac 
archeologicznych, rewitalizacyj-
nych i dokumentacyjnych oraz 
wkład w nowatorskie badanie 
i ratowanie zabytków kultury 
na Pomorzu”. Z kolei Mateusz 
Sokalszczuk otrzymał trzecie 
miejsce w konkursie niezależ-
nych gier Indie Showcase na 
konferencji Digital Dragons 2017 
za grę „Don’t Escape: 4 Days to 
Survive”, Kraków, Polska.

Film o badaniach i grze stwo-
rzony na prośbę Centrum Nauki 
EXPERYMENT w Gdyni w ra-
mach „Science Cafe Zdalnie” jest 
dostępny na kanale YouTube.

Gry można znaleźć na stronie: 
http://archeonline.pl z

Karolina Duszczyk
PAP – Nauka w Polsce

lu Filmów Dokumentalnych 
w czeskiej Jihlavie.

Gra komputerowa „Water-
works!” z 2020 r. opiera się na 
najnowszych badaniach prowa-
dzonych przez naukowca w Gru-
dziądzu. Gracz musi skutecznie 
rozprowadzić wodę po mieście 
z uwzględnieniem stale rosną-
cego zapotrzebowania. Popular-
nonaukowa zabawa strategiczna 
miała 200 tys. odsłon, a dzięki 
dwóm wersjom językowym po-
pularność poza Polską zyska-
ła w Stanach Zjednoczonych, 
w Niemczech, Anglii, Kanadzie, 
w Rosji, Chinach, Holandii, Japo-
nii i Brazylii. Portal Newgrounds.
com uznał ją za 3. najlepszą grę 
lipca 2020 r. i 4. najlepszą grę 
strategiczną 2020 r. Doczeka-
ła się ponad 40 różnych donie-
sień medialnych.

Badania naukowe Kulczykow-
skiego, które posłużyły do po-
wstania gry, były finansowane 
ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki w ramach konkur-
su PRELUDIUM 12, natomiast 
wykonanie gry sfinansowane 
zostało przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Wyniki badań naukowych 
nad zaopatrzeniem Grudziądza 
w wodę stanowią część obronio-

Ich gry są darmowe, 
ogólnodostępne 
i wymagają 
jedynie dostępu 
do przeglądarki 
internetowej. 
W minionym roku 
najważniejszym 
wydarzeniem 
w działalności zespołu 
było upowszechnienie 
gry „Waterworks!” 
Uruchamia się 
ona na wszystkich 
urządzeniach 
mobilnych.
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Przebudzenie
Wytrawni spowiednicy wyposa-
żeni w wiedzę psychoanalityczną 
wiedzą doskonale, że penitent 
często oskarża się chętnie o jakiś 
drobny grzech, aby ukryć grzech 
prawdziwy, potężniejszy, będą-
cy korzeniem pozostałych jego 
grzechów. Innym świadectwem 
zamazywania własnego zła jest 
przykład wielkich zbrodniarzy 
wojennych, którzy potrafią do 
końca życia mieć czyste sumie-
nie. Wydaje się, iż w jakiś dziw-
ny sposób usunęli oni ze swej 
pamięci i świadomości swoje 
nieludzkie czyny. 

Taka operacja usunięcia pa-
mięci o wyrządzonej innym 
krzywdzie dotyczy jednak każ-
dego człowieka. Człowiek może 
bowiem tak doskonale usunąć 
ze świadomości pamięć o swej 
winie, iż we własnym odczuciu 
jest najpoczciwszym z ludzi, jacy 
kiedykolwiek stąpali po ziemi. 

*
O głównym bohaterze filmu Ing-
mara Bergmana „Tam, gdzie ro-
sną poziomki” – zbliżającym się 
do osiemdziesiątki profesorze 
Izaaku Borgu (w tej roli Victor 
Sjöström) – nie można było po-
wiedzieć, że był złym człowie-
kiem. Jego sumienie też nic mu 
nie wyrzucało. Całe jego życie 
było bowiem wypełnione cięż-
ką pracą. 

Budząc się rano Borg dokonuje 
krótkiego podsumowania swego 
życia. Uważa je za w pełni udane, 
przypisując sobie jedynie drob-
ne wady, takie jak pedantyzm 
czy zrzędliwość. Uważa siebie 
obecnie za dobrotliwego star-
ca, mówi: „Nie skrzywdziłbym 
nawet muchy”.

Teraz, gdy jego życie zbliża 
się do kresu, ma odebrać w kate-
drze w Lund wyróżnienie za pięć-
dziesięciolecie pracy lekarskiej. 
Wydawać by się więc mogło, że 
umrze „stary i syty dni”. W ciągu 
jednego jednak dnia życie jego 
wywróci się, a on przejdzie przez 
bolesny czyściec swej świadomo-
ści i pozna swoją główną życiową 
winę. 

Wszystko to zainicjuje bar-
dzo nieprzyjemny sen, w któ-

Operacyjne usunięcie zła
Wyrzucenie z pamięci wiedzy o uczynionym złu przychodzi człowiekowi bardzo łatwo. Bolesny jest jednak 
proces jej przywracania i uznania swej winy. Arcydzieło Ingmara Bergmana „Tam, gdzie rosną poziomki” 
doskonale ten proces pokazuje.

Takie podejście rujnuje jed-
nak zasadę oceniania ludz-

kich czynów i karania za 
nie, rujnuje przez to za-

sady współżycia spo-
łecznego. (Nie ma 
więc już winnych, 
są tylko chorzy 
i nieszczęśliwi, 
jak chciał Wiel-
ki Inkwizytor 
z „Braci Karama-
zow” Dostojew-

skiego.) Dlaczego 
jednak przeciwko 

temu burzy się nasze 
poczucie elementarnej 

sprawiedliwości, która nie 
żądając zemsty czy wyrów-

nania rachunków domaga się 
jednak opartego na prawdzie 
rozliczenia świadomie popeł-
nionych ludzkich czynów? Czy 
zamazywanie indywidualnej 
odpowiedzialności nie depre-
cjonuje w gruncie rzeczy osoby 
ludzkiej, godząc przede wszyst-
kim w jej wolność i zdolność 
do samostanowienia?

*
Jadąc ze swą synową Marianną 
do Lund profesor Borg prowadzi 
z nią zdawkową rozmowę, ale je-
go towarzyszka podróży, zbolała 
i cierpiąca – wracająca do domu 
po rozstaniu z mężem – przeka-
zuje mu powoli pewną gorzką 
prawdę, którą może dawniej by 
zignorował lub zlekceważył, ale 
teraz, po swym śnie, jest jakby 
wewnętrznie pęknięty. 

Synowa mówi mu: „Jesteś 
całkowicie bezwzględny i nigdy 
nie słuchasz nikogo poza sobą. 
Ale chowasz to wszystko za sta-
roświeckimi manierami i uro-
kiem. Jednak pod swą życzliwą 
powłoką jesteś zimny jak lód”. 
Znamienne jest tu słowo „powło-
ka”, gdyż ujmuje istotę życiowej 
winy Borga, której jeszcze on 
nie dostrzegł – zamknięcie się 
w pancerzu swojego egoizmu, 
chłodu i nieczułości. Sen roz-
począł przebijanie tego pance-
rza, synowa swymi uwagami 
kontynuuje ten proces. To ona 
też celnie ujmuje główny stan 
uczuciowy Borga „jesteś zimny 
jak lód” – zimno, chłód pojawi 

się jeszcze wielokrotnie jako opis 
osoby Borga.

Coraz bardziej zwykła podróż 
samochodem staje się drogą 
w przeszłość i w głąb siebie. Jak-
by dano Borgowi przeżyć w cią-
gu jednego dnia całą przeszłość, 
aby miał możliwość akceptacji 
bądź przemiany swego życia.

Wizyta w opuszczonym domu 
rodzinnym i na poziomkowej 
polanie pozwalają Borgowi wejść 
we wspomnieniach w sielski kraj 
dzieciństwa, ciepła, szczerości, 
bezpośrednich relacji między-
ludzkich – Borg widzi swój raj. 
Może po to, by zobaczyć, jak 
daleko odszedł z niego w swo-
im życiu?

Z kolei napotkani na stacji 
benzynowej dawni pacjenci Bor-
ga, którzy znali go w młodości 
mówią, że był najlepszym dokto-
rem na świecie i chcą jego imię 
nadać swemu dziecku. Ci ludzie 
„pamiętają jego dobroć”. Borg 
mówi do siebie: „Być może powi-
nienem tutaj zostać” – następuje 
dalsze zdzieranie pancerza, już 
wyraźniej Borg poddaje w wąt-
pliwość kształt swego życia.

*
Poznanie prawdy lub winy wła-
snego życia to złożony proces. 
Człowieka musi wpierw coś 
wytrącić z naturalnego stanu 
bycia. Tak jak stało się z życiem 
św. Augustyna, gdy po śmierci 
przyjaciela tak opisał swój stan: 
„I stałem się sam dla siebie wiel-
kim problemem”. 

W przypadku Borga był to 
sen-ostrzeżenie, sen-zapowiedź-
-śmierci. Od tego momentu zosta-
ło mu (w nim) postawione jakieś 
ważne pytanie i jakby coś w nim 
samym domagało się odpowiedzi. 
W sensie psychoanalitycznym 
można tu mówi o podświado-
mości, której treści nieprzyjem-
ne dla ego chcą wydostać się na 
światło. I w końcu wydostaną się. 
Życie Borga w ciągu tego jednego 
dnia zmieni się rzeczywiście cał-
kowicie, a sam Borg wydostanie 
się z pancerza, który zbudował 
wokół siebie i usłyszy straszną 
prawdę o sobie. Jej poznanie jest 
jednak pierwszym warunkiem 
pogodzenia się z sobą i swoim 

n FILM

rym na ulicach opuszczonego 
miasta Borg widzi jadący bez 
woźnicy karawan, z któ-
rego wypada trumna. 
Gdy zbliża się do niej 
i odsuwa pokrywę, 
dostrzega w niej 
tam siebie. Borg 
z trumny wycią-
ga rękę do prze-
rażonego żywego 
Borga. Następu-
je szarpanina.

*
Skoro czyste sumie-
nie nie świadczy o naszej 
niewinności, to jak może-
my odpokutować za wyrzą-
dzone zło, o którym zapomnieli-
śmy? Zło zapomniane przez nas 
nie przestaje być przecież złem. 
Prędzej czy później trzeba będzie 
ponieść za nie konsekwencje. 

Idea sądu ludzkich uczyn-
ków, bo o tym w sumie mowa, 
występuje w prawie wszystkich 
religiach i wierzeniach. Ideę 
tę ukazał też Platon w dialogu 
„Fedon”, przeniknięty w tym 
względzie teologią orficką. Idea 
ta wydaje się być czymś tak natu-
ralnym, iż powraca w mniej lub 
bardziej zeświecczonej formie 
również we współczesnej kultu-
rze, szczególnie u jej najwybit-
niejszych twórców. U Ingmara 
Bergmana w filmowej opowieści 
o profesorze Izaaku Borgu za-
tytułowanej „Tam, gdzie rosną 
poziomki” staje się ona nicią 
przewodnią całego arcydzieła. 
Bergman przenosi w życie do-
czesne profesora Izaaka Borga 
bolesny czyściec (znany dobrze 
z nauki chrześcijańskiej). Zda-
niem bowiem szwedzkiego re-
żysera los człowieka rozstrzyga 
się tu i teraz. 

Poznanie
Skoro jednak człowiek potrafi 
sam siebie tak zakłamać, iż już 
w pewnym momencie traci rze-
czywiście jasny ogląd zła, które 
świadomie uczynił, to czy i jak 
można go osądzać? Jak w ogóle 
dotrzeć do niego? Jak pokazać, iż 
swoim postępowaniem bądź za-
niechaniem uczynił innym zło? 
Czy można rozłożyć bezradnie 

Skoro jednak człowiek 
potrafi sam siebie 
tak zakłamać, iż już 
w pewnym momencie 
traci rzeczywiście 
jasny ogląd zła, które 
świadomie uczynił, 
to czy i jak można go 
osądzać? Jak w ogóle 
dotrzeć do niego? 
Jak pokazać, iż swoim 
postępowaniem bądź 
zaniechaniem uczynił 
innym zło? Czy można 
rozłożyć bezradnie 
ręce i ubolewać 
nad słabością 
natury ludzkiej, 
czy wytłumaczyć 
wszystko 
nieszczęśliwym 
dzieciństwem i innymi 
przykrymi życiowymi 
doświadczeniami?

Ingmar Bergman i Victor Sjöström 
1957 r.

ręce i ubolewać nad słabością 
natury ludzkiej, czy wytłuma-
czyć wszystko nieszczęśliwym 
dzieciństwem i innymi przy-
krymi życiowymi doświadcze-
niami? 
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życiem, co jest jakimś świeckim 
odpowiednikiem zbawienia. 

Jeżeli takie pogodzenie jest 
naprawdę głębokie i szczere, je-
śli jasno nazwane jest ludzkie 
zło i jest szczera chęć poprawy, 
to takie poznanie samego siebie 
może być – już w duchu religij-
nym – uznane za początek zba-
wienia. Tak sądził wielki mistrz 
duchowy starożytności chrze-
ścijańskiej Ewagriusz z Pontu: 
„Poznanie samego siebie po-
czątkiem zbawienia”.

Przerażenie
Ważnym etapem podróży Bor-
ga jest wizyta u matki, osoby 
niezwykle żywotnej, ale i nie-
przyjemnie oschłej. Synowa po-
wie później profesorowi, iż jego 
matka jest „zimna jak lód, bar-
dziej odpychająca niż śmierć”. 
W czasie przeglądania u matki 
pamiątek z dzieciństwa Borg 
dostrzega zegar bez wskazówek, 
który zapamiętał ze swego po-
rannego snu. Koło powoli się 
zamyka. Izaak Borg coraz bar-
dziej zbliża się do źródła.

Kluczowa, najbardziej pora-
żająca scena filmu rozgrywa się 
ponownie we śnie-wizji, podczas 
której Izaaka Borg zostaje pod-
dany egzaminowi. Początkowo 
wygląda to na rodzaj matury 
czy egzaminu lekarskiego, ale 
powoli staje się jasne, iż ocenie 
podlega tu całe życie profeso-
ra. Padają słowa: „Został pan 
oskarżony o przestępstwo!”. Po-
mniejsze jego winy, które wy-
mienia beznamiętnie sędzia to 
„gruboskórność, samolubstwo, 
bezwzględność”. Za chwilę ma 
jednak usłyszeć główne oskar-

Wraz z nią objawiła 
mu się prawda o nim 
samym. Prawda 
bezwzględna, ale 
jednak dająca nadzieję 
na uzdrowienie. Może 
i każdy z nas, zdaje 
się pytać Bergman, 
ma w sobie takie 
jedno wspomnienie, 
strzęp pamięci, 
który może stać się 
punktem zwrotnym 
w przemianie życie, 
jeśli dotąd było ono 
życiem zafałszowanym, 
urojonym, 
podporządkowanym 
tylko pielęgnowaniu 
dobrego mniemania 
o sobie. Ta wiara 
Bergmana w człowieka  
jest tu niemal 
chrześcijańska.

kryjówką była miłość do nauki 
– główny, piękny cel życia, fak-
tycznie zaś wielki schowek ego-
izmu. Z każdej kryjówki można 
się jednak wydostać.

Izaak Borg, który po prze-
budzeniu się rano miał świet-
ny nastrój i deklarował, że nie 
skrzywdziłby nawet muchy, już 
po południu osądzając siebie 
w czasie wizji-sądu stwierdza 
oschłość uczuciową i przecho-
dzi wszystkie stadia spowiedzi 
katolickiej: rachunek sumienia, 
żal za grzechy, spowiedź, zadość-
uczynienie, przebaczenie.

Zrozumienie
Po męczącym śnie-sądzie Borg 
zwraca się do towarzyszącej mu 
synowej ze słowami, iż czuje, 
jakby coś chciało mu powiedzieć 
prawdę, której nie chciałby ni-
gdy usłyszeć. Jaką? – pyta syno-
wa. – Że nie żyję, chociaż żyję 
– odpowiada Borg. Czyżby życie 
Borga było do tej pory śmiercią, 
życiem w systemie schowków, 
pancerzu ogradzającym go od 
innych ludzi? 

Po wizji-sądzie Borg jest jakby 
przemieniony. Uważniej słucha 
synowej i co najważniejsze za-
czyna rozumieć jej punkt wi-
dzenia. Ona zaś zdradza mu, iż 
powodem jej wyjazdu z domu 
był spór o dziecko, które poczęło 
się w jej łonie, a którego nie chce 
jej mąż Evald. Słowa synowej 
ukazują trafność wyroku, któ-
ry profesor usłyszał w czasie 
swego sądu: „Widziałam ciebie 
z twoją matką i ogarnął mnie 
strach. (...) Pomyślałam: to jest 
jego matka. Stara kobieta, zim-
na jak lód, bardziej odpychają-
ca niż śmierć. A to jest jej syn. 
Pomiędzy nimi są lata świetlne. 

On mówi o sobie, że jest żywym 
trupem. Więc i Evald wyrósł na 
samotnego, zimnego i martwe-
go. Wtedy pomyślałam o dziecku 
wewnątrz mnie. Wokół mnie, 
nie ma niczego poza zimnem 
i śmiercią... i samotnością. To 
musi się kiedyś skończyć”. 

Chłód i oschłość Borga do-
stały mu się zatem poniekąd 
w spadku po rodzicach, ale nie 
jest to okoliczność usprawiedli-
wiająca jego własne życiowe wy-
bory. Za nie, i tu znów odzywa 
się w filmie duch chrześcijań-
ski, odpowiedzialny jest w pełni 
tylko poszczególny człowiek. 
I tłumaczenie się trudnym dzie-
ciństwem czy innymi uwarun-
kowaniami nie ma wielkiej mo-
cy, bo każdy wychodzi przecież 
z pewnych uwarunkowań, ale 
nigdy z takich, które go bez resz-
ty wiążą i odbierają wolność. 

Po rozmowie z synową widać, 
iż Borg, pierwszy może raz od 
lat, zaczyna coś czuć, rozumieć, 
współczuć. W tym momencie 
chyba uznaje też w sercu prawdę 
o sobie i przyjmuje swoją winę. 
Nie dzieje się jednak nic spek-
takularnego (to nie Hollywood), 
może trochę twarz Borga się wy-
pogadza i uspokaja, może z więk-
szym ciepłem patrzy na swą sy-
nową. Wieczorem wprawia też 
w zadziwienie swą służącą, gdy 
mówi: „– Panno Agdo, przepra-
szam za dzisiejszy ranek. – Jest 
pan chory, profesorze?” – odpo-
wiada ona. Główna przemiana 
dokonała się jednak w sercu sta-
rego lekarza. Usypiając widzi we 
wspomnieniach rodzinny dom 
i machających mu z oddali ro-
dziców. Uśmiecha się. z

Bartosz Wieczorek

żenie. Borg staje się całkowicie 
bezradny, zachowuje się niczym 
dziecko, które nie rozumie za-
istniałej sytuacji.

Oskarżenie przeciw Izaakowi 
Borgowi wniosła jego żona, która 
zmarła przed trzydziestu laty. 
Teraz jej mąż ma zostać z nią 
skonfrontowany. Borg potulnie 
idzie za sędzią. Stają za drze-
wami. Na polance Borg, tak jak 
kiedyś, widzi swą żonę w czasie 
zdrady małżeńskiej, ale istotna 
nie jest tu sama zdrada, lecz sło-
wa żony zrozpaczonej od dawna 
jego obojętnością i chłodem. Sa-
ma zdrada zanika pod ciężarem 
oskarżeń kierowanych pod adre-
sem Borga. To jego brak miłości, 
chłód i obojętność unieszczęśli-
wiły żonę, to trwając w nich stał 
się nieczuły i „zimny jak lód”. 

*
Borgowi wydawało się, że za-
pomniał żonę, która nie żyje 
od trzydziestu lat, a wraz z nią 
wszystkie nieprzyjemnie dla 
siebie fakty i wspomnienia. 
Ale jednak zapamiętał tę jed-
ną scenę, która żyła na dnie 
jego świadomości i nurtowa-
ła go, niepokoiła i ostatecznie 
przebiła się do świadomości. 
Wraz z nią objawiła mu się 
prawda o nim samym. Prawda 
bezwzględna, ale jednak da-
jąca nadzieję na uzdrowienie. 
Może i każdy z nas, zdaje się 
pytać Bergman, ma w sobie ta-
kie jedno wspomnienie, strzęp 
pamięci, który może stać się 
punktem zwrotnym w przemia-
nie życie, jeśli dotąd było ono 
życiem zafałszowanym, uro-
jonym, podporządkowanym 

tylko pielęgnowaniu dobrego 
mniemania o sobie. Ta wiara 
Bergmana w człowieka i jego 
zdolność poznania siebie jest 
tu niemal chrześcijańska. Bo 
oto, mówi Bergman, jest szan-
sa na przemianę (nawrócenie) 
życia dla każdego, szczególnie 
dla tych (czy nie jest to więk-
szość z nas?), którzy zapomnieli 
o swym głównym „przestęp-
stwie”, kryjąc się pieczołowicie 
w jakiejś kryjówce przed praw-
dą o sobie. Dla Borga największą 

Ingmar Bergman w czasie pracy nad filmem
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n KSIĄŻKI

Umysł i miłość

Czas Hitlera

Frank McDonough, Czas Hitlera. 
Tom I. Triumf 1933-1939,  
Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2020.

Azjatyzacja świata

Spadkobiercy 
ewolucjiMoże się wydawać, 

iż o Adolfie Hi-
tlerze napisano 
już wszystko, 

przeanalizowano wszystkie fak-
ty i dokonano najważniejszych 
interpretacji. Dwutomowe dzie-
ło angielskiego historyka Fran-
ka McDonougha poświęcone 
twórcy III Rzeszy przeczy jed-
nak temu twierdzeniu. Autor 
przedstawia w nim wyjątkowo 
spójną i całościową – opartą 
na dogłębnej znajomości epo-
ki i bogactwie źródeł – wizję 
dojścia Hitlera do władzy, po-
kazuje powody, jakie sprzyja-
ły wzrostowi jego popularno-
ści w Niemczech oraz podaje 
przyczyny uległości, jaką wobec 
niego zaprezentowały Francja 
i Wielka Brytania.

Niezwykłą wartością książ-
ki, której zawdzięczamy wart-
ką i wciągającą narrację, jest 
ogromny zakres źródeł, które 
są w niej przedstawione i za-
nalizowane. To pozwala poznać 
klimat epoki i usłyszeć głosy po-
szczególnych świadków. Frank 
McDonough z wielką swobodą 
cytuje więc nie tylko klasyczne 
źródła archiwalne i dokumen-
ty, ale także artykuły prasowe, 
pamiętniki, relacje świadków. 
Wszystko to daje nam pełny ob-

raz warunków, które wyniosły 
Hitlera do władzy. 

Bardzo przemawia do wy-
obraźni fakt, iż Hitler cieszył się 
w Niemczech olbrzymim popar-
ciem. Decyzję Hitlera o wyjściu 
z Ligi Narodów i Światowej Kon-
ferencji Rozbrojeniowej popar-
ło w 1933 r. aż 95,1 proc. Niem-
ców z 43 492 739 głosujących. 
W 1934 r. w plebiscycie Niemcy 
przytłaczająca większością gło-
sów zatwierdzili decyzję Hitlera 
o zniesieniu urzędu prezyden-
ta i połączeniu urzędów głowy 
państwa i kanclerza Rzeszy – aż 
88,1 proc. z 38 394 848 głosu-

jących było za. Kiedy łamiąc 
traktat wersalski Hitler doko-
nał remilitaryzacji Nadrenii, 
to w plebiscycie jego decyzję 
poparło blisko 98,8 proc. osób 
z 44,5 mln głosujących.

Bardzo mocno wybrzmiał też 
w książce McDonough’a fakt, iż 
Hitler świadomie wprowadzał 
opinie publiczną w błąd, gło-
sząc, że dąży do pokoju, a wojnę 
dopuszcza jedynie w sytuacji 
narodowej samoobrony. Dzięki 
zestawieniu przez autora dzie-
siątek takich wywiadów i wypo-
wiedzi z faktycznymi działania-
mi Hitlera z książki wyłania się 
postać bezlitosnego polityka, 
który nie oglądając się na koszty 
dążył do realizacji swojej wizji. 
Działał metodą faktów dokona-
nych, stopniowo łamiąc posta-
nowienia traktatu wersalskiego 
(który w jego mniemaniu był 
upokarzający dla Niemców) – 
by po każdym jego złamaniu 
zapewniać o swoim dążeniu do 
pokoju. Cynicznie grał też kwe-
stią żydowską, co i raz sprytnie 
ją podsycając, a w razie potrzeby 
całkiem o niej milcząc, aby nie 
narażać się światowej opinii.

Dopiero atak na Polskę poka-
zał prawdziwe oblicze Hitlera. 
Agresja ta została zaplanowana 
jako wojna rasowa. q

Jeśli wierzyć w przewidywa-
nia autora książki, znawcy 
stosunków międzynaro-

dowych, który specjalizuje się 
w tematyce azjatyckiej, to jeste-
śmy właśnie u progu azjatyzacji 
świata, czyli powolnego proce-
su przenoszenia się ośrodków 
gospodarczych, politycznych 
i kulturalnych z Europy i USA 
w stronę Azji.

Azja to zróżnicowany konty-
nent, rozciągający się od Morza 
Śródziemnego i Morza Czarnego 
aż po wybrzeża Oceanu Spokoj-
nego, obejmujący dwie trzecie 
kontynentu euroazjatyckiego, 
który tworzą 53 państwa, a za-
mieszkuje niemal pięć miliar-
dów ludzi.

Dla Paraga Khanna przeło-
mowym punktem w postępu-
jącej azjatyzacji świata był rok 
2017, kiedy przedstawiciele 68 

państw zebrali się w Pekinie na 
pierwszym szczycie Inicjaty-
wy Pasa i Szlaku. Obok państw 
azjatyckich brali w nim udział 
przedstawiciele państw euro-
pejskich i afrykańskich. Spo-
tkanie było początkiem reali-
zacji największego w dziejach 
ludzkości, wspólnego infra-
strukturalnego planu inwesty-
cyjnego. Państwa zobowiązały 
się do finansowania inicjatywy, 
mającej na celu połączenie naj-
większych światowych skupisk 
ludności w konstelację wymia-
ny handlowej i kulturalnej. Dla 
Parag Khanna to odpowiednik 
powołania ONZ, Banku Świa-
towego i Planu Marshalla ra-
zem wziętych.

Już teraz azjatycka sfera eko-
nomiczna to 50 proc. światowego 
PKB i dwie trzecie wartości glo-
balnego wzrostu. Azja jest też już 

najpotężniejszą siłą kształtującą 
światowy ład – buduje azjocen-
tryczny system handlowy i dy-
plomatyczny, dokonuje reorien-
tacji gospodarek oraz strategii 
USA, a na całym świecie popu-
laryzuje swoje normy społeczne 
i kulturowe. q

Książka amerykańskie-
go profesora biologii 
Nathana Lentsa to zna-

komita pozycja popularnonau-
kowa, z której dowiadujemy się 
mnóstwa interesujących rzeczy 
o naszym ciele, co może mieć 
bezpośredni wpływ na nasz styl 
życia. Książka napisana jest przy-
stępnym językiem, bez nauko-
wego żargonu, za to z dużym po-
czuciem humoru i wielką swadą. 
To bardzo przystępnie podana 
porcja potężnej wiedzy o ewolucji 
człowieka i przyczynach tego, jak 
skonstruowane jest nasze ciało.

Lents tropi niedoskonałości 
ewolucyjne człowieka, ale nie 
tylko po to, aby je wytknąć, ale 
by lepiej zrozumieć niezwykle 
skomplikowany organizm ludz-
ki. W czym więc najbardziej za-
wiodła ewolucja w przypadku 
człowieka? Otóż mamy zbyt dużo 
kości w nadgarstkach, musimy 
(w odróżnieniu od zwierząt) dbać 
o witaminy i właściwe składni-
ki odżywcze, mamy dziwacznie 
przebiegające nerwy, a nasz ge-
nom pełen jest genów, które nie 

działają. Te „usterki” biorą się 
z kilku głównych przyczyn. Jed-
ną z nich jest to, że nasze orga-
nizmy wyewoluowały w innym 
świecie niż obecnie żyjemy, co 
przykładowo odpowiedzialne jest 
za ludzką skłonność do łatwego 
przybierania na wadze. Było to 
istotnym warunkiem przeżycia 
na plejstoceńskich sawannach 
środkowej Afryki, ale nie w XXI 
wieku w rozwiniętych krajach.q

Miłość to wyjątkowy stan 
w życiu człowieka, 
któremu towarzyszą 

bardzo pozytywne emocje. Miłość 
małżeńska jest szczególnym jej 
wyrazem – wymaga jednak nie 
tylko miłości, ale także znajomości 
umysłu, a szczególnie sposobu 
jego funkcjonowania w relacjach 
międzyludzkich. Taką perspekty-
wę w spojrzeniu na relacje mał-
żeńskie proponuje Aaron Beck, 
profesor psychiatrii na Uniwersy-
tecie Pensylwańskim, światowej 
sławy badacz stanów lękowych 
i depresyjnych.

Beck prezentuje stosunkowo 
nowy kierunek psychologii ko-
gnitywnej, która zwraca uwagę 
na wpływ umysłu na relacje mię-
dzyludzkie. Terapię kognitywną 
stosuje się już obecnie w przypad-
ku takich sytuacji jak zaburzenia 
lękowe, depresja, zaburzenia ob-
sesyjno-kompulsywne, a nawet 
zaburzenia łaknienia, jak anorek-
sja i bulimia. Okazuje się bowiem, 
że umysł ma decydujący wpływ 

w wydawaniu przez nas sądów 
oraz sposobu interpretowania 
zachowania innych. 
Książka skierowana jest głównie 
do małżeństw i zawiera wiele 
praktycznych porad i przykładów, 
które autor zaczerpnął ze swojej 
praktyki. Skorzystają z niej nie 
tylko małżeństwa w kryzysie, ale 
może przede wszystkim małżeń-
stwa, które chcą ciągle pracować 
nad wzajemnym poznawaniem 
się i pogłębianiem relacji.  q

Parag Khanna, Przyszłość należy 
do Azji. Globalny porządek w XXI 
stuleciu, Wydawnictwo Wektory, 
Wrocław 2020.

Aaron Beck, Miłość nie wystarczy. 
Jak rozwiązywać nieporozumienia 
i konflikty małżeńskie, Wydawnictwo 
Media Rodzina, Poznań 2020.

Nathan Lents, Człowiek i błędy 
ewolucji, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2018.
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v Jaskinia odizolowana 5 mln lat 
Jaskinia Movile w południowo-wschodniej 
Rumunii została odcięta od świata 
zewnętrznego na około 5,5 miliona 
lat przed przypadkowym odkryciem 
w 1986 r. W tym unikalnym, podziemnym 
ekosystemie, gdzie panuje toksyczna 
atmosfera, żyje 34 endemicznych 
gatunków, a na szczycie łańcucha 
pokarmowego znajduje się skolopendra, 
którą naukowcy nazwali „królem jaskini”. 
„Król” dorasta do 5,2 cm długości. Ma 
brązowo-żółte ciało z bladożółtymi 
czułkami. To jadowity drapieżnik, który 
stoi na szczycie łańcucha pokarmowego 
tego unikatowego świata.
Jaskinia znajduje się około 20 metrów 
pod powierzchnią. Jej ciepłe powietrze 
jest ubogie w tlen – w niektórych jej 
częściach zawartość tlenu w powietrzu 
wynosi zaledwie 7 proc. (średni poziom 
tlenu na powierzchni wynosi zwykle około 
21 proc.) – za to bogate w siarkowodór, 
metan, amoniak i dwutlenek węgla. 

v Koreańskie słońce 
Koreańskie „sztuczne słońce” ustanowiło 
nowy rekord, utrzymując przez 20 sekund 
plazmę o temperaturze jonów przekraczającej 
100 milionów stopni Celsjusza. Tym samym 
specjaliści z Korea Superconducting Tokamak 
Advanced Research (KSTAR) we współpracy z kolegami 
z Uniwerystetu Narodowego w Seulu oraz amerykańskiego 
Columbia University dwukrotnie poprawili swój ubiegłoroczny 
rekord, kiedy to plazma o takiej temperaturze została utrzymana przez 
8 sekund.
Obecnie istnieje kilka reaktorów fuzyjnych, w których można uzyskać plazmę 
o temperaturze co najmniej 100 milionów stopni Celsjusza, jednak nikomu 
nie udało się utrzymać jej przez 10 sekund lub dłużej. Przed miesiącem 
dokonali tego Koreańczycy i Amerykanie pracujący przy KSTAR.

v Najbardziej zagrożony żółw na świecie
Badania genetyczne potwierdziły, że żółw złapany po koniec 2020 roku w Wietnamie 
to samica żółwiaka szanghajskiego (Rafetus swinhoei). To oznacza, na świecie pozostał 
co najmniej jeden samiec i jedna samica. Trwa więc dramatyczna walka o ocalenie tego 
najbardziej zagrożonego gatunku żółwia na świecie.
Zdaniem naukowców nie można wykluczyć, iż w innych regionach Wietnamu przetrwali 
pojedynczy przedstawiciele gatunku. Gdy uda się zgromadzić odpowiednią liczbę 
zwierząt, będzie można żywić nadzieję, że gatunek ocaleje.
Żółwiak szanghajski to gatunek dużego żółwia, osiągającego ponad 100 cm długości 
i ważącego do 140 kg. Występujący głównie w północnym Wietnamie gatunek został 
niemal całkowicie wytępiony przez ludzi. Żółwie były zabijane dla mięsa, a części 
ich ciała wykorzystywano w medycynie ludowej. 

v Rzymski fast food
Archeolodzy pracujący w Pompejach 
odkopali wyjątkowo dobrze zachowany 
bar typu fast food. Badacze odsłonili 
bogato zdobioną ladę z namalowanymi 
na niej zwierzętami, które serwowano 
w jadłodajni. Bar z przekąskami dostarczył 
badaczom cennych informacji na temat 
nawyków żywieniowych Rzymian. Poza 
kogutem i kaczkami, badacze znaleźli też 
szczątki świń, kóz, ryb i ślimaków. Niektóre 
składniki zostały ugotowane razem, 
inne oddzielnie. W spiżarni należącej 
do ulicznego baru znaleziono różnej 
wielkości naczynia na wino.
Thermopolium to rzymski odpowiednik 
stoiska z przekąskami typu fast food. 
Znajdował się na ruchliwym skrzyżowaniu 
ulic Vicolo delle Nozze d’Argento oraz 
Vicolo dei Balconi. Wraz zresztą miasta 
został pochowany pod grubą warstwą 
popiołów, która opadły na Pompeje 
po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku.

v Nosorożec włochaty znaleziony na Syberii
Topniejąca zmarzlina odsłoniła szczątki nosorożca włochatego w północno-wschodnim 
regionie Jakucji w Rosji. Jak wskazują badacze, jest to jeden z najlepiej zachowanych 
okazów zwierząt z epoki lodowej znalezionych do tej pory. Tusza ma wiele narządów 
wewnętrznych nadal nienaruszonych. Obok ciała nosorożca znaleziono też jego róg.
Nosorożce włochate mogły osiągać nawet dwa metry wysokości i do pięciu metrów 
długości. Waga dorosłego osobnika mogła oscylować w okolicy 3,5 tony. Ich gruba 
i gęsta sierść pozwalała im znosić ekstremalnie zimne warunki. Zwierzęta te, razem 
z mamutami włochatymi, należały do największych roślinożerców epoki lodowej.

v Zintegrowana sieć kwantowa
Chińscy naukowcy stworzyli pierwszą 
na świecie zintegrowaną kwantową sieć 
komunikacyjną, łącząc światłowody 
na Ziemi z dwoma satelitami. Dzięki temu 
byli w stanie przesłać klucz kwantowy przez 
cały kraj na łączną odległość 4600 km. 
Komunikacja kwantowa jest uznawana, 
przynajmniej teoretycznie, za niemożliwą 
do podsłuchania. Dlatego też jej 
pojawienia się z niecierpliwością oczekują 
firmy prywatne, wojsko czy instytucje 
państwowe. Głównym elementem 
bezpiecznej komunikacji kwantowej 
jest możliwość dystrybucji klucza 
kwantowego (QKD). Dotychczas udawało 
się go przesyłać na odległość kilkuset 
kilometrów. 
Z QKD korzysta obecnie ponad 
150 firm na ternie Chin. To rodzaj 
demonstracyjnej sieci, która dowodzi, 
że w przyszłości kwantowa komunikacja 
będzie nadawała się do pełnoprawnych 
praktycznych zastosowań.
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