Trendy turystyczne
w 2021 roku

Jak będą wyglądać trendy turystyczne
w 2021 roku? Czy wydarzenia minionego roku
miały wpływ na preferencje Polaków?
str. 3

Kto wierzy w fake
newsy?

Aby zapobiegać epidemiom fake
newsów, warto znać profil osób
na nie podatnych.
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Podlasie pełne atrakcji
To wyjątkowo magiczna kraina,
warto wpaść tutaj na urlop. str. 20

Osobowość borderline
Wyróżnia ją ponadprzeciętna
niestabilność nastrojów
i emocji. 
str. 24

Warszawa w twórczości
Aleksandra Gierymskiego

Czy ktoś słucha dzieci?

Lata 1879-1888 artysta spędził
w Warszawie – był to najlepszy
okres jego twórczości.
str. 25

Z Jaśminą Wójcik – artystką sztuk wizualnych – na temat planu wydawania gazety dzieci,
inspirowanej „Małym Przeglądem” Janusza Korczaka – rozmawia Bartosz Wieczorek.
Zacznę od początku. Czy pomysł
na stworzenie gazety dzieci zrodził się nagle, czy raczej powoli
w Pani dojrzewał i ewoluował?
Poprzedni Pani duży projekt
artystyczny i społeczny doty-

czył dawnej fabryki traktorów
w Ursusie.
Rozwijając projekt związany
z Ursusem, cały czas równolegle
pracowałam z dziećmi. Było to
dla mnie niezwykle inspirujące.

Pracuję i pracowałam w przedszkolu, prowadząc regularne zajęcia artystyczne. Przede wszystkim jednak zderzyłam się jakiś
czas temu dość boleśnie z systemem państwowej edukacji,

w który zwątpiłam i zaczęłam
szukać alternatywnych dróg.
I wtedy otworzyło się morze
możliwości.
Czytaj na str. 16 v

Wirtualne świątynie
dostępne na wyciągnięcie
ręki
„Uwieczniamy to, co nie powinno być
zapomniane” – mówi Jakub
Siemiński.
str. 30
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Dzieci
mają głos

Chociaż faktem jest, że najgorszą z barier jest zawsze
bariera mentalna, która wyklucza w ogóle osoby inne od
nas z przestrzeni publicznej.
Tymczasem tylko myślenie
o niej w kategoriach partycypacyjnych, włączających
sprawi, że będzie ona naprawdę dostępna dla wszystkich i będzie zachęcać do
wspólnego przebywania i nawiązywania kontaktów.
Przed naszym społeczeństwem stoi więc wiele wyzwań, aby dostrzec wszystkie
grupy słabsze i wykluczone
i umożliwić im zaistnienie
w sposób autentyczny, bez
uprzedzeń. Wymaga to wiele pracy w obszarze edukacji
i zmian świadomości – są to
procesy powolne, ale konieczne, aby każdy z nas mógł się
czuć traktowany podmiotowo,
indywidualnie.
Jak zwykle zapraszam do
kontaktu ze mną, do wysyłania listów z uwagami czy propozycjami tematów. Bardzo
zależy nam na Państwa opinii,
abyśmy mogli podejmować tematy ważne i interesujące. z

Dzieci w pandemii nie mają łatwo.
Nauka zdalna to wielkie wyzwanie,
to przecież całkowita zmiana trybu
nauki, czemu towarzyszy brak kontaktu
z rówieśnikami oraz z wychowawcą
i nauczycielami.

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 marcu oferujemy promocyjne ceny na reklamę.
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nas do dawnych czasów. My,
jako medium papierowe bardzo kibicujemy tej inicjatywie.
Nie tylko dzieci są wykluczane ze wspólnej przestrze-
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rowaną na „Małym Przeglądzie” Janusza Korczaka, aby
stworzyć dla dzieci przestrzeń
do wypowiadania się własnym
głosem i prezentowania swojego punktu widzenia. W dzisiejszych pandemicznych
czasach to niezwykle cenna
inicjatywa, dająca nadzieję na
stworzenie medium, które będzie prawdziwym głosem dzieci, dającym szansę dorosłym,
aby się w niego wsłuchać. I co
nie bez znaczenia, będzie to
gazeta papierowa, szeleszcząca w rękach, mająca swój zapach i ciężar. W dobie panowania relacji zdalnych i mediów elektronicznych gazeta
taka jawi się, jako magiczny
wehikuł czasu, przenoszący

POLS

Z

dalne zadania domowe, kar tkówki
online, drukowanie
prac i odsyłanie skanów. Pokój dziecka zmienił się
w małe biuro. Do tego dochodzi trudność w odpowiedniej
motywacji i przestawienie się
na naukę w domu. I wszystko
to stało się tak nagle, wszystko
to nie daje szans na wyrażenie
własnego zdania. Nikt nikogo nie pyta, jak odnalazł się
w nowej rzeczywistości. Stanęliśmy jakby przed murem.
„Czy ktoś słucha dzieci?” to pytanie z wywiadu numeru
z Jaśminą Wójcik nabiera więc
niezwykle aktualnego charakteru. Artystka pragnie powołać do życia gazetę dzieci, wzo-
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Trendy turystyczne w 2021 roku
Jak będą wyglądać trendy turystyczne w 2021 roku? Czy wydarzenia minionego roku miały wpływ na preferencje
Polaków dotyczące podróży?

P

rzewidujemy, że wiele osób postawi na
krajowy wypoczynek
i nadal popularne będą ustronne miejsca, położone
nieco na uboczu – mówi Kamila
Miciuła, kierownik PR portalu
Nocowanie.pl.
W 2020 roku zmieniło się
nasze podejście do wypoczynku i podróżowania. Turyści
o wiele częściej niż do tej pory
decydowali się na pozostanie
w kraju. Jednym z powodów
były zamknięte granice, co
miało miejsce wiosną, ale nie
tylko. Niestabilna sytuacja na
świecie, wywołana przez covid,
spowodowała, że bezpieczniej
czuliśmy się w domu. Krajowi wczasowicze postawili więc
na urlop w Polsce, rzadziej wybierając tłumne kurorty i duże
miasta. Zrezygnowali z nich na
rzecz ustronnych miejsc w zaciszu lasu czy nad jeziorem, gdzie
można było wypoczywać aktywnie w gronie rodziny, z dala
od tłumów.
Uważamy, że również w tym
roku ten trend się utrzyma. Nadal najpewniej czujemy się we
własnym kraju, w miejscu, które
urzeka przyrodą, prezentując
przy tym ciekawą ofertę turystyczną dla różnych grup wiekowych.

fot. Dominik Gawlik / unsplash

Popularne kierunki
na 2021 rok

Cały czas pojawiają się zapytania
turystów, którzy mimo pandemii
planują swoje urlopy. Widać tu
wyraźnie, że Polacy dzielą się
na tych, kochających góry albo
morze. Dlatego nadal popularne
są województwa małopolskie,
dolnośląskie, pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie znajdują się najważniejsze kurorty.
Na południu największym
zainteresowaniem cieszą się
Zakopane, Karpacz, Szklarska
Poręba i Szczyrk. Z kolei na
północy Polski turystycznymi
hitami 2021 roku powoli stają
się Sarbinowo, Władysławowo,
Jastarnia, Karwia, Kołobrzeg
i Łeba. To dziesięć najpopularniejszych miejscowości, wśród
turystów szukających noclegów
na portalu Nocowanie.pl na bieżący rok.

Miejsca poza utartymi
szlakami w natarciu

W 2021 roku turyści więcej czasu
poświęcą na znalezienie najlepszego miejsca wypoczynku.
Wybór kierunku będzie bardziej
świadomy i przemyślany, dlatego
dużą szansę mają regiony, które
leżą poza tzw. utartymi szlakami.
Osoby, którym zależy na spokojnym urlopie blisko natury,
wybierają przede wszystkim
Bieszczady. Oprócz tego przewidujemy kolejne wzmocnienie
do tej pory marginalizowanych
województw. Mamy tu na myśli
zwłaszcza podlaskie, lubelskie
oraz opolskie. Każde z nich pełne
jest turystycznych perełek, które
najwyższy czas poznać.
, Województwo podlaskie słynie
przede wszystkim z Puszczy
Białowieskiej, ale popularnością cieszą się także jeziora w pobliżu Augustowa oraz
Supraśl, leżący kilkanaście
kilometrów od Białegostoku.
, Województwo lubelskie jest
niezwykle różnorodne pod
względem oferty turystycznej. Mamy tu piękny Lublin,
Zamość, Nałęczów i Kazimierz
Dolny, miasta pełne zabytków
i urokliwych zakątków. Ale możemy też obcować z przyrodą
Roztoczańskiego Parku Narodowego w okolicy Zwierzyńca,
czy korzystać z rekreacji nad

Osoby, którym zależy
na spokojnym urlopie
blisko natury, wybierają
przede wszystkim
Bieszczady. Oprócz
tego przewidujemy
kolejne wzmocnienie
do tej pory
marginalizowanych
województw. Mamy
tu na myśli zwłaszcza
podlaskie, lubelskie oraz
opolskie. Każde z nich
pełne jest turystycznych
perełek.
jeziorami Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
, Województwo opolskie dopiero
zaczyna być odkrywane. Nie
wszyscy nawet wiedzą, co należy do jego atrakcji turystycznych! Warto w tym miejscu
wspomnieć o Górach Opawskich, które doskonale nadają
się na rodzinne wycieczki.

Rodzinny wypoczynek
z Polskim Bonem
Turystycznym

Miesiące zdalnej nauki, właściwie brak ferii zimowych czy

ograniczenia możliwości wychodzenia dzieci z domu – taka jest
rzeczywistość polskich rodzin
na początku 2021 roku. Wszyscy
są zmęczeni siedzeniem w czterech ścianach i wyczerpani koniecznością godzenia wielu ról.
Dlatego, aby wynagrodzić sobie tę izolację, polskie rodziny
będą chciały spędzić kilka dni
poza domem.
Kolejny powód do planowania
rodzinnych wyjazdów stanowi
Polski Bon Turystyczny. Przypominamy, że został wprowadzony
w 2020 roku i jest ważny do końca marca 2022 roku. Zatem nadchodząca majówka, weekend
czerwcowy i wakacje to świetna
możliwość do wykorzystania pieniędzy przyznanych przez rząd
na wypoczynek dzieci.
Popularnością będą się cieszyć zwłaszcza te regiony i obiekty noclegowe, które przygotują
ciekawą ofertę pobytową dla najmłodszych. Pokoje rodzinne,
udogodnienia dla osób z małymi
dziećmi, plac zabaw, bliskość
plaży czy parków rozrywki to
największe atuty dla miejsc, akceptujących bon 500+.

Domowo i bezpiecznie

Kategorią obiektów noclegowych, najbezpieczniejszą
z punktu widzenia turystów, są
domki oraz apartamenty. Dają

nie tylko poczucie prywatności,
ale również pozwalają odizolować się od innych wczasowiczów. Można więc zaplanować
urlop z daleka od tłumów, wypoczywając w prawdziwie domowych warunkach – lub lepszych. Coraz więcej domków
i apartamentów jest niezwykle
komfortowo wyposażona, posiada sprzęty AGD i RTV, takie jak
pralka, suszarka automatyczna,
zmywarka czy ekspres do kawy,
które naprawdę ułatwiają wypoczynek.
Na dobre samopoczucie gości
wpływają również procedury
bezpieczeństwa, jakie przestrzegane są w obiekcie noclegowym.
Są one właściwie powszechne,
ale zawsze warto poinformować
o tym turystów. Osoby, które
korzystają z Nocowanie.pl, od
razu przy wybranej ofercie widzą, co dany obiekt robi w tym
zakresie i bardziej świadomie
wybierają noclegi na wakacje
czy inny termin.

Blisko natury i aktywnie

W dobie pandemii, kiedy nasza
aktywność została tak mocno
ograniczona, na nowo doceniliśmy możliwość wypoczynku
na świeżym powietrzu. Dlatego
przewidujemy, że również w tym
roku polska wieś – zwłaszcza
miejscowości położone blisko
jezior, pośród pól i lasów – będzie się cieszyć dużym powodzeniem. Duże szanse mają
gospodarstwa agroturystyczne,
które oferują nie tylko noclegi,
ale wszelkie bonusy, takie jak
pomoc w obejściu przy karmieniu zwierząt, wyżywienie obejmujące domowe warzywa, sery
i jajka czy wycieczki po okolicy
w towarzystwie gospodarzy.
Turyści będą stawiać na aktywność, dlatego okolice, gdzie
można jeździć na rowerze, zorganizować spływ kajakowy lub
górską wycieczkę na pewno
skradną serce polskich wczasowiczów. Takich informacji będą
szukać podróżnicy w ofertach
obiektów noclegowych, dlatego zachęcamy właścicieli, by je
odpowiednio zaktualizowali. z
Katarzyna Stępień
www.nocowanie.pl
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Wykluczenie przestrzenne

to nie tylko bariery architektoniczne
O różnych obliczach wykluczenia przestrzennego Magdalena
Milert rozmawia z prezeską Fundacji LAB 60+ Agnieszką Labus.

Czy przestrzeń, która otacza nas
na co dzień, wyklucza społecznie
osoby starsze?
Nie tylko osoby starsze. Wolimy w fundacji używać wyrażenia wrażliwe grupy społeczne,
mówiąc o osobach, które doświadczają wykluczenia przestrzennego i społecznego. To
im trudniej się w jakimś stopniu
zintegrować. Ludzie ci stają się

dla reszty społeczeństwa przezroczyści.
Dopiero od niedawna w Polsce (dalej jednak nie w takim
stopniu, jak choćby w Europie
Zachodniej) częściej spotykamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami w przestrzeni
publicznej. Przez dekady wiele
z nich zdecydowaną większość
swojego czasu spędzało w swoich mieszkaniach – bez dostępu
do windy czy innych ułatwień.
Mogli opuścić swój dom jedynie,
gdy ktoś im wydatnie pomógł.
Mówisz o „wrażliwych grupach
społecznych”. W narracji o przestrzeni miasta coraz częściej
słychać potrzebę inkluzywnego
traktowania wszystkich mieszkańców, także tych, którzy nie
mają pełnej sprawności – kogo
zaliczasz do tej grupy?
Są to oczywiście osoby starsze,
osoby z niepełnosprawnościami,
a także rodziny z małymi dziećmi. Sama, gdy zostałam mamą,
doświadczyłam tego, jak bardzo
przestrzeń zaczęła mnie ograniczać i jak zostałam wykluczona

z dostępu do wielu budynków.
Kiedy prowadziłam wózek z moim dzieckiem, okazywało się,
że ja – sprawna, aktywna osoba
– nie jestem w stanie wejść do
sklepu spożywczego, bo prowadzą do niego schodki. Dla osoby
z dzieckiem barierami są nawet
takie elementy. Jako matka odczułam także, że w przestrzeni
publicznej nie jestem w stanie
spędzić czasu z dzieckiem tak,
jak bym chciała, bo nie ma w pobliżu ogólnodostępnej toalety,
a jak już jest, to nie ma przewijaka. Stąd zresztą matki i ojcowie z małymi dziećmi kochają
centra handlowe, bo są to obiekty bez barier i mają toalety czy
pokoje wyciszenia. Do takich
wrażliwych grup społecznych
na pewno zaliczam też kobiety
w ciąży.
Stajemy się częścią wrażliwej grupy społecznej również
w momencie, kiedy przydarzy
się na przykład wypadek taki
jak złamanie nogi – zaliczamy
się wówczas do osób z niepełnosprawnością tymczasową. Wtedy
to zaczynamy dostrzegać te pro-

Jako matka
odczułam także,
że w przestrzeni
publicznej nie jestem
w stanie spędzić
czasu z dzieckiem
tak, jak bym chciała,
bo nie ma w pobliżu
ogólnodostępnej
toalety, a jak
już jest, to nie
ma przewijaka.
Stąd zresztą matki
i ojcowie z małymi
dziećmi kochają
centra handlowe,
bo są to obiekty bez
barier i mają toalety.

blemy, których wcześniej sobie
nie uzmysławialiśmy.
Potrzeby rodziców z dziećmi
i seniorów z perspektywy projektanta są dosyć podobne. Taki
użytkownik potrzebuje prostej drogi, równej nawierzchni,
miejsc do odpoczywania, zacienienia, infrastruktury – na
przykład wspomnianych już
toalet.
Tak, potrzeby wrażliwych grup
społecznych są w zasadzie
spójne. Ostatnio miałam okazję odwiedzić miasto Benidorm
w Hiszpanii – kurort turystyczny
nazywany mekką seniorów. To
miasto jest bardzo dobrze dostosowane do potrzeb wrażliwych
grup społecznych. W sezonie
jesienno-zimowym można było
zauważyć, że na promenadzie
tego miasta były oczywiście oso-

fot. Barthelemy de Mazenod, Daniele Buso / unsplash

S

chody w instytucjach
publicznych, lokalach
usługowych, przejścia
podziemne z wiecznie niedziałającymi windami,
nieoświetlone przejścia dla
pieszych na wielopasmowych
drogach w centrach miast – takie
miejsca wykluczają wiele grup
społecznych, a dla pozostałych
są co najmniej nieprzyjemne.
Wykluczenie przestrzenne to
jednak nie tylko bariery architektoniczne. Musimy pamiętać
również o osobach wykluczonych pod względem ekonomicznym. To ich dotyka problem
słabszego dostępu do pewnych
usług i infrastruktury.
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fot. Ostap Senyuk, Lewis Roberts/ unsplash

by starsze, a także sporo rodzin
z małymi dziećmi.
Czy w Europie jest więcej takich
miast, które świadomie reklamują się jako miasta dostosowane
dla osób starszych lub rodzin
z dziećmi?
Choćby Barcelona, niemieckie Sangerhausen czy miasta
skandynawskie (Kopenhaga).
Nie znam niestety takiego miasta w Polsce, które świadomie
realizowałoby szeroko zakrojoną
politykę traktującą priorytetowo
potrzeby tych grup społecznych.
Mówi się wprawdzie o międzypokoleniowych działaniach
w miastach, ale często sprowadza się to do pojedynczych inwestycji.
Warto wspomnieć, że dzisiaj
o wielopokoleniowości mówimy
w kontekście ludzi, którzy nie
są spokrewnieni, a zamieszkują
budynek ze wspólnymi przestrzeniami (takimi jak świetlice
czy inne miejsca spotkań). Przykładem może być dom wielogeneracyjny w Łodzi, dla którego
Fundacja LAB 60+ opracowała
model funkcjonowania, czy kamienica wielopokoleniowa przy
ulicy Stalowej 29 w Warszawie.
Coraz częściej polskie miasta
tworzą też przestrzenie wielopokoleniowe – Słynne Paprocany w Tychach są przykładem
przestrzeni atrakcyjnej, o różnorodnym programie funkcjonalno-przestrzennym.
Ostatnio mieliśmy okazję
projektować w Fundacji LAB
60+ koncepcję placu wielopokoleniowego w mieście Lesko.
Staraliśmy się pokazać, co decy-
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duje o tym, że daną przestrzeń
możemy tak nazwać, a inną nie.
Z zasady wszystkie przestrzenie
publiczne powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb różnych pokoleń, ale gdyby
poddać je analizie, okazałoby
się, że nie spełniają kryteriów
dostępności, nie zapewniają
dostępu do toalety itp. Brakuje
również stref aktywnych, które przecież nie zawsze muszą
być klasycznym placem zabaw
z ławkami dla seniorów i seniorek, ale mogą być przestrzenią
edukacyjną, sensoryczną, która rzeczywiście aktywizuje i łączy pokolenia.
Wykluczenie przestrzenne to
jednak nie tylko bariery w przestrzeni – schody, brak toalet czy
chodnik zastawiony zaparkowanymi samochodami.
Musimy pamiętać również
o osobach wykluczonych pod
względem ekonomicznym. To
ich dotyka problem słabszego
dostępu do pewnych usług i infrastruktury. Takie społeczności
zamieszkują nieraz całe obszary urbanistyczne czy osiedla
uznawane za „dzielnice biedy”.
To miejsca niedoinwestowane,
z problemami, w których jakość
życia jest na zdecydowanie niższym poziomie w porównaniu
z innymi dzielnicami. W Polsce nie jest to aż tak bardzo widoczne, natomiast doskonale
znamy bogate zachodnie miasta
takie jak Paryż czy Los Angeles, w których ten problem jest
namacalny. Wykluczenie przestrzenne możemy więc definiować na wiele sposobów – nie

tylko z perspektywy wieku, ale
też płci, statusu materialnego
czy pochodzenia.
Kluczowe jest, aby nie
patrzeć stereotypowo na
poszczególne grupy społeczne. Nawet kategoria
„osoby starsze” jest bardzo zróżnicowana. Sześćdziesięciolatkowie, którzy
nie chcą się nazywać seniorami, są zupełnie innym
pokoleniem niż siedemdziesięcio- czy osiemdziesięciolatkowie. Dlatego ważne jest, by nie
spłycać tego tematu, wiedząc,
że wiek nie oddaje stanu ducha
i poczucia tej umownej „starości” czy dojrzałości.
Jak więc projektować miasto,
które będzie wygodne dla wrażliwych społecznie grup?
W literaturze jest wiele koncepcji, które w różnym stopniu są
stosowane w najróżniejszych
miastach świata – Miasto Szczęśliwe, Miasto Kompaktowe, Miasto Bezpieczne, Miasto Przyjazne Wiekowi – wszystko zależy
od tego, jak stawiamy priorytety
i przez pryzmat jakich elementów po prostu patrzymy na daną
przestrzeń czy na analizę danego tematu.
Dbam o to, żeby nie mówić,
że „projektuję dla osób starszych” czy „projektuję dla osób
młodych, dla dzieci”. Uważam,
że powinniśmy patrzeć przez
pryzmat projektowania uniwersalnego, czyli wdrażać filozofię
projektowania otoczenia w taki
sposób, by z przestrzeni mogli
korzystać wszyscy, w możliwie
szerokim zakresie. Nie powin-

Wykluczają też mniej oczywiste rzeczy – choćby nieodpowiednie nawierzchnie w parkach
stworzonych lub zmodernizowanych w ostatnich latach
za grube miliony, które wyglądają ładnie w katalogu,
ale w praktyce są niedostępne dla osób na wózkach czy matek z dziećmi.
To też jednolite projektowanie przestrzeni publicznych
w odniesieniu do potrzeb.

Z zasady wszystkie
przestrzenie
publiczne powinny
być zaprojektowane
z uwzględnieniem
potrzeb różnych
pokoleń, ale gdyby
poddać je analizie,
okazałoby się, że nie
spełniają kryteriów
dostępności, nie
zapewniają dostępu
do toalety itp.
Brakuje również stref
aktywnych, które
przecież nie zawsze
muszą być klasycznym
placem zabaw, ale
mogą być przestrzenią
edukacyjną,
sensoryczną.
niśmy traktować wobec tego
uniwersalności jako czegoś dla
wszystkich. Dla wszystkich to
dla nikogo. Powinniśmy bardzo
selektywnie patrzeć na projektowanie przez pryzmat potrzeb
danej grupy, włączać wszystkie
te wrażliwe grupy społeczne jako
aktorów. Wtedy jesteśmy w stanie wyłuskać z przestrzeni te
elementy, których na pewno nie
dostrzeglibyśmy, gdybyśmy patrzyli na ogół społeczeństwa.
Wracając do polskich miast –
jakie bariery przestrzenne są
najbardziej doskwierające?
Schody we wszelakich instytucjach publicznych oraz lokalach
usługowych, przejścia podziemne z wiecznie niedziałającymi
windami, nieoświetlone przejścia dla pieszych na wielopasmowych drogach w centrach
miast – takie miejsca wykluczają
wiele grup społecznych, a dla
pozostałych są co najmniej nieprzyjemne.

Co to znaczy?
Dobra przestrzeń publiczna to
miejsce, które ma zróżnicowany program funkcjonalno-przestrzenny, czyli taka, w której każdy jest w stanie znaleźć coś dla
siebie. Nie zawsze oczywiście
w ramach każdej przestrzeni
da się zrealizować taki program
i nie wszędzie powinniśmy oczekiwać fajerwerków.
Projektowanie przestrzeni
musi być również dostosowane
do różnych pór roku i dnia. Po
zmroku dane miejsce wciąż powinno odpowiadać potrzebom
użytkowników. Przestrzenie publiczne muszą być ze sobą spójne,
a ich lokalizacja przemyślana,
a nie przypadkowa. Zadaję pytania – czy na przykład skwery są
zlokalizowane w odpowiednich
odległościach od miejsc zamieszkania? Czy przestrzenie i inne
obiekty użyteczności publicznej
mają dobry dostęp do komunikacji miejskiej? Czy przestrzenie
mają dostęp do publicznej toalety?
A jak rozmawiać z mieszkańcami?
Ważnym elementem w kształtowaniu przestrzeni jest mówienie
nawet nie tyle o przestrzeni publicznej, ile o przestrzeni wspólnej. Uważam, że w kontekście
wykluczenia społecznego my,
projektanci, powinniśmy społeczeństwo integrować. Do tego
potrzebne są nie tylko przestrzenie publiczne zewnętrzne, ale
także wewnętrzne, czyli wszelkiego rodzaju miejsca takie jak
lokalne świetlice dzielnicowe,
w których można uzyskać pomoc
i wsparcie, a także można się dobrze integrować, można napić
się kawy. Chodzi o kreowanie
charakterystycznych punktów na
mapie miasta. Ten trend w Polsce
się już pojawił, ale to są punktowe
działania. Uważam, że właśnie
taki sposób myślenia o mieście
rozwiązałby bardzo wiele problemów natury społecznej i odpowiedział na współczesne wyzwania związane z samotnością. z
www.klubjagiellonski.pl
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Polacy chcą decydować
o planach zabudowy

Plan zagospodarowania przestrzennego przesądza na przykład, że na danym terenie wybudować możemy
tylko domy jednorodzinne. Jeśli w planie widnieją tereny rekreacyjne, to w tym miejscu nie zostaną zbudowane
zakłady produkcyjne.

Czy reforma planistyczna
będzie korzystna
dla mieszkańców?

Planowanie i gospodarka przestrzenna w obecnym kształcie
są przedmiotem powszechnej
krytyki. Uchwalona prawie dwie
dekady temu ustawa nie spełnia
swoich funkcji i nie przystaje
do globalnych trendów, a więc
wzrostu znaczenia takich idei,
jak eko-budownictwo, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także
wzrost świadomości lokalnych
społeczności, ich współdzielenie i zaangażowanie decyzyjne.
Aktualnie idea zrównoważonego
rozwoju staje się podstawą planowania przestrzennego, a konsultacje społeczne są niezbędne
do podejmowania trafnych de-

Planowanie
i gospodarka
przestrzenna
w obecnym kształcie
są przedmiotem
powszechnej krytyki.
Uchwalona prawie
dwie dekady temu
ustawa nie spełnia
swoich funkcji i nie
przystaje do globalnych
trendów, a więc wzrostu
znaczenia takich idei,
jak eko-budownictwo,
zrównoważony
rozwój, społeczna
odpowiedzialność
biznesu, a także wzrost
świadomości lokalnych
społeczności.
cyzji, przy okazji zapobiegając
lokalnym konfliktom.
Chociaż obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym gwarantowała
obywatelom udział w procesie
planowania, większość osób (aż
95 proc.) nie korzystała z tego
przywileju, nie składała uwag
czy wniosków do dokumentów
planistycznych.
Być może zawiniło tu niedostateczne informowanie społeczeństwa o planowanych zmianach dotyczących zagospodarowania terenu. W rezultacie
wyzwaniem dla procedur planistycznych opisanych w nowym
projekcie ustawy o planowaniu
przestrzennym staje się zagwarantowanie realnych możliwości
partycypacji społecznej. Jaki będzie zatem nowy sposób, przedmiot i zakres udziału społeczeństwa w kształtowaniu otaczającej
go przestrzeni? Tego na razie
nie wiemy.
Jak potwierdziły badania, obywatele chcą aktywnie uczestniczyć w tych procesach. Prawie
90 proc. badanych interesuje
się planowanymi inwestycjami i przekształceniem gruntów
w miejscowości lub gminie, gdzie
zamieszkuje, zaś ponad 80 proc.
deklaruje potrzebę udziału przy

podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania terenu
swojego miasta czy gminy.
Nie powinno to zaskakiwać,
bowiem plan zagospodarowania
przestrzennego to dokument,
który decyduje o wyglądzie naszego otoczenia. Na jego podstawie urzędnicy wydają pozwolenia na budowę. Na przykład plan
zagospodarowania reguluje, że
na danym terenie wybudować
możemy tylko domy jednorodzinne, natomiast jeśli w planie
widnieją tereny rekreacyjne, to
w tym miejscu nie zostaną zbudowane zakłady produkcyjne,
itd. Z punktu widzenia mieszkańca są to z pewnością ważkie
sprawy.
Czy zwykły obywatel może
mieć wpływ na proces planowania przestrzennego? Owszem.
Obowiązujące przepisy prawa
przewidują udział społeczeństwa w procesie sporządzania
poszczególnych dokumentów
planistycznych, między innymi
poprzez nałożenie na organy
sporządzające te dokumenty
obowiązku poddania ich konsultacjom społecznym.

fot. Ralph Kelly, Blake Wheeler / unsplash

O

potrzebie reformy
planowania przestrzennego słyszymy
od lat. Obowiązująca
dziś ustawa z dnia 27 marca 2003
roku zmieniana była 60 razy, najczęściej w formie nowelizacji.
Nic więc dziwnego, że kolejna
próba zmiany przestarzałego
prawa także jest szeroko komentowana.
Do konsultacji społecznych
trafił właśnie dokument: „Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego”,
zawierający wstępne założenia
nowej ustawy planistycznej.
Zgodnie z nimi znikną studia,
a pojawią się dwa rodzaje nowych planów. Na znaczeniu ma
też stracić instytucja wydawania
decyzji o warunkach zabudowy (WZ), czyli popularna „wuzetka”. Natomiast tzw. „plan
ogólny” ma być uchwalany
obowiązkowo dla danego obszaru w granicach
gminy.
Tymczasem nie przedstawiono jeszcze szczegółów proponowanych rozwiązań i przepisów przejściowych. W kontekście zapowiadanych od dłuższego czasu
zmian w systemie planowania
przestrzennego, władze wielu
gmin nie wiedzą, jak postępować. Czy iść w kierunku opracowania nowego studium, co jest
czasochłonnym i kosztownym
zadaniem, czy też poczekać na
zakończenie reformy?
W przestrzeni dyskusji brakuje jak dotąd również szerszego
poruszenia ważnego problemu
zmian zasad partycypacji społecznej. Partycypacja społeczna
w planowaniu przestrzennym
oznacza proces, w którym zarówno władze, jak i mieszkańcy,
współdziałają w przygotowaniu
planów, realizowaniu określonej polityki, a także w podejmowaniu decyzji gwarantujących
zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.
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„Wuzetki”, czyli
system planowania
przestrzennego do góry
nogami

fot. Gigin Krishnan, Isaac Quesada, Alexey Topolyanskiy / unsplash

Budowa domów i mieszkań
powinna odbywać się przede
wszystkim w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. One z kolei powstają w zgodzie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niestety,
zamiast tego masowo wydawane są „wuzetki”, czyli decyzje
o warunkach zabudowy – na ich
podstawie buduje się dziś ok. 50
proc. całości inwestycji mieszkaniowych w Polsce. W ubiegłym
roku - jak podaje GUS - liczba
mieszkań, na których budowę
wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła o 2,8 proc.
i wyniosła aż 275 938.
Aktualnie „wuzetki”, które
miały być wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach, stały się
normą, a plany miejscowe, które
miały stanowić normę, należą
do wyjątków. Według danych
PZFD najwyższy stopień pokrycia planami zagospodarowania
ma obecnie Kraków i wynosi on
65,4 proc., a najgorzej kształtuje
się on w Rzeszowie, bo na poziomie 16,9 proc. Warszawa stopień
ten wynosi 39,4 proc., a w Łodzi
tylko 24,5 proc.
„Wuzetka” powoduje liczne
problemy, np. obowiązuje bezterminowo i bez uwzględnienia
przyszłych możliwych zmian
w otoczeniu. Co więcej, WZ nie
muszą być w zgodzie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co
powoduje gigantyczny bałagan
urbanistyczny. Często są też postrzegane jako korupcjogenne, co
rzutuje na negatywną percepcję
społeczną dla całego procesu.
Wielokrotnie mówiono na przykład o wydawaniu „wuzetek” ko-
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rzystnych dla inwestorów, czy blokowaniu przez nich uchwalenia
niezgodnego z ich celami planu
miejscowego zagospodarowania.
Dla decyzji o warunkach zabudowy (WZ) planowane było
wprowadzenie terminu ważności. Ministerialny dokument
jak dotąd nic jednak nie mówi
o tym, jak długo po wejściu w życie nowej ustawy planistycznej
będą obowiązywały wydane
wcześniej zgody na warunki
zabudowy. Projekt, który trafił
dwa lata temu do konsultacji
mówił, że gminy miałyby trzy
lata na sporządzenie planów
ogólnych, a istniejące miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego zachowałyby swoją
ważność. W nowym projekcie
nie ma o tym ani słowa.

Odpowiedzialny
społecznie rozwój
sektora nieruchomości
można zdefiniować jako
działania podejmowane
w celu zmniejszenia
negatywnego wpływu
budynków i konstrukcji
na zdrowie ludzi
i środowisko
naturalne, przy
jednoczesnym dążeniu
do efektywnego
wykorzystania energii,
wody i innych zasobów.
Reforma, a rosnąca rola
udziału społecznego

Coraz częściej mieszkańcy doceniają korzyści płynące z działań
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierają
projekty spełniające kryteria
zrównoważonego rozwoju.

Prawidłowa społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to
swoisty, społeczno-biznesowy
ekosystem, korzystny dla mieszkańców, zawierający zrównoważony rozwój urbanistyczny,
łączący wszystkie płaszczyzny:
społeczną, środowiskową i eko-

nomiczną, szczególnie na etapach ich implementacji, kiedy
wiele decyzji i rozwiązań jest
uznaniowych lub intuicyjnych.
Odpowiedzialny społecznie
rozwój sektora nieruchomości można zdefiniować, jako
działania podejmowane w celu zmniejszenia negatywnego
wpływu budynków i konstrukcji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, przy jednoczesnym dążeniu do efektywnego
wykorzystania energii, wody
i innych zasobów. To również
ochrona zdrowia mieszkańców
i poprawa produktywności pracowników, a także zmniejszenie
ilości odpadów, zanieczyszczeń
i degradacji środowiska. Trzeba

kłaść nacisk na ogólny wpływ inwestycji na otoczenie, a nie tylko
na sam proces budowy. Istotne są też zmiany klimatyczne,
które tworzą nowe wyzwania.
Przestrzeń miejska musi być
wentylowana, mieć możliwości
wchłaniania wody opadowej.
Warto korzystać z zielonej energii, komunikacji elektrycznej
czy budować ogrody na dachach
i elewacjach.
Natomiast pod pojęciem
zrównoważonego rozwoju należy także rozumieć rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej
w celu gwarancji możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli. Dlatego też
włączenie lokalnych społeczności w proces miejscowego planowania przestrzennego jest
tak bardzo istotne i kluczowe
dla przyszłości.
Reforma planowania przestrzennego ma już kilkunastoletnią historię. Wszystkie rządy
rozpoczynały pracę nad projektem ustawy w tej sprawie, ale
żadnemu jak dotąd nie udało się
ich zakończyć. Czy tym razem
będzie inaczej? Prace nad nowymi przepisami trwają i trudno przewidzieć datę ich wejścia
w życie. z

Adam Białas
Ekspert rynku, dziennikarz biznesowy, współzałożyciel stowarzyszenia
wspierającego zrównoważony rozwój przestrzeni miejskiej i społeczną
odpowiedzialność biznesu „Nowoczesna Warszawa 2030”, menedżer
agencji komunikacji i marketingu.
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Kwiaty
wczesnej wiosny
Wiosenne kwiaty dają pierwszy pokarm pszczołom i innym
wiosennym owadom, co wzbogaca środowisko i daje możliwość
ciekawych obserwacji przyrodniczych.

Krokusy

W

iosna kalendarzowa zaczyna
się 21 marca,
a wiosna astronomiczna – w tym roku – 20
marca. W biologii mamy też
pojęcie wiosny fenologicznej,
związanej ze zjawiskami ze
świata roślin, odpowiadającymi tej porze roku. Fenologiczne
przedwiośnie rozpoczyna się
kwitnieniem leszczyny, a wczesna wiosna wypuszczaniem liści
przez brzozę. Koniec wczesnej
wiosny i początek pełni wiosny
to kwitnienie kasztanowca (początek maja).
Zjawiska fenologiczne mają
związek z lokalnym klimatem
czy wręcz mikroklimatem, co
jest najwyraźniej widoczne
w górach. Botaniczna wiosna
na Dolnym Śląsku rozpoczyna
się czasem miesiąc wcześniej
niż na Podlasiu. Kwiaty wiosenne pojawiają się najwcześniej
w miejscach, gdzie gleba szybko

Miodunka wąskolistna

Wawrzynek wilczełyko

Ś́ledziennica

się nagrzewa: na skarpach o wystawie południowej i zachodniej,
na suchych łąkach i w lasach
grądowych pozbawionych o tej
porze roku liści. Szybki wzrost
wiosną i wczesne kwitnienie jest
charakterystyczne dla bylin –
roślin wieloletnich zimujących
w formie części podziemnych
i korzystających z zapasów
zgromadzonych w cebulach,
kłączach albo bulwach w poprzednim roku.

Wawrzynek główkowy

Ranniki

Przylaszczka

Lepiężnik różowy

Błyskawiczny rozwój kwiatów
niektórych gatunków w reakcji
na wiosenne ocieplenie wynika
z faktu, że gleba pod śniegiem
nie jest zamarznięta już na głębokości 5-10 cm i wzrost cebul
rozpoczyna się w styczniu-lutym. Większość leśnych wczesnowiosennych kwiatów ma
barwę białą albo niebieską (fioletową), a owady widzą je w ultrafiolecie. Kwiaty łąkowe stosunkowo często są żółte. Kwiaty te

zwykle nie pachną (chociaż są
wyjątki), gdyż niskie temperatury i silne o tej porze roku wiatry
nie sprzyjają tego rodzaju sygnałom biologicznym. Masowe
kwitnienie powszechnie kojarzone z wiosną dotyczy wierzb,
przylaszczek, przebiśniegów,
zawilców, a w górach krokusów
i pierwiosnków. Z dolinami rzek
są związane lepiężniki biały i różowy, kokorycz, śledziennica,
złoć żółta oraz wawrzynek wilczełyko kwitnący już w lutym.
Na murawach kserotermicznych
(występujących w południowej
części kraju i coraz rzadszych)
zakwitają miłki wiosenne, miodunki wąskolistne, pięciorniki
piaskowe, zawilce wielkokwiatowe i sasanki. Wiosna jest słabo
widoczna w borach, gdyż są to
siedliska dość chłodne i stale
zacienione, a ponadto występuje tam mniej gatunków, niż
w lasach liściastych.
Dawniej dzikie rośliny kwitnące wiosną były często wykopywane i przenoszone do ogrodów (niekonieczne z dobrym
efektem) albo sprzedawane jako
bukiety na targowiskach. Z tego
powodu większość okazałych gatunków została objęta ochroną,
jednak lista roślin chronionych
w ostatnich latach uległa znacznym modyfikacjom. W sklepach
ogrodniczych pojawiło się wiele gatunków i odmian roślin
ozdobnych łatwiejszych w uprawie i mających większe kwiaty,
niż ich dzikie odpowiedniki, co

Przebiśniegi

odciążyło częściowo zasoby naturalne.
Warto pamiętać, że ogrodowe byliny kwitnące wiosną wymagają sadzenia jesienią i źle
znoszą przesadzanie podczas
wzrostu i wytwarzania kwiatów.
Można je wstawić z doniczkami
do ogrodu, ale lepiej wysadzić
na stałe miejsce po przekwitnięciu. Kwitnące rośliny grądowe
najlepiej rosną na glebach gliniastych (glina morenowa, less,
mada pylasta), a źle czują się
na glebach piaszczystych albo
w torfie prosto z worka. Wiele
gatunków lubi gleby wapienne,
które w Polsce występują tylko
lokalnie. Stanowiska dla nich
w ogrodzie powinny być zasilone
wapnem lub dolomitem. Niektóre byliny posadzone w odpowiednim środowisku wytrzymają tam nawet kilkadziesiąt lat
i będą się skutecznie rozmnażać
bez szczególnej pomocy człowieka. Byliny wiosenne można sadzić na rabatach, pod drzewami
oraz na nie deptanych i późno
koszonych trawnikach. Są też
ważnym składnikiem modnych
ostatnio łąk kwietnych. Wiosenne kwiaty dają pierwszy pokarm
pszczołom i innym wiosennym
owadom, co wzbogaca środowisko i daje możliwość ciekawych
obserwacji przyrodniczych. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
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Obowiązek
alimentacyjny
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka powstaje od
chwili jego narodzin. Dodatkowo obowiązujące przepisy przewidują,
że ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się
w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków
związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego
utrzymania matki w okresie porodu.

I

stnienie obowiązku alimentacyjnego rodziców
względem dzieci wydaje
się być oczywistym zagadnieniem prawnym. Wiedzą
powszechnie znaną jest bowiem
to, iż rodzice zobowiązani są
do świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka, które nie jest
w stanie utrzymać się samodzielnie. W praktyce pojawia się jednak wiele zagadnień związanych
z obowiązkiem alimentacyjnym,
które wymagają szerszego wyjaśnienia.

fot. Michał Parzuchowski / unsplash

Czas trwania obowiązku

Wątpliwości wśród rodziców
zobowiązanych do płacenia
alimentów, jak i dzieci uprawnionych do ich otrzymywania,
budzi kwestia czasu trwania
obowiązku alimentacyjnego.
Wielokrotnie spotykałem się
z opinią, iż obowiązek alimentacyjny rodzica wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko
określonego wieku. Chcę podkreślić, iż nie jest to prawda.
W polskim prawodawstwie obowiązek alimentacyjny rodziców
wobec dziecka nie jest ograniczony przez żaden sztywny
termin, nie ustaje także wraz
z osiągnięciem przez dziecko
określonego stopnia wykształcenia. Uzyskanie pełnoletności
nie zmienia sytuacji prawnej
dziecka w zakresie alimentów,

jeżeli pobiera ono naukę i czas
na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Natomiast jeśli dziecko nie
może osiągnąć zdolności do
samodzielnego utrzymywania
się z takich przyczyn, jak ułomność cielesna lub psychiczna
albo nieuleczalna choroba,
wówczas obowiązek alimentacyjny rodziców trwa nadal
w niezmienionym zakresie,
niezależnie od wieku dziecka.
Nie każde pełnoletnie dziecko, które kontynuuje naukę, jest
uprawnione do pobierania alimentów. Rodzice mogą uchylić
się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich
uszczerbkiem lub jeżeli dziecko
nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. W praktyce
o uchylenie obowiązku alimentacyjnego może więc wystąpić
rodzic, którego dziecko podjęło
zatrudnienie lub zdobyło wykształcenie, czy też kwalifikacje
zawodowe konieczne do wykonywania pracy. Utracić prawo
do alimentów może też dziecko,
które zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje egzaminów,
jak również dorosłe dziecko, które nie podejmuje pracy, mimo
iż ma taką możliwość.

Nie każde pełnoletnie
dziecko, które
kontynuuje naukę,
jest uprawnione do
pobierania alimentów.
Rodzice mogą uchylić
się od świadczeń
alimentacyjnych
względem dziecka
pełnoletniego, jeżeli
są one połączone
z nadmiernym dla nich
uszczerbkiem lub jeżeli
dziecko nie dokłada
starań w celu uzyskania
możności samodzielnego
utrzymania się.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że nawet jeśli istnieją
podstawy faktyczne do uchylenia obowiązku alimentacyjnego
względem pełnoletniego dziecka, to jego rodzic, by zaprzestać
płacenia alimentów, musi wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
Alimenty względem dziecka nie
wygasają bowiem z mocy prawa.

Wysokość obowiązku

Kwestią, która zwykle budzi
duże emocje, jest wysokość

obowiązku alimentacyjnego.
Podstawowa zasada, wyrażona w art. 135 § 1 KRO mówi,
iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego
oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Między tymi dwoma
czynnikami występuje współzależność, która wyraża się w tym,
że usprawiedliwione potrzeby
uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie,
w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe
zobowiązanego. Rodzice w zależności od swych możliwości są
obowiązani zapewnić dziecku
środki do zaspokojenia zarówno
jego potrzeb fizycznych (m.in.
wyżywienia, mieszkania, odzieży, leczenia w razie choroby),
jak i duchowych, kulturalnych
oraz związanych z wypoczynkiem, a także środki wychowania (kształcenia ogólnego,
zawodowego), według zdolności
dziecka i jego potrzeb.
Drugą zasadą wpływającą na
wysokość obowiązku alimentacyjnego jest zasada równej stopy
życiowej. Zasada ta oznacza, że
dziecko ma prawo do życia na
poziomie takim, jak jego rodzice,
i to zarówno wtedy, gdy rodzice
żyją z dzieckiem wspólnie, jak
i wtedy, gdy rodzice żyją z dzieckiem oddzielnie.

Mając na względzie treść
przytoczonych powyżej zasad
nie można stwierdzić, jakiej
wysokości powinny być alimenty. Jest to bowiem kwestia
indywidualna, uzależniona od
wielu czynników. Wymaga ona
analizy sytuacji osobistej konkretnego dziecka oraz jego rodziców. W mojej praktyce zawodowej spotykałem z wyrokami,
w których sąd określał obowiązek alimentacyjny rodzica na
poziomie 200 zł miesięcznie,
jak i takimi, gdy obowiązek ten
przekraczał kwotę 5000 zł w skali miesiąca.
Na koniec pragnę odnieść
się jeszcze do dwóch zagadnień związanych z tematem
alimentów. Należy zaznaczyć,
iż istnienie władzy rodzicielskiej
pozostaje bez żadnego wpływu
na istnienie obowiązku alimentacyjnego oraz jego wysokość.
Wskazać należy również, że na
wysokość obowiązku alimentacyjnego nie wpływają świadczenie z programu 500 plus,
jak również inne świadczenia
z funduszów pomocy społecznej,
które mają jedynie charakter
subsydiarny. z
Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, adwokat Izby
Adwokackiej w Siedlcach
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Wolność w relacji z drugim człowiekiem,

czyli sztuka komunikacji

Empatia, akceptacja i autentyczność to składniki pewnej szczególnej postawy wobec drugiego człowieka, dzięki
której możliwa jest pełna poszanowania bliskość. Każdą z tych cech można ćwiczyć.

go człowieka, podjęcie próby zobaczenia świata z jego
perspektywy. Empatia łączy
się z wrażliwością na to, co
się wydarza drugiemu – przy
wstrzymaniu się z opowieściami o własnych przygodach.
Wymaga skupienia się na swoich reakcjach związku z tym,
o czym słucham, co przeżywam w odpowiedzi na kontakt
z drugim człowiekiem.
, Akceptacja – to przyjmowanie
człowieka takim, jakim jest,
z wyłączaniem ocen i porównań. Uruchomienie postawy
otwartości wobec tego, co się
wydarzy w kontakcie i zaciekawienie drugim człowiekiem.
, Autentyczność – to bycie sobą
w kontakcie ze świadomością
własnych odczuć i potrzeb,
nieoddawanie się w całości
drugiemu, tylko włączenie
uważności na siebie oraz na
innego człowieka. Autentycz-

Ważna jest też
forma komunikatu
– intonacja, ton
głosu, oraz... twoja
intencja. Ważne jest
nie tyle, co mówisz,
ale to, jak mówisz.
Można przecież
powiedzieć różne
rzeczy z zachowaniem
odpowiedniej formy,
szacunku i z intencją
zmiany, prośby,
pomocy. Zupełnie
inaczej brzmią te same
zdania wypowiadane
z chęci odreagowania
napięcia, ukarania
drugiej osoby,
skrzywdzenia, a inaczej
z chęcią porozumienia.

ność wytwarza przestrzeń
partnerską. Masz prawo być
z tym, co w tobie jest, takim,
jakie jest.
Empatia, akceptacja i autentyczność to składniki pewnej
szczególnej postawy wobec drugiego człowieka, dzięki której
możliwa jest pełna poszanowania bliskość. Każdą z tych cech
można ćwiczyć. Można też poczuć różnicę w dysponowaniu tymi cechami w kontakcie z innymi. Z jednymi łatwiej przychodzi
nam wczucie się emocjonalne,
z innymi łatwiej nam być autentycznymi, a wobec jeszcze
innych osób od razu włącza się
nam akceptacja. Chodzi o to,
by zauważać te cechy w sobie
i świadomie włączać je do kontaktu. Rogers mówił, że tylko
wtedy możliwe jest prawdziwe
spotkanie. Nie chodzi bowiem
tylko o wymianę myśli, czyli
mniej lub bardziej sprawnie
poprowadzoną rozmowę, ale

o... SPOTKANIE z drugim człowiekiem. A takich spotkań teraz
bardzo łakniemy.
Poza intencjonalnym uruchomieniem pewnej postawy
wobec drugiego człowieka
ważna jest też forma komunikatu – intonacja, ton głosu,
odpowiedni rodzaj użytych
komunikatów oraz... twoja
intencja. Ważne jest nie tyle,
co mówisz, ale to, jak mówisz.
Można przecież powiedzieć
różne rzeczy z zachowaniem
odpowiedniej formy, szacunku
i z intencją zmiany, prośby, pomocy. Zupełnie inaczej brzmią
te same zdania wypowiadane
z chęci odreagowania napięcia, ukarania drugiej osoby,
skrzywdzenia, a inaczej z chęcią porozumienia, zrozumienia, wspólnego bycia w tej rozmowie. Na pewno pamiętasz
takie zdania, które cię zraniły
(np. oceny – jesteś straszny!);
one nie posuwają rozmowy

fot. Brooke Cagle / unsplash

W

yobraź sobie taką znajomość
z drugim człowiekiem, że możesz w rozmowie z nim poruszyć
dowolny temat, a po drugiej stronie znajdziesz otwartość i akceptację. Zaczynasz w takiej relacji
oddychać pełną piersią, przestajesz się bać. Nie musisz już
niczego w sobie tłamsić – możesz
powiedzieć na głos, co w tobie
siedzi. Taka relacja daje bardzo
potrzebną przestrzeń. Potrzebną
szczególnie teraz, w czasie obostrzeń pandemicznych, które
u wielu powodują zwiększoną
drażliwość, ataki złości, lęku
i niepokoju.
Sytuacja, w której mówimy
do innych to, co chcemy powiedzieć – czyż nie brzmi to jak idylla science fiction? To pokazuje,
jak wymagająca to sztuka: być
z drugim człowiekiem w taki
sposób, aby czuł się słuchany,
akceptowany i szanowany. To
jest możliwe, ale wymaga pracy
– w każdej relacji. I tej miłosnej,
partnerskiej, i tej rodzicielskiej,
koleżeńskiej, a nawet sąsiedzkiej. Przypomnij sobie takie osoby, przy których można rozwinąć
skrzydła, a jednocześnie czuć
grunt pod nogami i swoje korzenie. Może to Twój rodzic? A może
przyjaciel? Jeśli choć jeden raz to
przeżyłeś, to wiesz o czym mowa: tego się nie da zapomnieć
i chce się do tego wracać. Jako
ludzie jesteśmy stadni, relacyjni,
potrzebujemy siebie nawzajem.
Nigdy wcześniej nie odczuwaliśwmy tej potrzeby tak mocno,
jak dzieje się to dziś, gdy obowiązują te wszystkie ograniczenia. Szukamy siebie nawzajem,
powstają różne działania społeczne i inicjatywy, doceniamy
grupy społeczne i tęsknimy za
człowiekiem, który czuje, słyszy,
widzi, jest obecny.
Tak o tym mówił Carl Rogers,
psycholog humanistyczny, który
wyróżnił trzy istotne elementy
kontaktu z drugą osobą. Mówił
o empatii, akceptacji i autentyczności.
, Empatia oznacza uruchomienie w sobie uczuć do drugie-
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naprzód, ale sprawiają, że się
chowasz lub bronisz.
Jest kilka ważnych elementów konstruktywnej rozmowy.
Możemy przez chwilę się nimi
zająć, by pomogły ci budować
zdania, które cię zbliżają, a nie
oddalają od rozmówcy.

1. Staraj się nie oceniać

fot. Dries Augustyns, Milan Popovic / unsplash

„Jesteś głupi!”, „Jesteś nieodpowiedzialna!”, „Jesteś za młody,
by mi tu mówić o życiu!”.
To są zdania, które ranią,
które zostają w nas jak etykiety.
Przyklejają się i potem chodzą
z człowiekiem jak jego opis, którym przecież nie są. Nie zbliżają
nas do siebie w rozmowie, tylko budują ściany. Druga osoba
może poczuć się atakowana,
może się złościć i smucić jednocześnie, bo to, co słyszy, bywa
okrutne. Szczególna dotyczy to
relacji z dziećmi, bo to, co do
nich mówimy, tworzy ich świat.
Potem bardzo trudno odkleić
takie złe słowa od obrazu siebie,
jaki rysuje się w głowie dziecka.
Tu tkwi źródło niskiej samooceny dorosłych, jakimi stają się
później takie dzieci.
Co możemy zrobić, gdy usłyszymy takie negatywne oceny
pod własnym adresem? Jak najszybciej reagować – dla samego
siebie, by zachować szacunek
i godność. I uczyć tego własne dzieci.
Możesz powiedzieć na przykład: „nie zgadzam się z tym,
co mówisz”, „ja myślę o sobie
inaczej”, „przykro mi, że tak
o mnie mówisz, ja mam na swój
temat inne zdanie”. To mogą być
inne zdania, bardziej pasujące
do twojej sytuacji: chodzi o kie-
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runek. Tutaj ważne jest to, aby
odczarować tę ocenę, którą wypowiada ktoś pod twoim adresem, i o to, by powrócić do siebie
z godnością.

2. Kolejnym
przeszkadzaczem
w komunikacji
są uogólnienia

To są te zdania, w których używamy słów „zawsze”, „nigdy”. Nie
odwołujemy się do konkretnej
sytuacji, tylko wyolbrzymiamy,
uogólniamy.
„Zawsze się spóźniasz”; „Na
ciebie nigdy nie można liczyć”.
Tymczasem komunikując się
z drugim człowiekiem dobrze
jest odwołać się do konkretu,
na przykład: „Dziś umówiliśmy
się na 18, spóźniłeś się godzinę,
więc musiałam zostać w domu
i odwołać ważne spotkanie”.
Konkret daje szansę na konstruktywną rozmowę o danej
sprawie, natomiast uogólnienie
prowokuje konflikt i oddala.

3. Interpretacje

To są takie sytuacje, gdy na podstawie wstępnych danych (kilku
zdań) budujesz sobie obraz człowieka. Krótko podsumowujesz
ten obraz, by iść dalej. Na przykład ktoś ci mówi, że kilka razy
spóźnił się do pracy, a ty bez chęci zrozumienia kontekstu, powodów, intencji podsumowujesz
to oceną – „zdaje się, że jesteś
leniem albo śpiochem i nie ma
sensu ci organizować nowych
zleceń, bo i tak zawalisz”. Ten
sposób rozmowy zamyka kontakt, sprawia, że ktoś się tłumaczy i próbuje cię przekonać do
zmiany zdania. Rozmowa utyka.

Rady mają być
twoimi propozycjami
rozwiązania
problemu, a nie
serią z karabinu
maszynowego.
To, co służy,
to pomoc
w zadawaniu pytań,
rozumieniu tego
co się wydarzyło;
tworzenie takiej
przestrzeni
w rozmowie,
która sprawia,
że rozmówca
sam dochodzi
do własnych
rozwiązań.
4. Dobre rady

Dawanie dobrych rad jest szybkie, ale zazwyczaj mało skuteczne. Odbywa się często bez przyjmowania perspektywy drugiego
człowieka, bez wejścia w jego
buty. Tymczasem zrozumienie
sytuacji i przeżyć wymaga czasu
i wysiłku. Zdania zaczynające
się od stwierdzeń „powinieneś
raczej w tej sytuacji zrobić tak
i tak” powodują, że druga osoba
się tłumaczy, albo wycofuje, bo
czuje się niezrozumiana. Jeśli
rada będzie połączona z chęcią zrozumienia rozmówcy, jeśli
jej udzielenie będzie taktowne
i serdeczne, kontakt zostanie
podtrzymany. Najlepiej będzie,
jeśli zapytasz, czy rozmówca
oczekuje twojej rady. Dobrze

zrobisz, gdy powiesz: „ja na
twoim miejscu może zachowałabym się tak i tak...”. Rady mają
być twoimi propozycjami rozwiązania problemu, a nie serią
z karabinu maszynowego. To,
co służy, to pomoc w zadawaniu pytań, rozumieniu tego, co
się wydarzyło; tworzenie takiej
przestrzeni w rozmowie, która
sprawia, że rozmówca sam dochodzi do własnych rozwiązań.
Oczywiście są takie relacje
i takie kontakty, w których
osiągnięcie porozumienia bywa trudne, a czasem nie jest
możliwe. Jeśli wszystkie możliwe sposoby (takie jak np.
doszkalanie się w sposobach
komunikacji, uruchamianie
i ćwiczenie własnej empatii,

Szczególnie dobrą
umiejętnością
w komunikacji
z drugim
człowiekiem
jest umiejętność
aktywnego
słuchania, a także
mówienia o tym,
co czujemy, co
się z nami dzieje,
gdy słuchamy
drugiej osoby.
Informowanie
drugiej osoby
o swoim stanie
buduje emocjonalny
kontakt.

kolejne próby rozumienia siebie
i rozmówcy, mediacje, psychoterapia) zostały wyczerpane,
to czas podjąć inne działania.
Mamy do wyboru albo akceptację tego, co jest (z wyłączeniem
przemocy), albo pożegnanie
i rozstanie. Czasami nie udaje
się zmienić formuły kontaktu
z drugim człowiekiem, bo do
tego potrzebne są dwie osoby,
a nie jedna, dwie chęci, a nie
jedna – zwłaszcza, gdy mówimy
o związkach dorosłych osób.
Szczególnie dobrą umiejętnością w komunikacji z drugim
człowiekiem jest umiejętność
aktywnego słuchania, a także
mówienia o tym, co czujemy,
co się z nami dzieje, gdy słuchamy drugiej osoby. Informowanie drugiej osoby o swoim
stanie (oczywiście z wyczuciem)
buduje emocjonalny, wspólny
kontakt i służy wymianie. Bo
bycie z drugim człowiekiem
w rozmowie to budowanie szeregu wymian – ty mówisz, ja
słucham, ale tak naprawdę to ja
dzielę się sobą (swoimi uczuciami albo skojarzaniami), a ty na
to reagujesz. Taka komunikacja
jest jak wspólna gra, która bywa
bardzo przyjemnym spędzaniem
czasu, pod warunkiem, że znamy i szanujemy zasady tej gry.
Albo sztuki. Sztuki bycia razem
w kontakcie. Tego można się
nauczyć, to można ćwiczyć za
każdym razem. Ważne jest tylko, by nie zapominać o sobie:
nie zawsze, nie z każdym i nie
za wszelką cenę można się SPOTKAĆ NAPRAWDĘ. z
Beata Poborska-Kobrzyńska
www.psychopracownia.pl
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Polonia – pierwsza sportowa
miłość Warszawy
Polonia założona została przez warszawiaków w Warszawie i to właśnie „warszawskie dzieci” wiodły prym wśród
piłkarzy i przedstawicieli innych dyscyplin uprawianych przez polonistów.

19

listopada 1911
roku, na błotnistym boisku
Agrykoli, swój
pierwszy mecz rozegrała nowa
warszawska drużyna piłkarska
o dumnej nazwie Polonia. Założycielami tego zespołu, skupiającego najlepszych graczy
miejscowych drużyn szkolnych,
byli m.in. legendarny działacz
niepodległościowy i poeta Wacław Denhoff-Czarnocki oraz
Jan Gebethner, przedstawiciel
zasłużonego księgarskiego rodu. Ci dwaj siedemnastoletni
podówczas młodzieńcy zapewne nie przypuszczali, że
ich dzieło przetrwa 110 lat,
a Polonia stanie się jednym
z najbardziej utytułowanych
polskich klubów sportowych.
Z czasem, obok piłki nożnej,
powstawały kolejne sekcje, klub
rozwijał się, przeżywając chwile triumfu, ale i klęski. 110 lat
dowodzi jednak niezbicie, że
Polonia okazała się organizmem
żywotnym, zdolnym do sprostania nawet najtrudniejszym
wyzwaniom losu i przetrwania
próby czasu. Herb KS Polonia
zawierał w sobie motyw barw
narodowych. Jego genezą są
biało-czerwone tarcze, już od
pierwszych meczów widniejące
na czarnych koszulkach zawodników. Nazwa Polonia, przyjęta
w okresie niewoli narodowej,
była w drugiej dekadzie XX wieku wyrazem dążenia młodego
pokolenia warszawiaków do odzyskania niepodległości. Wartościom patriotycznym, którymi kierowali się założyciele
klubu, dochowały wierności
kolejne pokolenia polonistów.
Symbolem takiej postawy był
m.in. Naczelny Wódz Wojska
Polskiego gen. Kazimierz Sosnkowski, prezes KS Polonia
w latach 1928-1939. A płk Erazm
Więckowski, wiceprezes klubu
powiedział w 1930 r. – Chcemy,
aby słowa Członek Polonii były równoznaczne z pojęciem
stuprocentowego dżentelmena
i sportowca bez skazy.

Nadzieja umiera ostatnia

Sportowa i społeczna pozycja
„Czarnych Koszul”, najstarszego
istniejącego klubu sportowego Warszawy, ugruntowała się
już w pierwszych latach jego
działalności. Polonia założona
została przez warszawiaków
w Warszawie i to właśnie „warszawskie dzieci” wiodły prym
wśród piłkarzy i przedstawicieli
innych dyscyplin uprawianych
przez polonistów. Siłą Polonii
był też jej egalitarny, demokratyczny charakter. Na trybunach
stadionu przy Konwiktorskiej
spotkać można było przedstawicieli wszystkich środowisk
i klas społecznych – od profesora uniwersytetu i wybitnego
artysty (najbardziej znanym kibicem okresu przedwojennego
był popularny aktor, ulubieniec
ówczesnej Warszawy Adolf
Dymsza), po typowego „warszawskiego cwaniaka” ze Starówki, Pragi, Woli czy Czerniakowa. Była też Polonia klubem
apolitycznym, przyciągającym
ludzi o różnych przekonaniach
ideowych i światopoglądach.
Rdzennie warszawski charakter
klubu sprzyjał jego otwartości
na ludzi różnych narodowości
i religii, bo wielokulturowa była

Kibicowanie Polonii
stało się wyrazem
przywiązania
do tradycji i wierności
najlepszym cechom
ludu Warszawy:
niezłomności,
dumy, waleczności
i wytrwałości.
Warszawski fason,
z miłym sercu
każdego warszawiaka
duchem przekory,
nakazywał trzymać
nie z najsilniejszym,
lecz z tym, za kim
stoją racje moralne.
Zepchnięty na margines
przez komunistyczne
władze klub,
o wspaniałej przeszłości
i przedwojennych
korzeniach przyciągał
ludzi o opozycyjnych
przekonaniach.

przecież ówczesna Warszawa.
Dzięki temu „Czarne Koszule”
podbiły serca warszawiaków na
dziesięciolecia. Nawet, gdy klub
pogrążył się w wieloletnim kryzysie, wywołanym nieprzychylną polityką władz państwowych
po drugiej wojnie światowej,
przez długi czas Warszawa pozostała wierna swojej pierwszej
sportowej miłości. Kibicowanie
Polonii stało się wyrazem przywiązania do tradycji i wierności najlepszym cechom ludu
Warszawy: niezłomności, dumy,
waleczności i wytrwałości. Warszawski fason, z miłym sercu
każdego warszawiaka duchem
przekory, nakazywał trzymać
nie z najsilniejszym, lecz z tym,
za kim stoją racje moralne.
Zepchnięty na margines przez
komunistyczne władze klub,
o wspaniałej przeszłości i przedwojennych korzeniach przyciągał ludzi o opozycyjnych przekonaniach. Tego nie mówiono
głośno, ale wiadomo było, że na
Polonię się chodzi, bo Polonia
jest gnębiona przez reżim.
Wydawałoby się, że po 1989 r.
i po odzyskaniu przez Polskę
prawdziwej niepodległości, dekady carskich i niemieckich represji oraz komunistycznych

upokorzeń pójdą raz na zawsze
w zapomnienie, a Polonia wróci do swojej międzywojennej
chwały, ciesząc się sympatią
warszawiaków oraz troską
i życzliwością władz swojego
rodzinnego miasta – Warszawy.
Niestety, nic bardziej mylnego. Przez blisko trzydzieści lat
III RP, kolejne kadencje samorządowe przynosiły klubowi
i jego kibicom pasmo rozczarowań i zawiedzionych nadziei.
Brak jakiegokolwiek zainteresowania i wizji rozwoju ze strony
włodarzy miasta powodował, że
wysiłki podejmowane na polu
sportowym przez zarządy Polonii i sponsorów klubu nie odnosiły zamierzonych skutków,
a wręcz obracały się w niwecz.
Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi
działaczy i skupionych wokół
Polonii entuzjastów udało się
jeszcze, na przekór wszystkim
i wszystkiemu, zdobyć Mistrzostwo Polski w piłce nożnej
w 2000 i dwa brązowe medale
Mistrzostw Polski koszykarzy
w latach 2004 i 2005. Później
było już coraz gorzej. Pewne
światełko w tunelu rozbłysło na
chwilę w roku 2005, gdy zostało
podjęta decyzja o modernizacji
istniejącego obiektu i budowie

fot. Wesley Tingey / unsplash
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zadaszenia nad trybuną główną,
na którą społeczność klubowa
czekała od powstania stadionu,
czyli od roku 1928. Inwestycję
zakończono sukcesem w roku
2007, a urzędująca Pani Prezydent Miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, podczas oddawania
jej do użytku, złożyła publiczną deklarację, że w 2010 roku
drużyny Polonii grać będą już
na nowym stadionie i w nowej
koszykarskiej hali. Nadzieja tak
jak została szybko rozbudzona,
tak nagle zgasła, a apogeum ilustrujące podejście Miasta do
swojego najstarszego klubu nastąpiło 4 lata później w trakcie
gali jubileuszowej na 100 lecie
powstania Polonii Warszawa,
19 listopada 2011 r., na której
nie pojawił się żaden przedstawiciel zarządu Warszawy. Jedyne na co mógł klub ze strony
swoich miejskich opiekunów
„liczyć’ to podnoszone co rok
drakońskie stawki za korzystanie z własnych, historycznych
obiektów oraz traktowanie zawodniczek i zawodników Polonii na Konwiktorskiej 6 jako
niewygodnych intruzów. Nic
dziwnego, że po kolejnych latach klub koszykówki mężczyzn
przestał fizycznie istnieć, klub
piłkarski znalazł się na krawędzi bankructwa, a jedyną funkcjonującą sekcją sportową pozostała, dzięki nadludzkiemu
wysiłkowi grupy wolontariuszy i pasjonatów, drużyna koszykówki kobiet. W 2018 roku
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wydawało się, że tylko
kwestią najbliższego
czasu jest zgaszenie
światła i „wyprowadzenie sztandaru”.

Przełamanie
niemocy?

I nagle – jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki – okazało się, że
nad Polonią zaświeciło słońce
i w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji pojawili się ludzie
i wydarzenia, które poczęły
zwiastować powolne, ale systematyczne działania na rzecz odwrócenia tych fatalnych okoliczności. Pierwsze inicjatywę i ruch
w oczekiwaną stronę podjęły
nowe władze Miasta ogłaszając
i przeprowadzając konkurs architektoniczny na projekt całego,
nowego kompleksu sportowego
Polonii, obejmującego stadion,
halę koszykarską i budynek Centrum Wsparcia Sportu. Konkurs
został rozstrzygnięty i powstała
przepiękna wizja zagospodarowania tego niezwykle cennego
fragmentu miasta, idąca w kierunku zaspokojenia wszystkich
potrzeb sportowych społeczności klubowych. W drugiej kolejności zdarzył się cud, którego
nawet najwięksi optymiści nie
mogli oczekiwać – znajdującą
się w tragicznym położeniu spółkę piłkarską przejął i uratował
od ostatecznego upadku z początkiem roku 2020 warszawski
biznesmen francuskiego pocho-

I nagle okazało się,
że nad Polonią
zaświeciło słońce
i w wydawałoby się
beznadziejnej sytuacji
pojawili się ludzie
i wydarzenia, które
poczęły zwiastować
powolne, ale
systematyczne działania
na rzecz odwrócenia tych
fatalnych okoliczności.
Pierwsze inicjatywę
i ruch w oczekiwaną
stronę podjęły nowe
władze Miasta ogłaszając
i przeprowadzając
konkurs architektoniczny
na projekt całego,
nowego kompleksu
sportowego Polonii.

dzenia Gregoire
Nitot. Jakby tego
było mało, klub
koszykówki kobiet
prowadzony od 10
lat przez polonijnych społeczników
pod wodzą Łukasza
Tusińskiego stał się
postrachem konkurentek w I lidze i pewnym
faworytem do awansu do
ekstraklasy w sezonie 2020/2021.
Co więcej, poszczególne sekcje
sportowe klubu zaczęły się porozumiewać i mówić wspólnym
głosem na temat swoich potrzeb
infrastrukturalnych, co jeszcze
kilka lat temu było nie do pomyślenia. Wobec znanych ograniczeń budżetowych Miasta st.
Warszawy, klub zaproponował
etapowanie inwestycji i rozłożenie jej w czasie w taki sposób,
żeby spełnione zostały strategiczne potrzeby wszystkich sekcji,
a jednocześnie miasto mogło
rozłożyć finansowanie budowy obiektów na odpowiednio
długi okres. Czy jest w takim
razie realna szansa na to, żeby
w najbliższym czasie nastąpił
przełom w tej trwającej już trzy
dekady niemocy? Zapytaliśmy
o to osobę, która jako wielki sympatyk Polonii i człowiek związany
całe życie zawodowe z zagadnieniami budowlanymi, od 20
już lat zabiega bezskutecznie
o zielone światło dla inwestycji
przy Konwiktorskiej – Jarosława
Popiołka, byłego prezesa War-

budu i Mostostalu Warszawa,
obecnie pełnomocnika klubu
koszykarskiego. Oto co usłyszeliśmy: – Nie znam może wszystkich okoliczności, ale wydaje
się, że rzeczywiście jest coś na
rzeczy. Najbardziej natomiast
cieszy mnie to, że consensus nastąpił nie tylko po stronie Klubu, ale coraz wyraźniej słychać
też sprzyjające dla nas głosy ze
strony Miasta. Pojawia się coraz
większe uznanie i życzliwość dla
działań podejmowanych przez
Panów Nitot i Tusińskiego, a największą orędowniczką na rzecz
Polonii wydaje się być Pani Prezydent Renata Kaznowska. Znając Panią Prezydent, jej energię
i konsekwencję, może to bardzo
pozytywnie wróżyć dla Polonii,
być może już w bardzo niedługim czasie.
Czy to oznacza, że niebawem trwający od dziesięcioleci impas zostanie przełamany,
że koszykarze dostaną swoją
upragnioną halę, że piłkarze
zagrają na stadionie w godnych warunkach na miarę XXI
wieku, a społeczność klubowa
i warszawiacy najpóźniej w setną rocznicę powstania obiektu
przy Konwiktorskiej świętować
będą oddanie do użytku całego
nowoczesnego, otwartego dla
mieszkańców kompleksu? Będziemy się tej sprawie bacznie
przyglądać. z
Michał Balicki
Sławomir Gałązka
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Jak dbać przestrzeń wspólną?

A

le właściwie, kto konkretnie i za co odpowiada? Jak należy
dbać o przestrzeń
wspólną? W jakich obszarach
porządek powinien zapewnić
samorząd, a w jakich zarząd
wspólnoty mieszkaniowej czy
spółdzielni? Rozwiewamy wątpliwości z pomocą PIGC.

Porządek nie tylko
w budynkach

Nienaganne utrzymanie czystości terenów zewnętrznych
to pierwszy krok do budowania
pozytywnego wizerunku. Obsługa nieruchomości nie sprowadza się do sprzątania tylko
pomieszczeń wewnątrz. Dbałość
o wygląd terenów zewnętrznych

takich jak: trawniki, parki, klomby oraz drogi i parkingi to nie tylko kwestia estetyki, ale również
obowiązek jego właścicieli czy
zarządców tj. jak administracja
wspólnoty mieszkaniowej czy
spółdzielni. Do obowiązków
właścicieli i zarządców należy
dbanie o trawniki, troska o stan
chodników i dróg dojazdowych,
utrzymywanie czystości.

Ten, kto administruje…

Jeśli chodzi o zarządców to
przeważnie zaliczamy do nich:
samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe itp. Zarządcy opiekują się
największymi obszarami terenów zewnętrznych, na których
wykonywane są w większości

wszystkie wyżej wymienione
czynności. W związku z tym
najczęściej posiadają w swoich
strukturach wyspecjalizowane
grupy pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych. Realizacja takich usług wymaga
ustanowienia harmonogramów,
w których zawarte są zakresy
wykonywanych prac w podziale na czas wykonywania tych
usług. Często zespoły te posiadają profesjonalne maszyny
i urządzenia.

Firma zewnętrzna wykona
trudne zadanie

Niekiedy administratorzy terenów zewnętrznych, w drodze
postępowania przetargowego,

Utrzymanie czystości
to pierwszy krok
do budowania
pozytywnego wizerunku.
Obsługa nieruchomości
nie sprowadza się
do sprzątania tylko
pomieszczeń wewnątrz.
Dbałość o wygląd
terenów takich jak:
trawniki, parki oraz
drogi i parkingi
to nie tylko kwestia
estetyki, ale również
obowiązek jego
właścicieli czy zarządców.

zlecają wykonanie prac wyspecjalizowanym firmom sprzątającym. Okazuje się, że koszty
zatrudnienia takiej firmy wcale
nie muszą być większe niż zatrudnienie własnego personelu.
– Gdy podliczymy koszty zatrudnienia łącznie z ZUS-em,
BHP, zastępstwami, chemią
i sprzętem oraz policzymy czas
poświęcony na nadzór to oferta
firmy sprzątającej może okazać
się bardzo korzystna. – wyjaśnia Michał Paździor, Technolog ds. Czystości w Zakładach
Usługowych „EZT” S.A.
– Równocześnie atutem korzystania z outsourcerów jest
to, że obecnie firmy takie posiadają wiedzę merytoryczną, doświadczenie, ogromne zaplecze

fot. John Cameron / unsplash

Nie raz zdarzało Ci się złościć na samorząd za stan ulic, rozbite szkło i niedopałki porozrzucane w parkach
czy śmieci na placach zabaw? Nie wszystkiemu winne są jednak władze gminy, miasta czy… sołtys. – Za czystość
na osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, na drogach publicznych porządek gwarantować ma zarząd
drogi. – przypomina Polska Izba Gospodarcza Czystości (PIGC).
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sprzętowe oraz błyskawicznie
reagują na potrzeby klienta. –
kończy ekspert.

Jak Cię widzą, tak
Cię piszą…

Tworzenie harmonogramów
wykonywanych prac jest kluczowe w dbaniu o wizerunek
okolicy, ale nie tylko – pomaga
również odpowiednio monitorować jej stan sanitarny. Dotyczy to
zwłaszcza czystości w miejscach,
gdzie są większe skupiska ludzi,
np. na placach zabaw, skwerach,
w okolicach ławek czy wiat/kontenerów na śmieci.
– Jeśli chodzi o wiaty/kontenery na śmieci powinno się wprowadzić segregacje na poszczególne frakcje: plastik, papier,
metal, szkło, bio, itp., zwłaszcza
na osiedlach mieszkaniowych takich jak bloki, kamienice. Administratorzy starają się wywiązać
z obowiązków, natomiast nie jest
to łatwe z uwagi na duże skupiska ludzkie. Trudności wynikają
najczęściej z braku zrozumienia użytkowników względem
przestrzegania zaleceń – mówi Michał Paździor. – Jedynym
rozwiązaniem jest niekończąca
się edukacja, która przyniesie
większą dbałość o środowisko
oraz ułatwi proces sprzątania.
Należy też pamiętać, że w takich
miejscach oprócz procesu sprzątania należy regularnie przeprowadzać proces dezynfekcji
i deratyzacji – dodaje specjalista.

Bezpieczeństwo
priorytetem

fot. PIGC (2), Darya Tryfanava / unsplash

W przypadku placów zabaw,
miejsc odpoczynku, itp. należy
regularnie wykonywać prace
czystościowe z wykorzystaniem
bezpiecznych preparatów myją-
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W przypadku
placów zabaw, miejsc
odpoczynku, itp. należy
regularnie wykonywać
prace czystościowe
z wykorzystaniem
bezpiecznych
preparatów myjących,
najlepiej ekologicznych,
ponieważ z tych miejsc
najczęściej korzystają
dzieci.
cych, najlepiej ekologicznych, ponieważ
z tych miejsc najczęściej korzystają
dzieci. Nie należy
zapomnieć również o stosowaniu
środków dezynfekcyjnych – jednak
przestrzenie czyszczone w ten sposób
powinny być wyłączone
z użytku do momentu, aż użyta
w tym celu chemia przestanie być
aktywna. Jeśli z kolei w miejscach
przeznaczonych dla dzieci muszą
być przeprowadzone okresowe
prace, takie jak wymiana piasku,
usuwanie graffiti z małej architektury itp., obszar robót trzeba
wyłączyć z użytkowania do momentu zakończenia prac.

Jak sprzątać bezpiecznie
dla otoczenia

Koszenie, zamiatanie, cięcie,
przycinanie, usuwanie liści również powinno być wykonywane regularnie, w zależności od
potrzeb i warunków. Podczas
trwania tego typu prac należy

mulowanych w miejscach,
gdzie dokarmiane są gołębie.
Groźne, zwłaszcza dla innych
zwierząt bywają także odchody
domowych pupili: psów i kotów.
Tu jednak zasady utrzymania
czystości komplikują się.

odgrodzić/ zabezpieczyć miejsce
ich wykonywania oraz ochraniać
mienie stałe i ruchome, takie jak
budynki, samochody itp. Pozostałe po zakończeniu robót odpady należy wywieźć w miejsce
składowania, np. na wysypisko
odpadów biologicznych.
A co z odchodami zwierzęcymi, które również mogą być
niebezpieczne? Pasożyty i zarazki zdarzają się zarówno w szczurzych bobkach – tych nie brakuje w piwnicach, na klatkach
schodowych czy ulicach, jak
i w ptasich ekskrementach, sku-

Sporym
problemem
zwłaszcza
w parkach
i na skwerach,
ale również
na osiedlowych
trawnikach są
zanieczyszczenia
po zwierzętach.
Oczywiście,
sprzątanie
po psie i kocie
to obowiązek
właściciela.

Na spacer z workiem.
I co dalej?

Sporym problemem zwłaszcza
w parkach i na skwerach, ale
również na osiedlowych trawnikach są zanieczyszczenia po
zwierzętach. Oczywiście, sprzątanie po psie i kocie to obowiązek właściciela, natomiast wiele
osób się z niego nie wywiązuje.
Zdaniem Michała Paździora taki
stan rzeczy może wynikać z kilku przyczyn. – Zarządcy powinni
w miejscach, gdzie właściciele
spacerują ze swoimi pupilami
zamontować więcej specjalnych
koszy dla zwierząt oraz podajników zestawów higienicznych.
Należałoby również regularnie
uzupełniać materiały higieniczne – radzi ekspert.

Gdy trzeba zadbać o ulice

– Pielęgnacja ulic jest również
sporym wyzwaniem. W lecie
utrzymywanie czystości polega na usuwaniu piasku, ziemi,
śmieci oraz martwych zwierząt,
w zimie dochodzi do tego dodatkowo niedopuszczanie do
śliskości jezdni i chodnika – podkreśla Polska Izba Gospodarcza
Czystości (PIGC). Na kim spoczywa obowiązek dbania o te elementy infrastruktury? Za odpowiedni stan drogi odpowiada jej
zarządca lub właściciel, z kolei
obowiązek usuwania martwych
zwierząt to jedno z zadań gminy/
samorządu/starostwa, co jasno
określają przepisy.

Metody i środki

W okresie letnim prace dotyczące utrzymania czystych ulic
powinno się wykonywać z wykorzystaniem: zamiatarek ręcznych, spalinowych oraz ciągników i miniciągników. Stosowanie takich rozwiązań gwarantuje
skuteczne i całkowite usunięcie
zanieczyszczeń, przy równoczesnym bezpyłowym procesie.
Odśnieżanie i usuwanie śliskości mi.in na drogach, placach i parkingach powinno
wykonywać się zamiatarkami,
odśnieżarkami spalinowymi
oraz ciągnikami opłużonymi
z rozsiewaczem środków zwalczających śliskość. W przypadku mniejszych powierzchni
pracę można wykonać ręcznie z wykorzystaniem łopaty
do odśnieżania. Za utrzymanie czystości znajdującej się
wzdłuż nieruchomości musi
zadbać każdy właściciel, co wynika z obowiązku prawnego.
Prace takie należy wykonywać
po ustaniu i w trakcie opadów
śniegu oraz przy oblodzeniach
nawierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.
Reasumując: utrzymanie
terenów zewnętrznych jest
czynnością ważną i potrzebną.
W trakcie tworzenia harmonogramów oraz wykonywania
prac związanych z dbaniem
o czystość powinniśmy mieć na
uwadze nie tylko to, aby nasze
otoczenie było schludne – pamiętajmy, że czystość oznacza
również bezpieczeństwo i że
prace tego typu powinny się
odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. z
Aneta Wilbrandt
Elżbieta Pełka
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Czy ktoś słucha dzieci?
v Dokończenie ze str. 1

Oczywiście czytałam wiele lektur, inspirowałam się wieloma
postaciami ze świata edukacji
alternatywnej i naturalną koleją
rzeczy sięgnęłam po twórczość
Janusza Korczaka. Jego działalność, to, co pisał i w jaki sposób
działał z dziećmi, uważam za
niezwykle inspirujące i bardzo
potrzebne w dzisiejszym świecie.
Bardzo podoba mi się korczakowski sąd koleżeński czy
właśnie gazeta „Mały Przegląd”,
gdzie głos oddaje się właśnie
dzieciom. I to jest coś wspaniałego, gdyż pozwala nam, dorosłym, nauczyć się naprawdę
bardzo wiele. Dziecięca gazeta
umożliwia nam przede wszystkim pozbycie się klisz myślowych, jakie stworzył w nas system edukacji i które są z nami
przez całe nasze życie.
Gazeta dzieci od dawna była
moim marzeniem. Zastanawiałam się od dłuższego czasu, jak
zacząć? Co zrobić, żeby zacząć
tworzyć taką gazetę? Pomyślałam,
że naturalną koleją rzeczy będzie
tworzenie tego projektu od podstaw, drobnymi kroczkami.
A wszystko dzięki stypendium
artystycznemu m.st Warszawy,
które Pani otrzymała.
Tak, jestem za to bardzo wdzięczna. Kiedy upubliczniałam tę wiadomość, zaskoczył mnie ogromny, pozytywny odzew ze strony
społeczeństwa. Dostałam wiele
głosów wsparcia. Przychylność
dla projektu okazało między innymi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Zaangażowanie Muzeum w taki
wieloletni projekt jest szansą
na stworzenie realnych podwalin pod funkcjonowanie gazety.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie też pełnić rolę fizycznej redakcji, bo zależy mi na tym, żeby
gazeta powstawała w konkretnym
miejscu i była tworzona w sposób
materialny, nie internetowy, czy
online. Pragnę, żeby teksty były
pisane przez dzieci, żeby do redakcji były wysyłane prawdziwe
listy. Pragnę, by powstało miejsce,
do którego można przyjść.
Czy tak, jak w „Małym Przeglądzie” Janusza Korczaka, gdzie
młodzi dziennikarze i redaktorzy mieli swoje szuflady i biurka?

Nie wiem, jak będzie na początku, ale od czegoś trzeba zacząć.
Muzeum się buduje i rozrasta.
Mam taki zwyczaj w swoich działaniach, że zaczynam od małych
kroków, bez wyolbrzymionych
oczekiwań na początku. Na razie mamy do dyspozycji salę
edukacyjną w nadwiślańskim
oddziale muzeum.
„Mały Przegląd” był gazetą redagowaną przez dzieci i wychodził
co piątek w latach 1926-1939,
jako bezpłatny dodatek do dziennika „Nasz Przegląd”. W tekście
zapowiadającym jego powstanie
Janusz Korczak nie miał sztywnej
wizji pisma. Wielu rzeczy nie
wiedział i nie chciał zamykać
żadnych możliwości. Czy to dla
Pani jakiś punkt odniesienia?
Jak chce Pani dotrzeć do współczesnych dzieci?
Przede wszystkim przez indywidualne spotkania, poprzez wyjście do dzieci i szczerą rozmowę
z nimi, przez wspólne poznanie
się. Wierzę też, że dzieci docenią wartość odręcznego pisma.
Pytam nieraz dzieci, czy wysłały kiedyś list ze znaczkiem, nie
email. Prawie żadne nie wysłało.
Większość dzieci musiała tylko
w szkole napisać jakiś list, np.
po angielsku.
„Mały Przegląd” miał przed sobą inne wyzwania, służył przede
wszystkim budowaniu relacji
polsko-żydowskich. Współcześnie zaś wyzwaniem jest w ogóle
słuchanie dzieci przez dorosłych
w świecie, który jest bardzo drapieżny. I to nawet dla nas, dorosłych. I często zapominamy
w ogóle o słuchaniu dzieci. My
mamy w swoich głowach zaprogramowany system edukacji dla
nich – kursy i zajęcia dodatkowe.
Widzimy taką świetlaną przyszłość przed nimi. Natomiast tak
naprawdę nie zastanawiamy się
nad tym, czego one potrzebują.
Być może nie potrzebują one kolejnego kursu, tylko godzinnego spaceru z rodzicem. Chciałabym, żeby ta gazeta dała właśnie
dzieciom możliwość wyrażenia
swoich potrzeb, swoich niepokojów, sposobność podzielenia się
tym po prostu z innymi dziećmi.
Wydaje mi się, że to jest cenne
właśnie dla innych dzieci, kiedy
przeczytają o jakimś problemie
i poczują, że nie są same.

Współcześnie
wyzwaniem jest w ogóle
słuchanie dzieci przez
dorosłych w świecie,
który jest bardzo
drapieżny. I to nawet
dla nas, dorosłych.
I często zapominamy
w ogóle o słuchaniu
dzieci. My mamy
w swoich głowach
zaprogramowany
system edukacji dla
nich – kursy i zajęcia
dodatkowe.
Sama mam córki i wiem, jak
ważne jest dowiadywanie się o podobnych doświadczeniach innych
dzieci. Pracuję także z dziećmi
podczas licznych warsztatów. Jestem nauczycielką akademicką
i pracuję z osobami już ukształtowanymi przez edukację, przez
cały ten system i często właśnie
zaczynam od „odszkalniania” ich.
Muszę ten proces odwracać, mówiąc im o tym, że ważni są oni, ich
potrzeby, że mogą (i nawet powinni!) się mylić, szukać, uczyć się
na własnych błędach, że ja także
jako nauczycielka nie jestem nieomylna. Zachęcam i zapraszam
ich do dyskusji horyzontalnej.
Jaką ma Pani wizję pisma? Jakie
tematy będą w nim poruszane?
Czy dzieci będą miały pełną dowolność w doborze tematów? Jak
zagwarantować, aby w gazecie

mógł pojawić się każdy punkt
widzenia?
Na pewno nie chcę stosować żadnej cenzury. Nie boję się tego,
że w pracach będą błędy ortograficzne. Czasami dzieci mnie
pytają: co się stanie, jak nie znam
ortografii? Mnie to w ogóle nie
interesuje – to nie jest lekcja
języka polskiego, można pisać
z błędami. I tak będę te listy publikować. Wydaje mi się – ale na
razie to jest abstrakcja – że jeśli
dziecko poruszy jakiś problem,
który będzie wymagał komentarza, to będę starała się go stworzyć. Niekoniecznie ja osobiście.
Na pewno nie będę jakoś dobierała tekstów, żeby mi się ładnie
komponowały. Absolutnie nie.
Przede wszystkim po to też będzie
redakcja, składająca się głównie
z dzieci. Ja będę osobą dorosłą,
która pomaga, a nie mówi, co
jest dobre, a co złe.
Ewentualnie, jeśli jakieś wątki
będzie można rozwinąć czy coś
podpowiedzieć, to wtedy będę
starała się znaleźć dla dzieci odpowiednie książki, filmy. Będziemy o nich rozmawiać z dziećmi.
Tak to sobie wyobrażam. Ja bym
wolała, żeby dzieci nawzajem komentowały swoje wypowiedzi czy
odpowiadały sobie na pytania.
Na pewno nie boję się tematów niełatwych, o cięższych
emocjach czy cięższych sytuacjach, bo wiem, że z dziećmi
da się rozmawiać o wszystkim.
Uważam, że jeśli one zaczynają o czymś mówić, to dany problem jest dla nich ważny. I teraz
nie mogę, jako dorosły, przyjść
i powiedzieć, że jakiś temat nie

będzie w gazecie poruszony, bo
jest on nieodpowiedni.
Dopuszcza Pani możliwość
opowiadania czy komentowania rzeczywistości przez dzieci rysunkami czy komiksami?
Czy ma Pani wizję takich rysunków-komentarzy? Czy one
będą stanowiły jakiś element
szaty graficznej?
Ciężko mi teraz powiedzieć. One
na pewno jakoś zaistnieją i to
już redakcja będzie się nad tym
głowiła. To wszystko będzie też
tematem rozmowy – to, że gazetę się czyta, że jest wizualnym
komunikatem. Ja jestem graficzką z wykształcenia, a w związku z tym czytelność czy dobry
projekt są dla mnie ważne. I to
jest kolejne wyzwanie do pracy
z dziećmi. Dopuszczam też nagrywanie dzieci, które albo nie
chcą pisać, albo nie potrafią, bo
są za małe. I albo to będzie audycja, w której będą się pojawiały
wypowiedzi dzieci, albo będę
spisywała te teksty do gazety.
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Czy projekt skierowany jest tylko
do środowisk warszawskich? Czy
dzieciom z małych miejscowości
i wsi będzie równie łatwo zacząć
pisać do gazety?
Nie, nie tylko warszawski. Na
razie po prostu muszę od czegoś
muszę zacząć. Ponieważ mieszkam w Warszawie i dostałam
stypendium artystyczne miasta
Warszawy, to zaczynam w różnych dzielnicach w Warszawie.
Mam jednak nadzieję, że – chociażby dzięki redakcji, która będzie mieściła w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej – projekt będzie
rozszerzony na całą Polskę. Już
nawet zgłaszają się do mnie korespondenci zagraniczni!
Nie mam też żadnej obawy,
że zaczynamy od Warszawy. Nie
uważam, aby dzieci warszawskie
były w czymkolwiek lepsze od
dzieci spoza stolicy. Uważam też,
że nie mówią jakimś innym językiem. Sama mieszkałam przez
wiele lat na prowincji. Skończyłam taką małomiasteczkową
podstawówkę i widzę podobne
deficyty u dzieci z Warszawy
i z peryferii. Poznałam wiele fascynujących i odważnych dzieci
na prowincji i mam nadzieję, że
właśnie te dzieci będą chciały
i będą miały taką potrzebę, żeby
dzielić się swoimi obserwacjami.
Jestem totalnie otwarta. Może za
rok powiem Panu, że niestety, ale
nie udało się. Że pojawiła się warszawsko-centralna gazetka i dalej
nic z tego nie wyszło. Ale na razie
jestem u początku drogi i pełna
nadziei. Nie mam innej możliwości, nie posiadam zasobów, żeby
wydawać ogólnopolską gazetę. Ale
chyba też bym nie chciała.
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Na większości podwórek
w miastach jest wszędzie zakaz
gry w piłkę. Nie wolno dzieciom
grać, nie wolno dzieciom się
bawić, bo krzyczą.

Moje doświadczenie z okresu pracy w Ursusie daje mi taki
spokój, że właśnie nie zakładam
niczego na wstępie. Na razie robię wszystko, co mogę, żeby w tej
gazecie zaistniały partycypacja
i pluralizm. A jak to wyjdzie, to
zobaczymy. Jestem na początku
procesu i to mnie cieszy. Przede
mną wiele niewiadomych – to jest
otwierające. Dostałam szansę na
zainicjowanie projektu – stypendium artystyczne miasta Warszawy. Zamierzam ją wykorzystać jak
najlepiej.
Wydawanie papierowej gazety
to szczególnie ciekawy pomysł
w dobie pandemii, kiedy mamy
dość bycia zdalnie. Tęsknimy
za obecnością, za fizycznością.
Czy jakąś dodatkową wartość
wnosi fakt, że będzie to gazeta
papierowa?
Myślę, że tak. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranami telefonów i komputerów,

Drogie Dzieci!
Otóż wreszcie otwieramy swoje drewniane skrzynki na Wasze listy!
Piszcie do nas, piszcie zewsząd – z małych miejscowości i dużych
miast, z bloków, wieżowców, segmentów, bliźniaków, domów
ceglanych i drewnianych, glinianych i z wielkiej płyty. Dzielcie
z nami swój świat. Wraz z naszą redakcją stworzymy z listów gazetę
do czytania dla Was i Waszych rówieśników i rówieśnic z całej
Polski. Zaproście nas do siebie, uchylcie Wasze serca, uwolnijcie
umysły. Piszcie starannie, żebyśmy mogli Was rozczytać. Błędami
się nie przejmujcie, tak jak i my – nie przywiązujemy do nich
żadnej wagi. Niech głos dzieci zapełni karty nowej gazety, tak jak
to miało miejsce prawie już sto lat temu w „Małym Przeglądzie”
redagowanym przez Janusza Korczaka. To nim się inspirujemy,
jego wspominamy. Te same wątpliwości i lęki podzielamy – czy
podołamy? Czy dzieci zechcą pisać? Czy starczy im zapału? Czy ktoś
się będzie z nami dzielił swoimi (nawet najbłahszymi) troskami,
myślami, radościami? Z nadzieją jednak patrzymy w jutro, wierząc
niezmiennie w dzieci, w ich mądrość i głos.
Zatem – zaczynajmy!!!!!!
Jaśmina Wójcik
Adres: „GAZETA DZIECI”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej (oddział nad Wisłą)
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-390 Warszawa
z dopiskiem: „GAZETA DZIECI”

szczególnie podczas pandemii,
kiedy edukacja przeniosła się
w ogóle do świata online. Więc
tym bardziej potrzebujemy właśnie tego, co Pan powiedział –
bycia ze sobą, fizyczności, namacalności. Potrzebujemy rzeczy,
które można wziąć do rąk.
Poza tym czymś innym jest
po prostu myśleć o czymś czy
mówić, a czymś zupełnie innym
jest akt pisania, wysyłania listów,
adresowania koperty, czy otrzymania odpowiedzi. Jest w tym
coś magicznego. To właśnie jest
jakaś namiastka tej obecności,
zupełnie nieprzekładająca się na
kontakt smsowy czy online. Ja
sama widzę też po sobie, jaką
euforię wzbudza we mnie właśnie kontakt z grupą dzieci czy
z innymi dorosłymi, z którymi
współpracuję. Jestem tak szczęśliwa, tak pełna entuzjazmu, że
widziałam prawdziwych ludzi,
a nie patrzyłam w komputer –
że potrafię nawet nie spać przez
pół nocy!
Oczywiście nie będę dzieci
do niczego zmuszała ani przekonywała – chcę dać im szansę.
Chciałabym, żeby próbowały,
żeby chciały tego, żeby to wynikało z nich. Natomiast, jeśli
dzieci nie chcą i mówią, że nie
są zainteresowane, to po prostu
nie są i zdaję sobie też sprawę
z tego, że tak może być, że nie
muszą chcieć się czymś podzielić. Rozumiem to i szanuję, ale

postaram się dotrzeć do takich
dzieci, które będą chciały się
dzielić swoimi przeżyciami
z innymi.
Czy można według Pani powiedzieć, że dzieci są dziś marginalizowane? Jeśli tak, to na jakich
obszarach?
Dzieci są najbardziej marginalizowane w obszarze edukacji i zabawy. Na większości podwórek
w miastach jest wszędzie zakaz
gry w piłkę. Nie wolno dzieciom
grać, nie wolno dzieciom się bawić, bo krzyczą.
Projektując naturalne place zabaw, zderzałam się z potworną
przemocą wobec dzieci. Ludzie
nie życzą sobie, aby w pobliżu ich
okien bawiły się dzieci. A co to
znaczy? Przecież to też są obywatele i obywatelki, które mają
swoje prawa. Gdzie one mają się
bawić? Osobom, które są przeciwne placom zabaw koło swoich
domów, zadawałam pytanie: czy
one miały swoje dzieci? I słyszałam odpowiedzi, że ich dzieci tu
się wychowały, na tym podwórku,
ale… teraz są inne czasy. A dlaczego teraz są inne czasy? No właśnie
to jest marginalizowanie dzieci.
Teraz dzieci to trzeba samochodem zawieźć na jakieś dodatkowe
zajęcia, prawda?
I kolejny obszar marginalizacji to edukacja, która po prostu
nie przystaje do rzeczywistości
i nie odpowiada zupełnie na

potrzeby dzieci, która je wtłacza w jakiś system feudalny. To znaczy system totalnej
zależności od nauczyciela, od
nieomylnej figury dorosłego,
który jest nauczycielem. Dzieci
nie mają prawa dodania czegoś
od siebie, zapytania o coś, czy
w ogóle podważenia tego autorytetu. Za to lądują u dyrektora
i są karane. To jest kompletnie
pruski system, nie przystający
do XXI w. i do wyzwań, które są
przed nami – do budowania odpowiedzialności w dzieciach za
to, co dalej. To też wymaga dużo
od nas, dorosłych, żeby dzieci
wychowywać w sposób otwarty.
Jest to trudniejsze, dlatego, że
dzieci wtedy nie podporządkowują się łatwo, tylko dyskutują,
mają swoje zdanie. Zdarza się,
że zderzają z dorosłymi i to oni
muszą się wycofać – a nie podporządkować sobie dzieci.
No i jeszcze kwestia przerywania zabawy, czyli mówienia:
„przestań się bawić, a idź się
uczyć”. Dzisiejsze koncepcje
ekologii dzieciństwa mówią, aby
nie przerywać tych naturalnych
procesów, podczas których dzieci się uczą. Nam się wydaje, że
uczenie to wkuwanie tabliczki
mnożenia, co jest kompletnie
archaiczne, XIX-wieczne. A czy
ktoś słucha dzieci?
Kolejni ministrowie edukacji
się zmieniają, wdrażają swoje
pseudo-reformy, które psują
jeszcze bardziej edukację. Nie
słuchają – ani myślących inaczej
nauczycieli, ani tym bardziej
dzieci. Dzieci mają być podporządkowane i słuchać dorosłych.
A myślę, że kolejni ministrowie
mogliby się wiele nauczyć od
dzieci. I to by było wspaniałe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. z
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Gaucho terre i pampa

R

oślina nazywa się
ostrokrzew paragwajski. Najważniejsze rejony upraw znajdują
się w Argentynie, Brazylii i Paragwaju (od XVII w. pozostaje
najważniejszym artykułem eksportowym Paragwaju). Historia
yerba mate, bo tak nazywa się
napój uzyskiwany z ostrokrzewu paragwajskiego jest równie
stara, jak historia lokalnych plemion i zaczęła się na długo przed
przybyciem białych osadników.

Jezuickie początki

Pobudzające działanie rośliny
pomagało przetrwać Indianom
długie wyprawy łowieckie, czy
wojenne, była też ona elementem plemiennych obrzędów.
Zgodnie z legendą, był to dar
dziękczynny od wizytujących
ziemię bogiń. Zostały zaatakowane przez jaguara, ale w ostatniej
chwili uratował je dzielny myśliwy. Następnego dnia przy jego
domu wyrosła tajemnicza roślina. Był to oczywiście ostrokrzew.
Indianie korzystali tylko z dzi-

ko rosnących roślin. Pisaliśmy
już, że prekursorami uprawy
ostrokrzewu paragwajskiego byli
jezuiccy misjonarze. Ponieważ
przybyli oni nawracać Indian na
wiarę katolicką, trudno oczekiwać, żeby indiańskie boginie sadziły im ostrokrzew obok domu.
Musieli sami zorganizować jego
uprawę. To oni wymyślili nazwę
yerba mate i mieli przez ponad
sto lat wyłączność na jej uprawę.
Skoro jezuici ponad sto
lat uprawiali z powodzeniem
ostrokrzew paragwajski, to co się
stało, że przestali? Nad zakonem
jezuitów od jakiegoś czasu zbierały się czarne chmury. Zostali
oskarżeni m.in. o wspieranie
działań wrogich monarchom
w Portugali i Hiszpanii. Doprowadziło to do wygnania ich z obu
krajów, a wkrótce do kasacji zakonu. Wygnanie z kraju oznaczało również wygnanie z kolonii,
a stworzone przez jezuitów osady, zwane redukcjami znajdowały się właśnie między strefami
wpływów obu mocarstw. Skończyło się to katastrofą, doszło

Czy w Europie również
pije się yerba mate?
Jak najbardziej,
najwięcej w Hiszpanii,
w końcu herbata
paragwajska pochodzi
z jej byłej kolonii.
Polska jest na drugim
miejscu. Natomiast
najznamienitszym
ambasadorem
i miłośnikiem yerba
mate jest Jorge
Mario Bergoglio,
czyli pochodzący
z Argentyny papież
Franciszek.
do walki, w której dopiero połączone siły hiszpańskie i portugalskie zdołały przełamać opór
Indian żyjących w redukcjach.
O całe zdarzenie oskarżano
jezuitów, wielu z nich zostało
uwięzionych. Indianie uciekli
do lasu, albo zostali przegnani
na inne tereny, niektóre redukcje przejęli franciszkanie. Był
to definitywny koniec utopijnej
Republiki Guaranów. Kościoły
w redukcjach zostały splądrowane, książki drukowane w języku guarani spalone. Schyłek

redukcji przedstawia nagrodzony Oskarem film Rolanda Joffe
„Misja“, z Robertem de Niro,
który wciela się w postać nawróconego łowcy niewolników.
Redukcje zostały zlikwidowane w 1768 r. Czasy nie były spokojne i nie sprzyjały uprawom.
Stały się wręcz straszne, kiedy
prezydentem Paragwaju został
„latynoski Napoleon“, Francisco Solano Lopez. Postanowił
zjednoczyć Paragwaj z Urugwajem, a przy okazji zająć terytoria Brazylii i Argentyny. Doprowadziło to do wybuchu wojny
paragwajskiej (1864-1870), najkrwawszego konfliktu zbrojnego
w Ameryce Południowej. Zginęły
dwa miliony osób. W Paragwaju zginęło 90 proc. mężczyzn,
a ogółem 50 proc. mieszkańców.

Herbata na zimno

Czy ta wojna miała jakiś związek z yerba mate? Owszem.
Rozpropagowała terere, czyli
yerba mate na zimno. Wszystkie strony konfliktu uwielbiały
herbatę paragwajską, problem
polegał na tym, że dym z ognisk
zdradzał lokalizację delektujących się napojem żołnierzy, więc
używali zimnej wody do jej przygotowania.
W 1896 r. opracowana została nowa metoda aktywowania
nasion. Polegała na moczeniu
ich w gorącej wodzie, co wystar-

czająco zmiękcza łupinę ziaren
ostrokrzewu, których 80 proc.
stanowi bardzo twarda łupina.
Metoda była nowa, bo wcześniej
jezuici wypracowali własną, ale
nikomu jej nie zdradzili. Uprawą na duża skalę zajęli się wtedy
rolnicy i gaucho – południowoamerykańscy kowboje, hodujący bydło, słynący jako wspaniali
jeźdźcy, potrafiący ujeżdżać dzikie
konie, czy byki. Każdy chciał być
taki jak gaucho. Stali się elementem kultury, symbolem wolności,
przygody i odwagi, bohaterami
książek i filmów. Elementem nierozerwalnie związanym z gaucho,
obok pampy (trawiastej równiny)
i wiernego rumaka, jest jego zamiłowanie do yerba mate.
Nic dziwnego, że jest napojem
narodowym w krajach, w których ikonami kultury są gauchos.
Czy w Europie również pije się
yerba mate? Jak najbardziej,
najwięcej w Hiszpanii, w końcu
herbata paragwajska pochodzi
z jej byłej kolonii. Polska jest
na drugim miejscu. Natomiast
najznamienitszym ambasadorem i miłośnikiem yerba mate
jest Jorge Mario Bergoglio, czyli
pochodzący z Argentyny papież
Franciszek, co paradoksalnie
jest historycznym podtrzymaniem tradycji, biskup Rzymu
jest przecież jezuitą. z
Michał Włudarczyk

fot. Ryan Ancill, Ashwin Vaswani, Lautaro Andreani / unsplash

Brazylia jest największym na świecie producentem kawy. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że w Brazylii i innych krajach Ameryki Południowej uprawiana jest
roślina, z której powstaje napój z powodzeniem konkurujący z kawą.
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n WAWER

„Dbamy o Mamy” 2021
„Dbamy o Mamy” to program stworzony z inicjatywy Urzędu Dzielnicy
Wawer, który zrodził się z troski o przyszłe Mamy. Głównym założeniem
jest zwiększenie bezpieczeństwa kobiet w ciąży w przestrzeni publicznej
i uświadomienie społeczeństwa o tym, jak ważne jest ustępowanie
pierwszeństwa kobietom w ciąży w kolejkach do urzędu, przychodni
czy apteki.

U

rząd dzielnicy
Wawer zdecydował się na kontynuację programu
w roku 2021. W ramach niego
kobiety w ciąży z Wawra mogą
bezpłatnie odebrać niezwykły
segregator medyczny. Został
on stworzony przez Nicole
Sochacki-Wójcicką, blogerkę
znaną jako Mamaginekolog,

lekarkę, edukatorkę i Warszawiankę Roku 2019 z wawerskiego Anina.

Gdzie mogę
odebrać segregator?

Segregator można odebrać
w okienku informacji Urzędu
Dzielnicy, które znajduje się na
parterze budynku w Wydziale
Obsługi Mieszkańców.

Jakie dokumenty
muszę przedstawić, aby
odebrać segregator?

Aby otrzymać segregator, należy okazać swój dowód osobisty
oraz potwierdzenie rozliczenia
podatku na terenie m.st. Warszawie.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców
dzielnicy na temat konieczności
ustępowania miejsca kobietom
w ciąży. Zależy nam, by przekazać obywatelom, iż ustępowanie
kobietom w ciąży świadczy nie
tylko o kulturze osobistej, ale
jest także koniecznością. Istnieją bowiem wskazania medyczne, które za tym przemawiają:
troska o serce, które pompuje zwiększoną ilość krwi, czy
o układ odpornościowy, który
pracuje w nieco odmienny sposób. Program ma trafić również
do kobiet w ciąży, które często
nie mają śmiałości, by korzystać z przysługujących im praw
i przywilejów. z
(waw)

Wyjście ze sztuką
w przestrzeń publiczną
Na budynku Wawerskiego Centrum Kultury można
zobaczyć wielkoformatowe wydruki plakatów
muzycznych.

W

sytuacji kiedy instytucje kultury nie mogą działać w pełnym
wymiarze, staramy się korzystać
nie tylko z formy on-line, ale
też wykorzystywać nieoczywiste inicjatywy, takie jak wyjście
z kulturą w przestrzeń publiczną – mówi Leszek Baraniewski,
zastępca burmistrza dzielnicy
Wawer. Wystawa gigposters prezentuje 10 wybranych spośród
ponad 300 plakatów muzycznych
zajmujących szczególne miejsce
w twórczości Dawida Ryskiego, twórcy muralu, który zdobi
ścianę budynku mieszczącego
Wawerski Ośrodek Wsparcia.
We wnękach na ścianie WCK

widoczne są między innymi
plakaty zapowiadające występy
The Brian Jonestown Massacre,
Jean-Michel Jarre’a czy Fontaines D.C. – Wystawa ta prezentuje 10 plakatów koncertowych,
powstałych w ciągu ostatnich
kilku lat. To pierwsza moja wystawa outdoorowa, a wnęki ściany WCK idealnie się nadały do
ich prezentacji. Bardzo dziękuję
za zaproszenie – mówi artysta.
A Patryk Kuś z WCK Wawer, inicjator wystawy dodaje: – Mamy
nadzieję, że realizowane i planowane przez nas projekty staną
się znakami rozpoznawczymi
dzielnicy, którymi wszyscy będziemy się chwalić. z
(wer)

n FILM

Zwycięstwo w batalii o Reksia
Od kilku lat trwała batalia sądowa o prawa autorskie do animowanej postaci psa Reksia –
bohatera popularnego filmu animowanego dla dzieci.

fot. Archiwum

W

bielskim Studio Filmów Rysunkowych
powstało 65 odcinków animowanej bajki dla dzieci
z Reksiem w roli głównej. Prawa
autorskie SFR do postaci zostały
jednak zakwestionowane. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.
Trwający wiele lat spór został
wreszcie rozstrzygnięty przez
Sąd Okręgowy w Bielsko-Białej.
Na rozprawie w dniu 11 lutego 2021 r. sąd orzekł, że Studio
Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej nadal jest jedynym
właścicielem praw autorskich do
animowanej postaci psa Reksia.
– To wspaniała wiadomość
dla Studia i wszystkich, którzy

wychowali się na filmach o Reksiu – mówi p.o. dyrektora Studia
Filmów Rysunkowych Tomasz
Małodobry. – Dzięki decyzji sądu w Bielsko-Białej nasz Reksio
nie będzie już blokowany i dostanie szansę na zupełnie nowe
życie. Warto też podkreślić, że
sąd oddalił wszystkie argumenty
przeciwko Studio Filmów Rysunkowych. Umożliwi nam to stworzenie w przyszłości nowej serii
przygód sympatycznego pieska
– mówi Tomasz Małodobry.
Twórcą postaci Reksia był
Lechosław Marszałek. Pierwowzorem Reksia była Trola, suczka foksteriera szorstkowłosego,
należąca do scenarzysty serialu.

Reksio to wesoły piesek, który mieszka na wsi, w drewnianej budzie. Jej wnętrze może
fascynować dzieci, ponieważ
Reksio ciągle wyjmuje z niej
różne przedmioty. Piesek jest
bardzo towarzyski i utrzymuje
dobre relacje z innymi zwierzętami z podwórka i okolicy. Jest
bardzo odważny, chętnie broni
słabszych a także stara się być
rozjemcą w wielu podwórkowych konfliktach.
W Studio Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej powstało 65 odcinków serii o Reksiu.
Ostatni z nich powstał w 1990 r.
w serii „Reksio i ptaki”. Serial
cieszył się ogromną popularno-

ścią w Polsce i na świecie.
Słynny piesek doczekał się
nawet swojego pomnika, który znajduje się w Bielsko-Białej
na placyku pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Stojałowskiego.
Rzeźba pokazuje pieska, który
zdziwiony patrzy na sąsiadującą
z pomnikiem fontannę, wskazując na nią palcem. Został odlany
z brązu i waży 130 kg.
Studio Filmów Rysunkowych
powstało w 1947 r. Pod kierownictwem plastyka Zdzisława Lachura utworzono w Katowicach
zespół, który po komplikacjach
lokalowych trafił do Bielska.
Pierwszy film rysunkowy powstał rok później. Czarno-biały

„Czy to był sen?” nigdy jednak
nie wszedł na ekrany. Z bielskim studiem współpracowali
m.in. Zbigniew Lengren, Jan
Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan
Kisielewski, Krzysztof Komeda
i Krzysztof Penderecki. W wytwórni powstało ponad 1000.
filmów animowanych. z
www.agencja-informacyjna.com
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Podlasie pełne atrakcji
Podlasie to
wyjątkowo
magiczna kraina,
ulokowana
na północnowschodnich
rubieżach pięknej
Rzeczpospolitej.
Spokój, cisza,
a do tego gościnni
mieszkańcy
oraz przepyszne
rarytasy na stole
sprawiają, że
warto wpaść tutaj
na urlop. Choćby
na chwilę, choćby
na tydzień.

M

amy to szczęście, że jedno
z nas pochodzi
z tych pięknych
rejonów i spędziliśmy tutaj intensywny, pandemiczny 2020
rok, odwiedzając i zwiedzając
wszelakie zakątki. Czy warto wybrać się tutaj na dłużej? Mimo,
że jesteśmy skrajnie stronniczy,
to absolutnie tak!
Aby ułatwić wędrowanie, założyliśmy, że nocować będziecie
w Białymstoku i atrakcje posegregowaliśmy przez pryzmat
odległościoczasu potrzebnego
na dotarcie do każdej atrakcji z osobna, wprost ze stolicy
Podlasia. Zatem przybywajcie
i zwiedzajcie.

Białystok – stolica i jedna
z atrakcji Podlasia

Zaskoczenia być nie może, że zaczynamy od Białegostoku. Punkt
zero, czas dotarcia – zero minut.
Samo miasto jest bardzo przestronne i zielone. Jest tutaj dużo
ścieżek rowerowych, wiec kusi
spakowanie na urlop bicykli.
Co warto zobaczyć w stolicy
Podlasia? Na początek polecamy
podróż po przepięknych białostockich muralach. Co jakiś
czas przybywają kolejne, jednak
najsłynniejszym jest oczywiście
mural przedstawiający Dziewczynkę z Konewką. Współgra
on wyjątkowo dobrze z otocze-

Supraśl – karczma, w oddali supraski monaster

niem, zwłaszcza wczesną wiosną, gdy drzewo poniżej zaczyna
się zielenić. Jednak największą
atrakcją Białegostoku jest barokowy Pałac Branickich wraz
z otaczającym go ogrodami! Stąd
po przejściu skrzyżowania traficie na białostocki Rynek Kościuszki.

Puszcza Knyszyńska –
Rezerwat Krzemianka
(15 min od Białegostoku)

Można rzec, że Puszcza Knyszyńska otacza Białystok półrogalem,
pozostawia jedynie zachodnią
część miasta nieoflankowaną.
Puszcza oferuje kilka całkiem
ciekawych i zaskakujących opcji
spacerowych, w tym Rezerwat
Przyrody Krzemianka, który
znajduje się dosłownie 15 min
od centrum miasta. Jeśli nie boicie się komarów lub macie odpowiedni repelent pod ręką, to
śmiało możecie wyruszyć w drogę. Z przymrużeniem oka można
rzec, że odcinek przez kładki
przypomina bardziej spacer po
tajemnej dżungli, gdzie pod taflą
wody czekają piranie i krokodyle. Na tą atrakcję zarezerwujcie
sobie około godziny.

Supraśl (18 min
od Białegostoku)

Kilkanaście kilometrów na północny-wschód od Białegostoku znajdziecie kolejną atrakcję

Podlasia – niewielkie uzdrowisko Supraśl. Zapewne wielu
z Was może kojarzyć Supraśl
ze szklanego małego ekranu.
I prawdę powiedziawszy, na żywo jest on jeszcze piękniejszy!
Wybornie prezentuje się Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Obronna
cerkiew z wysokimi murami
i narożnymi basztami jest żelaznym punktem na mapie podlaskich atrakcji. Ponadto, warto
pamiętać o Muzeum Ikon, leniwie przespacerować się po
supraskich bulwarach i poznać
historię domów tkaczy. Naszym
zdaniem jest to najpiękniejsza
miejscowość Podlasia.

Arboretum w Kopnej
Górze (26 min
od Białegostoku)

Była to dla nas zaskakująca wizyta i spędziliśmy tu przyjemne 2h. Arboretum to urocze
miejsce, gdzie na obszarze 26
ha znajdziecie około 500 gatunków i odmian drzew i krzewów.
Rośliny w arboretum podzielone
są na 10 kolekcji. Nie znajdziecie tutaj wytyczonych szlaków.
Obszar jest poprzecinany licznymi alejkami, dlatego przydaje
się dobra orientacja w terenie
lub aplikacja działająca offline
(brak zasięgu), ponieważ wyjście
z arboretum jest możliwe tylko
w dwóch miejscach. Arboretum

w Kopnej Górze można zwiedzać
jedynie w okresie od kwietnia
do końca września.

Narwiański Park
Narodowy (28 min
od Białegostoku)

Jest to nasz ulubiony park narodowy w okolicach Białegostoku,
zdecydowanie warty zobaczenia. Znajdziecie tutaj dużą ilość
siedlisk zagrożonych gatunków
ptaków. Sporą atrakcją jest kładka edukacyjna o długości około
kilometra, która przecina Narew
i łączy wsie Waniewo oraz Śliwno. Spacerując po kładce natraficie na kilka przepraw promowych, gdzie wykorzystując siłę
własnych mięśni, przeciąga się
pływające platformy na drugi
brzeg. Można również udać się
w podróż tak zwanymi łodziami
pychówkami po szalenie meandrującej Narwi. Prawda, że
brzmi ciekawie? Przyjedziecie
koniecznie! Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest
błotniak stawowy.

Tykocin (31 min
od Białegostoku)

Tykocin jest drugim miasteczkiem na Podlasiu, które chcielibyśmy Wam serdecznie polecić
do odwiedzenia. Nieśpieszny
spacer po najciekawszych atrakcjach Tykocina powinien zająć
Wam około 3h. W tym czasie

warto zatrzymać się na tykocińskim, ryneczku pod pomnikiem hetmana Czarnieckiego,
spojrzeć na dominujący w panoramie miasta Kościół Świętej
Trójcy oraz zapoznać się z żydowską kartą historii Tykocina.
Na koniec warto wybrać się na
zamek i znaleźć pierogarnię na
obiad. Wizytę w Tykocinie warto
rozwinąć o poniższy bonus.

Europejska Wioska
Bociania (+3 min
od Tykocina)

Wyjeżdżając z Tykocina w kierunku Kiermus, po 2 kilometrach traficie do wyjątkowego
miejsca, które koniecznie musieliśmy umieścić na naszej liście
atrakcji Podlasia. Pentowo to
idealne miejsce dla miłośników
ptaków oraz dla najmłodszych.
W roku 1992 okolicę nawiedził
huragan, który dokonał spustoszenia pośród drzew na terenie dworu w Pentowie. Jednak
zaskakująco okazało się, że na
połamanych wierzchołkach
swoje gniazda zaczęły wić bociany. Dziś znajdziecie tutaj aż
34 zasiedlone gniazda. Niemiecka fundacja Euronatur nadała
miejscowości miano Europejskiej Wsi Bocianiej. Taki tytuł
może mieć tylko jedno miejsce
w każdym kraju, dlatego tym
bardziej musicie zawitać do tej
klekoczącej krainy.
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Silvarium – Park Leśny
w Poczopku (37 minut
od Białegostoku)

Biebrzańskie bagna
zamieszkuje między
innymi 49 gatunków
ssaków, ponad
ćwierć tysiąca
różnych ptaków
i miliony komarów.
Najsłynniejszym
rezerwatem jest tutaj
obszar ochrony ścisłej
Czerwone Bagno, który
polecamy odwiedzić.

Jeśli zapytacie, gdzie wybrać się
na niebanalny spacer poza Białystok, to śmiało zaproponujemy
Wam przechadzkę po leśnym
parku – Silvarium. To ciekawe
miejsce znajduje się około 20
minut za Supraślem. Nam, bo
Justi jest geologiem, najbardziej
podobał się Park Megalitów. Są
to ogromne głazy narzutowe,
ułożone tutaj w formie celtyckiego kręgu oraz skalnej bramy.
Znajdziecie tutaj również Strigiforium, czyli dom sów, liczne
plansze informacyjne, ule, alejki,
ławeczki oraz całkiem pokaźny
staw. Jest to wyśmienite miejsce
nie tylko dla maluchów, bo niejednokrotnie widzieliśmy, jak to
rodzice bawili się tutaj przednio.

Kraina Otwartych
Okiennic (37 minut
od Białegostoku)

Śmiało możemy powiedzieć, że
najbardziej kolorowe drewniane cerkwie znajdziecie właśnie
na Podlasiu! A jeżeli dodamy do
tego domy oraz zabudowania gospodarcze o bogatej dekoracji
zewnętrznej, to mamy kolejną
sporą atrakcję Podlasia. Mowa
bowiem o Krainie Otwartych
Okiennic, która ulokowała się
pomiędzy trzema podlaskimi
wsiami, w dolinie rzeki Narew.
Są to Trześcianka, Soce i Puchły.
Nie warto tutaj się śpieszyć, ponieważ już sama podróż po okolicy wśród przepięknej przyrody
nastraja wyjątkowo pozytywnie.
Będziecie zachwyceni!

Skit w Odrynkach (45 minut
od Białegostoku)
Prawosławny, męski Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza

Kanał Augustowski

Pieczerskich w Odrynkach,
powstał w roku 2009. Skit
znajdziecie na obrzeżach wsi
Odrynki, w uroczysku Kudak.
Wybór Odrynek na miejsce powstania skitu nie był przypadkowy, ponieważ wcześniej istniał tutaj prawosławny klasztor
Wniebowstąpienia Pańskiego,
powstały ok. pierwszej połowy
XVII w. Rozwiązano go w roku 1824. Samochód możecie
pozostawić na rogatkach wsi
i przespacerować się do Skitu
przez całkiem sporą, ponad
półkilometrową, drewnianą
kładkę. Można też podjechać
bezpośrednio pod bramę Skitu.
Tereny pustelni znajdują się
na niewielkiej wyspie, a obok
meandruje niespiesznie rzeka Narew.

Kruszyniany i Szlak
Tatarski (50 minut
od Białegostoku)

Tutejsi muzułmanie, zwani Lipkami, walczyli po stronie Polski
w wojnie z Turkami. Król Jan III
Sobieski w podzięce przyznał Tatarom wieś oraz okoliczne tereny, jako zapłatę za służbę. Osiadł
tutaj chociażby płk Samuel Murza Krzeczowski, który w bitwie
pod Parkanami uratował królowi
życie. Powstały tutaj meczet jest
najstarszym zachowanym do
dziś meczetem tatarskim w Polsce. Trafiają tutaj turyści z całego
świata, jak chociażby w marcu
roku 2010, meczet w Kruszynianach odwiedził książę Karol.
Musicie też koniecznie spróbować tradycyjnych tatarskich potraw i przespacerować się nad

Biebrzański Park Narodowy

Zalewem Ozierany i „zdobyć”
Górę Ekumeniczną, na której
ulokowano trzy symbole związane z religiami ziemi podlaskiej!
W skład szlaku tatarskiego wchodzi również niewielką świątynia
w Bohonikach i Muzeum Tatarianów w Sokółce.

Ruiny Kościoła św.
Antoniego (52 minut
od Białegostoku)

Tuż przy granicy z Białorusią
znajduje się niewielka miejscowość Jałówka – kolejny punkt
mapy ciekawych miejsc na Podlasiu. Na jej obrzeżach znajdziecie
ruiny świątyni, której budowę
rozpoczęto w roku 1910. Z pierwotnymi założeniami miała tutaj
powstać świątynia w stylu romańskim, jednak z plany zmieniono
i wygrała opcja neogotycka. Niestety, w roku 1944, cofające się
wojska niemieckie zdecydowały
wysadzić wieżę kościoła, a przy
okazji uszkodziły całą budowlę,
która nie została już nigdy odbudowana. Charakterystyczne ruiny wraz ze strzelistymi oknami
oraz łukami przyciągają dziś do
Jałówki sporo turystów oraz pary
młode na sesje ślubne.

Biebrzański Park
Narodowy (1h 18 min
od Białegostoku)

Rynek w Tykocinie

Jest to jeden z 23 parków narodowych w Polsce, a przy tym
największy w kraju. Zajmuje
powierzchnię 592,23 km². Bie-

brzańskie bagna zamieszkuje
między innymi 49 gatunków
ssaków, ponad ćwierć tysiąca
różnych ptaków i miliony komarów. Najsłynniejszym rezerwatem jest tutaj obszar ochrony
ścisłej Czerwone Bagno, który
polecamy odwiedzić. Jako ciekawostkę dodamy, że znajdziecie
tam wydmy! Jeśli będziecie mieć
szczęście, to możecie spotkać też
Pana Łosia, bo mieszka tu ich
około 400. Siedziba parku znajduje się w Twierdzy Osowiec.

Kanał Augustowski
(1h 27 min
od Białegostoku)

Ten skomplikowany system 18
śluz i jazów powstał, aby połączyć dopływy Wisły z Bałtykiem,
omijając dolny bieg Wisły. Było
to możliwe z wykorzystaniem
dopływów Niemna. Droga do
morza biegła nieco naokoło,
ale miała pomóc w ominięciu
pruskich ceł przy tranzycie towarów przez Gdańsk. Kanał ma
długość około stu kilometrów
i w 80 proc. pozostaje w polskich
graniach. Warto zobaczyć odnowione śluzy, często pochowane
w leśnych ostępach. Przydaje
się rower, ale do sporej części
można również swobodnie dojechać samochodem. Po remoncie
w roku 2008 kanał jest żeglowny
na całej długości. z
Justyna i Krystian Zając
www.hasajacezajace.com
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Kto wierzy
w fake newsy?
– Aby skutecznie zapobiegać epidemiom kolejnych fake newsów,
warto znać profil osób na fake newsy najbardziej podatnych.
A wtedy skuteczniej dobierać narzędzia powstrzymujące
rozchodzenie się nieprawdziwych informacji – uważają naukowcy
z projektu #Cyber_odporność.

Fake news jak wirusy

Dlatego też między innymi interdyscyplinarny zespół z udziałem
etyków, psychologów, neurobiologów, epidemiologów i informatyków chce poznać mechanizmy tej pochłaniającej środki
„choroby”, jaką jest dezinforma-

cja. Naukowcy między innymi
poszukują profilu psychologicznego osób najbardziej podatnych na wiarę w fałszywe informacje. A przez to będą mogli
dowiedzieć się, jak wygaszać
takie epidemie w zarodku. Skąd
porównanie rozprzestrzeniania
się fake newsów do epidemii?
– Wirus – nieożywiony fragment informacji – wykorzystuje
luki w biochemicznych zabezpieczeniach organizmów żywych, aby za ich pomocą się
namnażać. A dzięki temu może
przenosić się na kolejne organizmy. Rozprzestrzenianie się
fałszywych informacji możemy
postrzegać podobnie: jako proces, w którym nieprawdziwe, złe
informacje, wykorzystują słabe
punkty w naszym systemie weryfikowania informacji i są przez
nas reprodukowane – mówi dr
Jan Piasecki.

Jak się zarażamy?

Badacz tłumaczy, że wpływ na
replikowanie fałszywej informacji ma m.in. nasz aparat psychologiczny. Na przykład jesteśmy

mniej skłonni, by weryfikować
informacje apelujące do emocji
czy pozwalające zbudować tożsamość w opozycji do innych
grup. Z kolei jesteśmy bardziej
skłonni wierzyć w informacje
zgodne z naszą dotychczasową
wiedzą, spójne, czy takie, wobec których panuje konsensus
wśród ludzi, którymi się otaczamy. Nie bez znaczenia jest też
to, czy informacje podawane
są przez wiarygodne naszym
zdaniem źródła i czy są poparte
wieloma argumentami (które
akurat jesteśmy w stanie przywołać).
Drugą przyczyną replikowania fake newsów jest system
składający się z czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych. Mogą więc następować czasy niepokoju, przełomu,
gdzie jakieś grupy społeczne czują się zagrożone i wykluczone,
czują, że tracą swoją tożsamość.
A przez to są bardziej podatne
na dezinformację.
Trzecim powodem mającym
wpływ na replikację fake newsów jest czynnik technologicz-

ny. – Co jakiś czas powstaje nowa technologia, która pozwala
nam szybciej rozpowszechniać
informacje. Kiedyś to był druk,
później – radio, a teraz są to
sieci społecznościowe – mówi
Piasecki. I zaznacza, że w mediach społecznościowych każdy
z nas jest nie tylko odbiorcą,
ale i producentem informacji.
I są tu bardzo słabe filtry pozwalające odsiać nieprawdziwą
informację od prawdziwej. – Te
sieci społecznościowe są pudłem
rezonansowym, które pozwala
wzmocnić te niesprawdzone informacje – mówi.

Jesteśmy bardziej
skłonni wierzyć
w informacje zgodne
z naszą dotychczasową
wiedzą, spójne, czy
takie, wobec których
panuje konsensus
wśród ludzi, którymi
się otaczamy. Nie
bez znaczenia jest też
to, czy informacje
podawane są przez
wiarygodne naszym
zdaniem źródła i czy
są poparte wieloma
argumentami.

W poszukiwaniu
szczepionki

Pytany, czy mamy już jako ludzkość szczepionkę na fake newsy,
dr Piasecki powiedział, że każdy
z nas może takie przeciwciała na
dezinformację zyskiwać. To krytyczne myślenie, umiejętność
korzystania ze zweryfikowanych
informacji i posługiwania się
narzędziami naukowymi.
– Możemy odwoływać się zarówno do nauk ścisłych, jak i do
humanistycznych i społecznych,
które dostarczają nam bogatej
wiedzy o tym, jak funkcjonuje
świat, umysł, jakie popełniamy błędy w rozumowaniu. To
nie jest aż tak skomplikowane. Natomiast niestety rzadko
mamy chęć włączania naszego
krytycznego myślenia, bo jesteśmy wciąż bombardowani
informacjami. Nie mamy czasu
ani możliwości, żeby wszystkie
je weryfikować. A w dodatku
podlegamy uprzedzeniom, emocjom, przynależymy do różnego
rodzaju obozów – mówi. Jego
zdaniem, choć każdy z nas może
wytworzyć w sobie „cyberodporność”, to jednak w sferze
publicznej takiej uniwersalnej
„szczepionki na dezinformację”
jeszcze nie ma.

Rodzaje medialnych
kłamstw

Fałszywe czy też zmanipulowane
informacje (w języku angielskim

fot. Bermix Studio, Designecologist / unsplash

F

ake newsy to prawdziwa plaga naszych
czasów. Walka z nimi
pochłania mnóstwo
zasobów. – A przecież można by
je było zagospodarować znacznie efektywniej – mówi w rozmowie z PAP etyk dr Jan Piasecki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
kierownik projektu #Webimmunization (#Cyber_odporność).
I dodaje: – Na przykład środki,
które mogłyby więc służyć promocji zdrowego stylu życia czy
profilaktyki, zużywane są na to,
by prostować fałszywe informacje dotyczące szczepień. A środki, które mogłyby iść na walkę
z COVID-19 trzeba przeznaczać
na przygotowanie i dystrybucję
materiałów odkręcających teorie spiskowe.
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określa się to pojemniejszym
mianem misinformacji) to na
tyle szerokie zjawisko, że nie
ma tu jednego sposobu walki
czy zapobiegania mu.
I tak, rozróżniając informacje, możemy kategoryzować ich
prawdziwość oraz ich szkodliwość. Informacja prawdziwa,
ale rozpowszechniana ze złą
intencją, to tzw. Mal-informacja. Mal-informacja ma miejsce, kiedy na przykład robi się
komuś zdjęcie w sytuacji, która
go ośmiesza (np. w sytuacji intymnej, z dziwną miną, kiedy się
przewraca) i rozpowszechnia to
zdjęcie, aby tę osobę oczernić,
osłabić jej wiarygodność.
Z kolei dezinformacja – w rozumieniu naukowców – to informacja nieprawdziwa i podawana
ze złą intencją. – Zazwyczaj za
dezinformacją stoją zorganizowane grupy, które chcą siać
w danej społeczności chaos. Tego typu informacje używane są
też w walce politycznej czy w relacjach międzynarodowych, aby
osłabić przeciwnika – tłumaczy
dr Piasecki.
Wyróżniamy również misinformację – informację nieprawdziwą, ale rozpowszechnianą
bez złych intencji. Są to na przykład teorie spiskowe lub pseudonaukowe.
– Na przykład antyszczepionkowcy są głęboko przekonani, że
mówią prawdę i że chcą pomóc,
ale w gruncie rzeczy szkodzą,
rozpowszechniając nieprawdziwe informacje – zwraca uwagę
badacz. Dodaje jednak, że do
grona szkodliwych informacji
w sieciach społecznościowych
zaliczyć można też takie zjawi-
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ska, jak trollowanie (agresywne
wypowiedzi na forach internetowych), mowa nienawiści (negatywne wypowiedzi dotyczące
całych grup, bazujące na uprzedzeniach), rozpowszechnianie
plotek i „legend miejskich”, cyberbullyng (znęcanie się psychiczne za pomocą sieci społecznościowych) czy crowdturfing
(sztuczne pompowanie czyjegoś
wizerunku w mediach np. przez
skupywanie użytkowników obserwujących jego konto).

Aby opracować
najskuteczniejsze
narzędzia
do walki
z poszczególnymi
rodzajami
szkodliwych
informacji,
badacze chcą
przygotować
psychologiczną
skalę, która
pozwoli ocenić
indywidualną
podatność na
dezinformację.
A następnie
porównać ją
z aktywnością
użytkowników
sieci.

Dobrać broń do wirusa

Walka ze szkodliwymi informacjami może przybierać różne
formy. – Każde z tych zjawisk
wymaga innych środków zaradczych. Do walki z dezinformacją
muszą być zaangażowani specjaliści od bezpieczeństwa, polityki kraju, spraw zagranicznych,
którzy mają wiedzę i środki, by
takie zjawiska wykrywać i im
przeciwdziałać. A z kolei w cyberbullyingu trzeba już podjąć
inne środki – edukacyjne, wychowawcze. I muszą się w to zaangażować pedagodzy, psycholodzy,
ale i rodzice – tłumaczy badacz.
Aby opracować najskuteczniejsze narzędzia do walki
z poszczególnymi rodzajami
szkodliwych informacji, badacze chcą przygotować psychologiczną skalę, która pozwoli
ocenić indywidualną podatność
na dezinformację. A następnie
porównać ją z aktywnością użytkowników sieci. – Za pomocą
narzędzi uczenia maszynowego
chcemy potem stworzyć dokładny profil psychologiczny osób
podatnych na dezinformację –
zapowiada uczony.

Dzięki temu naukowcy chcą
opracować różne rodzaje interwencji w sieciach społecznościowych – adekwatne do danych
zagrożeń i najskuteczniejsze.
Przydać się tu może właśnie
wiedza z zakresu epidemiologii. Naukowiec porównuje, że
w zapobieganiu epidemii nowotworów płuc – związanych
z paleniem tytoniu – pomagają
działania z bardzo różnych zakresów. Środkami zaradczymi
może być np. nakaz stosowania
filtrów (zmniejszenie szkodliwo-

W przypadku
mediów
społecznościowych
nie ma takich
standardów,
nie ma też
powszechnie
akceptowanych
procedur.
Dlatego osoby,
których treści są
„cenzurowane”,
mogą mieć
poczucie
niesprawiedliwości
ze strony
ewentualnych
organów kontroli.

ści dla samego użytkownika),
wysoka akcyza (realne koszty
dla użytkownika), podniesienie
wieku, kiedy można kupować
tytoń (ograniczenie dostępu do
danego czynnika), informacje
na etykietach (edukacja), zakaz
palenia w miejscach publicznych (ograniczenie negatywnego wpływu danego zachowania
na otoczenie) czy zakazy stosowania dodatkowych aromatów
(uczynienie danego działania
mniej atrakcyjnym). Dr Piasecki tłumaczy, że być może i w
przypadku fake newsów trzeba
będzie kiedyś zastosować analogiczne interwencje, które ograniczą szkodliwość takich nieprawdziwych informacji.
– Wciąż jednak nie wiemy,
co okaże się najskuteczniejsze
w działaniu: edukacja, restrykcje, czy może kulturowe zmiany podejścia do sieci społecznościowych – podsumowuje
dr Piasecki.

A może cenzura?

Pytany o to, czy nie ma ryzyka, że w walce z fake newsami
pojawi się cenzura, dr Piasecki
odpowiada, że cenzury państwowej (kojarzonej z reżimami autorytarnymi) nie należy
mylić z odpowiedzialnością za
słowo. – Dziennie na Twitterze publikuje się 500 milionów
tweetów. Trudno z takiej liczby
wpisów odsiać fałszywe informacje. Ci, których „ocenzuro-

wano”, zawsze mogą pokazać
palcem, że jest cała masa ludzi,
których „system” nie ukarał tak
samo, zarzucając platformom
stronniczość – mówi. I zwraca
uwagę na drugi problem, jakim jest powszechnie uznany
system eliminacji fałszywych
informacji.
– W gazecie „cenzuruje” autora redaktor, w czasopiśmie
naukowym praca jest oceniana
przynajmniej przez dwóch recenzentów; jeśli ktoś jest lekarzem, musi się liczyć z tym, że jego wypowiedzi mogą być ocenione przez środowisko naukowe.
We wszystkich tych przypadkach
istnieją standardy: rzetelności
dziennikarskiej czy naukowej
i procedury, które zachowanie
tych standardów sprawdzają.
W przypadku mediów społecznościowych nie ma takich standardów, nie ma też powszechnie
akceptowanych transparentnych
procedur. Dlatego osoby, których
treści są „cenzurowane”, mogą
mieć poczucie stronniczości
i niesprawiedliwości ze strony
ewentualnych organów kontroli.
Z faktu jednak, że ktoś nie jest
obecny na jakiejś platformie
społecznościowej, nie można
jednak wyciągać wniosku, że
jest na niego cenzorski zapis –
uważa naukowiec. z
Ludwika Tomala
Serwis Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.p
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Osobowość borderline
Osobowość borderline wyróżnia się ponadprzeciętną niestabilnością
nastrojów i emocji. Charakteryzuje ją zmienność i impulsywność
zachowań. Objawy borderline to zestaw różnorodnych zachowań
obserwowanych w innych grupach zaburzeń psychicznych.

Borderline – co to?

Osobowość borderline to jedno
z zaburzeń osobowości. Borderline to więc nie choroba, a rodzaj
zaburzeń psychicznych. Wiążą się one z nieprawidłowymi
wzorcami zachowań, które są
jednak tak utrwalone w psychice pacjenta, że trudno z nimi
walczyć. Dotyczą przede wszystkim sposobów przeżywania i reagowania. Impulsywność i brak
przewidywania konsekwencji
własnych działań zakłócają funkcjonowanie społeczne oraz relacje z otoczeniem. Osobowość
borderline charakteryzuje się
również poczuciem pustki i towarzyszącymi jej stanami lękowymi i psychotycznymi.
Zaburzenia borderline określa się jako osobowość chwiejną emocjonalnie. Cechuje się
niestabilnością emocji oraz nastrojów, a także dynamicznością, impulsywnością i zmiennością zachowań.

Przyczyny borderline

Osobowość typu borderline
kształtuje się przede wszystkim
w określonym środowisku. Lekarze wskazują na pewne znaczenie czynników genetycznych,
natomiast zdecydowanie większe znaczenie przypisuje się
czynnikom środowiskowym. Do
najczęstszych przyczyn powstawania borderline zalicza się:
, zaniedbanie w okresie dzieciństwa,
, maltretowanie,
, przemoc seksualną,
, porzucenie przez jednego lub
oboje rodziców,
, traumatyczne doświadczenie
prowadzące do Zespołu Stresu Pourazowego.

Charakterystyczne
objawy zaburzenia

Osobowość borderline ujawnia się przede wszystkim w relacjach z otoczeniem, sposobie
społecznego funkcjonowania
oraz w tworzonych związkach
emocjonalnych. Zaburzenia
osobowości borderline ujawniają się w momencie pierwszych prób usamodzielnienia
oraz tworzenia bliskich relacji
emocjonalnych. Zaburzenia
borderline pojawiają się więc
przede wszystkim w okresie dojrzewania, u nastolatków oraz
w okresie wczesnej dorosłości.
Do charakterystycznych objawów borderline należą:
, „dyfuzja tożsamości” – niejasny
obraz własnej osoby,
, brak sprecyzowanych celów
i własnych preferencji,
, nadmiernie emocjonalne, nieuzasadnione reakcje,
, impulsywność,
, zmienność zachowań,
, słaba kontrola emocjonalna,
, angażowanie się w intensywne, niestabilne związki,
, częste przeżywanie kryzysów emocjonalnych,
, usilne próby uniknięcia potencjalnego porzucenia,
, groźby lub działania samobójcze,
, próby lub działania samouszkadzające, autodestrukcyjne,
,
s tałe uczucie wewnętrznej pustki,
, stany lękowe lub psychotyczne.

Osobowość borderline
a związki

Zaburzenia osobowości typu
borderline właściwie uniemożliwiają stworzenie, a przede
wszystkim utrzymanie stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi. Skłonność do
angażowania się w intensywne,
lecz niestabilne związki oraz
nieumiejętność utrzymania
stabilnej emocjonalnie relacji wiąże się z mechanizmem
tzw. rozszczepienia. Oznacza
on postrzeganie świata i ludzi
w kategoriach czarno-białych
i szybkie przechodzenie mię-

dzy jednym a drugim sposobem widzenia świata. W jednej
chwili osoba z zaburzeniami
borderline może idealizować
swojego partnera, w drugiej
zaś postrzegać go jako swojego
wroga. Skrajne przechodzenie
między ubóstwieniem, adoracją lub uwielbieniem partnera
a zdezawuowaniem jego osoby,
obdarzeniem go nienawiścią
i pogardą jest charakterystycznym zjawiskiem dla osobowości borderline.

Jak postępować przy
podejrzeniu borderline?

Leczenie borderline rozpoczyna się od postawienia pra-

widłowej diagnozy. Zaburzenia borderline często mylone
są z nerwicą, co prowadzi do
nieprawidłowego leczenia.
Osobowość borderline przede
wszystkim wymaga pomocy
psychoterapeuty. Kluczowe jest
natomiast nastawienie samego
pacjenta, świadomość problemu i chęć zmiany.
Psychoterapia zaburzeń osobowości typu borderline często
wiąże się z pracą nad tzw. mentalizacją. Chodzi o kształcenie
umiejętności rozumienia samego siebie, budowania skłonności do refleksji nad własnymi
emocjami i zachowaniami.
Mentalizacja pomaga również

lepiej zrozumieć innych, ich
stany wewnętrzne oraz adekwatnie oceniać intencje drugiej osoby. Leczenie borderline
w dużej mierze zakłada naukę
odpowiedniego widzenia samego siebie, zachowań innych
oraz reagowania stosownie
do sytuacji.
Zdarzają się jednak przypadki, gdy leczenie borderline
obejmuje także farmakologię.
Dzieje się tak szczególnie w stanach ostrej agresji, gdy pacjent
nie radzi sobie z negatywnymi
emocjami. z
Magdalena Nabiałek
www.hellozdrowie.pl

fot. Jonathan Cosens Photography / unsplash

O

sobowość borderline to zaburzenie,
z którym zmagają
się przede wszystkim kobiety (aż 75 proc. wszystkich chorych). Ich zachowania
cechuje impulsywność i brak
refleksji dotyczącej skutków
własnych działań. Borderline
towarzyszą także stany lękowe
i psychotyczne.
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n WARSZAWA

Warszawa w twórczości
Aleksandra Gierymskiego
Lata 1879–1888 Aleksander Gierymski
spędził w Warszawie, tworząc wiele dzieł
jej poświęconych. Był to najlepszy okres
jego twórczości.

N

a początku marca
2021 r., minie 120
rocznica śmierci
Aleksandra Gierymskiego. Malarz i rysownik, przedstawiciel realizmu i prekursor
polskiego impresjonizmu, brat
nie mniej słynnego Maksymiliana, pozostawił po sobie m.in.
kolekcję dzieł prezentujących
fragmenty współczesnej mu Warszawy. Wartość tych prac jako
źródeł historycznych do dziejów miasta, można postawić dziś
w rzędzie z dziełami Bernarda
Belotto czy też Zygmunta Vogla.
Aleksander Gierymski urodził się w Warszawie 30 stycznia 1850 r. Był synem Józefa,
administratora Szpitala Ujazdowskiego i Julii z Kielichowskich. Ochrzczony został w kościele św. Aleksandra przy ob.
Placu Trzech Krzyży (wtedy św.
Aleksandra) i w jego okolicy się
wychowywał. We wczesnej młodości uczęszczał do męskiego
III Gimnazjum Filologicznego
i Klasy Rysunkowej (obecnie ASP)
przy Krakowskim Przedmieściu.
W latach 1868–1872 studiował
w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1869 r.
wspólnie z bratem uczęszczał
do prywatnej pracowni Franza
Adama. W tym okresie zaczął
współpracować jako ilustrator
z czasopismami warszawskimi,
m.in. z „Kłosami”, „Tygodnikiem
Ilustrowanym” i „Wędrowcem”.
W latach 1873-1879 z niewielkimi
przerwami przebywał w Rzymie.

Twórczość warszawska

Lata 1879-1888 Gierymski spędził
w Warszawie, tworząc wiele dzieł
jej poświęconych. Był to najlepszy okres jego twórczości. W tym
czasie wynajmował pracownię na
ostatnim piętrze kamienicy przy
ul. Zgoda 2. Dużo czasu spędzał
w kawiarni Parraviciniego na
rogu Nowego Światu i obecnego Placu Trzech Krzyży, będącej
miejscem spotkań śmietanki artystycznej. Utrzymywał się wów-

z Żydówka z pomarańczamii
z Piaskarze

c Od lewej:
– Święto trąbek I
– Saska Kępa. Prado;
Tygodnik Powszechny
nr 40 z 1884 r.

czas przede wszystkim z ilustracji
prasowych. Dzięki nim możemy
dziś przyjrzeć się różnym obliczom tamtego miasta. Można na
nich zobaczyć miejsca uznawane
za wytworne, typowe budowle,
handel miejski, ulice i zaułki,
życie ludności żydowskiej, ale co
szczególnie istotne, biedne i zaniedbane wówczas obszary Starego Miasta i Powiśla. Prezentował
na nich charakterystyczne sceny
rodzajowe, np. pracę koszykarzy,
tragarzy czy też piaskarzy. Ale nie
stronił też od innych treści. Jedną
z najciekawszych jest ilustracja
„Prado na Saskiej Kępie”, gdzie
Gierymski w miejscu podmiejskich hulanek, przedstawił swojego rodzaju autoportret i swoje
nieodłączne atrybuty – cylinder
i laskę.
Najcenniejszymi pod względem artystycznym warszawskimi pracami Gierymskiego są
jednak zachowane obrazy. Do
najważniejszych należą dzieła

ukazujące pozbawione ubarwień
życie obszaru nadwiślańskiego.
Niektóre z nich powstały w kilku wersjach. Należy do nich
namalowane w trzech rodzajach „Święto trąbek” (1884, 1888
i 1890), które przedstawia port
rzeczny z mostem kolejowym
przy Cytadeli w tle o zmierzchu
i modlących się Żydów. Widać
na nim obrzęd święta Rosz-ha-Szana – hebrajskiego Nowego
Roku. Ceremonię tę rozpoczyna
dźwięk wykonanych z baranich
rogów instrumentów dętych, od
czego święto zawdzięcza swoją
potoczną nazwę. W podobnym,
niemal reporterskim tonie utrzymane są obrazy „Powiśle” (1883)
– prezentujący pejzaż ruder tej
części miasta i jej mieszkańców,
„Przystań na Solcu” (1883) – ukazujący brzeg rzeki i górujący nad
nim stary, charakterystyczny
dla tego obszaru budynek oraz
„Piaskarze” (1887) – dokumentujący pracę piaskarzy, przerzu-

cających piasek z łodzi na brzeg
w okolicy mostu Kierbedzia.
Najbardziej docenionymi
warszawskimi dziełami Gierymskiego, są pochodzące z cyklu
ukazującego życie ludności żydowskiej obrazy „Żydówka z pomarańczami” i „Żydówka z cytrynami” (1880-1881). Przedstawiają
one handlarkę owocami na tle
panoramy Warszawy. Kobieta
z koszem pomarańczy jest też
jedną z bohaterek obrazu „Brama na Starym Mieście w Warszawie” (1883), ukazującego portal
kamienicy Kurowskiego przy
Rynku Starego Miasta 38.

Dziedzictwo dzieł
Gierymskiego

Warszawskie dzieła Aleksandra
Gierymskiego nie zostały za jego
życia przez rodaków docenione.
Zarzucano im przede wszystkim
niewybredność prezentowanych
treści. Zniechęcony postawą tutejszego światka artystycznego,

w 1888 r. wyjechał do Niemiec,
a potem do Francji. Następnie
lata 1893-1895 spędził w Krakowie, po czym osiadł na stałe we Włoszech, gdzie tworzył
do końca życia. Zmarł między
6 a 8 marca 1901 r. w szpitalu
psychiatrycznym w Rzymie.
Dziś jego ilustracje odnaleźć
można w wielu archiwalnych
rocznikach prasowych z II połowy XIX wieku. Ale szczególnie
warto obejrzeć jego warszawskie
obrazy. „Żydówka z pomarańczami”, „Święto trąbek I” i „Piaskarze” prezentowane są w Muzeum
Narodowym w Warszawie. „Powiśle” oraz „Święto trąbek III”
znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, a „Żydówka
z cytrynami” w Muzeum Śląskim
w Katowicach. z

Tekst i zdjęcia:
Adam Ciećwierz
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Ciężki test dla nowoczesnego handlu.

COVID zmienił wszystko

Zeszły rok na rynku nieruchomości handlowych w Polsce został zdominowany przez pandemię koronawirusa.
Skutki kilkukrotnych „lockdownów” oraz obostrzeń sanitarnych najmocniej odczuła branża modowa oraz
rozrywkowo-gastronomiczna.
warunkach rynkowych – kolejnych ograniczeń działalności
i funkcjonowania w dobie surowych reżimów sanitarnych.

Utracone dochody

Polska Rada Centrów Handlowych szacuje utracone obroty najemców z powodu trzykrotnego
ograniczenia funkcjonowania
obiektów handlowych w Polsce
na kwotę ok. 30 mld zł. Wiosenny
„lockdown” skutkował spadkiem
przychodów na ponad 17,5 mld zł.
Listopadowe zamknięcia w galeriach przyniosły ok. 8 mld zł
strat w obrotach, a konsekwencją
wprowadzenia kolejnych ograniczeń w handlu od 28 grudnia
2020 roku będzie dziura w obrotach branży na poziomie ponad
4 mld zł. Branża rozrywkowa,
która nawet w czasie otwarcia
obiektów handlowych pozostawała zamknięta albo działała
w bardzo ograniczonym zakresie,
poniesie największe straty.

W 2020 r. wolumen nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przyrósł jedynie
o ok. 330 tys. m kw. Od kilkunastu kwartałów najszybsze tempo
wzrostu notują rynki handlowe
miast o liczbie mieszkańców do
100 tys. W minionym roku właśnie w miastach tej wielkości dostarczono ponad 50 proc. podaży
nowej powierzchni, zazwyczaj
w formacie małych parków lub
centrów handlowych. Segment
takich obiektów pełniących funkcję lokalnych centrów zakupów
wciąż notuje dynamiczne wskaźniki wzrostu, do czego przyczynia
się kombinacja kilku sprzyjających czynników. Obecna praktyka pokazuje, że to właśnie obiekty
typu „convenience” obsługujące
lokalne społeczności, z rozbudowaną ofertą „codziennych zakupów”, zlokalizowane blisko
domu, a także z racji niedużych
rozmiarów zapewniające lepsze
poczucie bezpieczeństwa, mogą

Polska Rada Centrów
Handlowych szacuje
utracone obroty
najemców z powodu
ograniczenia
funkcjonowania
obiektów handlowych
na kwotę ok. 30 mld zł.
Wiosenny „lockdown”
skutkował spadkiem
przychodów na ponad
17,5 mld zł. Listopadowe
zamknięcia w galeriach
przyniosły ok. 8 mld zł
strat w obrotach,
a konsekwencją
wprowadzenia kolejnych
ograniczeń w handlu
od grudnia będzie dziura
w obrotach na poziomie
ponad 4 mld zł.

pochwalić się najlepszą kondycją
w obecnych, pełnych niespodziewanych wyzwań czasach ograniczenia życia społecznego. Rok
2020 zdecydowanie należał do
tego sektora.

Zmniejszanie powierzchni

Na rynki największych aglomeracji przypadło jedynie ok.
24 proc. nowej powierzchni handlowej. W minionym roku żaden
z nowych obiektów handlowych
oddanych do użytkowania nie
przekroczył 25 tys. m kw. powierzchni. W formacie centrów
handlowych największe otwarcia 2020 r. to Galeria Wiślanka
w Żorach (20 tys. m kw.) i Dekada
w Nysie (19 tys. m kw.).
Na koniec grudnia 2020 r. w budowie było ok. 352 tys. m kw. powierzchni najmu, z planowanym
terminem ukończenia do końca
2021 r. W dłuższej perspektywie
spodziewamy się jeszcze większego ograniczenia wolumenu

fot. Michael Weidemann / unsplash

W

ostatnich latach segment
nowoczesnego
handlu w Polsce
wszedł w fazę dojrzałości, tempo przyrostu nowej powierzchni wyraźnie zwolniło, a rynek
kształtują raczej zmiany jakościowe, niż ilościowe. Jeszcze
na początku 2020 r. prognozy dotyczące kondycji sektora obiektów handlowych były
optymistyczne, nawet pomimo
coraz wyraźniej postępujących
zmian w trendach konsumenckich, rosnącej roli e-handlu czy
narastającej tendencji klientów
do zakupów w małych, lokalnych
„centrach zakupów”.
Po wybuchu pandemii COVID-19 zarówno właściciele
centrów handlowych, jak i najemcy, zwłaszcza z sektora rozrywki, ale również pozostałych
branż, zamiast planować dalsze
etapy rozwoju zaczęli walczyć
o przetrwanie w niepewnych
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nowej podaży, gdyż pandemia
spowodowała wstrzymanie
decyzji dotyczących dużej ilości planowanych
inwestycji, co spowoduje znaczne opóźnienia
ich realizacji.
Z wolumenu budowanej
obecnie powierzchni największa część – ok. 67 proc. –
przypadnie miastom o liczbie
mieszkańców do 100 tys. Warto
podkreślić wysoki udział formatu
parków handlowych, który stanowi około 34 proc. realizowanej obecnie nowej powierzchni.
Dominują projekty małe, o powierzchni najmu 5-10 tys. m kw.,
ulokowane w miastach o liczbie
mieszkańców poniżej 100 tys.
Format ten, generujący zarówno
niższe koszty budowy, jak i działalności operacyjnej, wciąż cieszy
się stabilnym poziomem zainteresowania ze strony najemców.
Tylko około 13 proc. budowanej
obecnie powierzchni zasili rynki
największych metropolii, o liczbie mieszkańców przekraczającej
400 tys.

fot. Ruchindra Gunasekara / unsplash

Sprzedaż zdalna

Pandemia i wszystkie związane
z nią obostrzenia nakładane na
segment handlu stacjonarnego
przyspieszyły wzrost sektora
e-commerce w Polsce. Według
różnych szacunków, wartość
sprzedaży przez internet powiększyła się w 2020 r. o 25-30 proc.,
czyli uzyskała tempo rozwoju nienotowane od kilku lat.
Zgodnie z danymi GUS podczas
pierwszego „lockdownu” udział
sprzedaży e-commerce w wartości sprzedaży detalicznej w kwietniu osiągnął rekordową wartość
11,9 proc. W kolejnych miesiącach, w związku z luzowaniem
obostrzeń i otwarciem branży
handlu stacjonarnego, udział ten
stabilizował się stopniowo do
poziomu ok. 6-7 proc. w okresie
wakacyjnym. Kolejne ograniczenia nałożone na centra handlowe
w listopadzie ponownie spowodowały wzrost udział e-handlu do
poziomu 11,4 proc. Tak wysoki
udział sprzedaży przez internet
w wartości sprzedaży detalicznej
jest efektem nie tylko ograniczeń w działalności tradycyjnych
obiektów handlowych, ale i coraz
szybciej postępujących zmian
w zachowaniach zakupowych
polskiego konsumenta. Warto
zwrócić uwagę zwłaszcza na rosnącą grupę klientów starszego
pokolenia, z których niektórzy
po raz pierwszy dokonali e-zakupów w czasie pandemii, oraz
rosnącej popularności zakupów
spożywczych on-line.
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Wraz ze zmianą
zachowań konsumenta
trend związany
z „lokalnością” życia
został dostrzeżony
przez wielu najemców,
którzy do tej pory
zazwyczaj lokowali
swoje sklepy w galeriach
handlowych. Przyszłość
przyniesie dalszy wzrost
inwestycji w małe
centra i parki handlowe
o profilu zakupów
codziennych. Ekspansja
operatorów handlowych
z ofertą o profilu
„ekonomicznym”
nie będzie zwalniać
tempa.

dziej spektakularnym i długo
oczekiwanym debiutem było
otwarcie sklepu Primark
w warszawskiej Galerii
Młociny oraz Urban Outfitters w Elektrowni Powiśle. Sukcesywnie ogłaszane są kolejne lokalizacje
tego giganta w wiodących
centrach handlowych.
– Fundamentalne zmiany w obrazie nowoczesnego
handlu w Polsce mogą jeszcze
przyspieszyć. Wraz ze zmianą
zachowań konsumenta trend
związany z „lokalnością” życia
został dostrzeżony przez wielu

najemców, którzy do tej pory
zazwyczaj lokowali swoje sklepy
w galeriach handlowych. Przyszłość przyniesie dalszy wzrost
inwestycji w małe centra i parki handlowe o profilu zakupów
codziennych. Ekspansja operatorów handlowych z ofertą
o profilu „ekonomicznym” nie
będzie zwalniać tempa. Z kolei
najbardziej dotknięte pandemią sektory – gastronomiczny
i rozrywkowy będą poszukiwać
nowych modeli funkcjonowania.
Nasileniu ulegnie również tendencja do zastępowania starych
formatów handlowych, których

formuła już się wyczerpała, nowymi rozwiązaniami łączącymi
kilka różnorodnych funkcjonalności. Niebagatelna będzie też
waga nowoczesnych technologii
i ich implementacja w działalności sieci handlowych, która może
zadecydować o zajęciu najlepszych pozycji w walce o portfel
konsumenta w czasach zmian
strukturalnych – komentuje Fabrice Paumelle, dyrektor działu
powierzchni handlowych, Europa Środkowa i Wschodnia, BNP
Paribas Real Estate Poland. z
www.wiadomoscihandlowe.pl

Galeria plakatu – Marek Maciejczyk

Dynamicznie rosnący udział
e-commerce i szansa, jaką daje
„omnichannel” (strategia, która
zakłada, że wszystkie dostępne
kanały dotarcia i obsługi klienta, na każdym etapie, powinny ze sobą współpracować) na
kontynuowanie działalności
w dobie surowych ograniczeń
pandemicznych, skłoniły wiele sieci handlowych do zwiększenia inwestycji w technologie
umożliwiające sprzedaż online.
W kolejnych latach spodziewamy się wzmocnienia tego trendu, zwłaszcza w kontekście spodziewanego wejścia na polski
rynek globalnych platform zakupowych takich jak Amazon
czy Alibaba.

Debiuty

Chociaż w obecnej pandemicznej
rzeczywistości rynkowej częściej
docierają głosy o zamykaniu niż
otwieraniu lokalizacji handlowych, w 2020 roku odnotowano
jednak wejście na polski rynek
nowych marek, które są ważnym
aspektem dla rozwoju sektora
handlowego w Polsce. Najbar-

Marek Maciejczyk – grafik, ilustrator, plakacista. Wielokrotny laureat / finalista krajowych
i międzynarodowych konkursów graficznych. Jego prace były prezentowane na wystawach m.in. w Polsce,
Rosji, Stanach Zjednoczonych, Urugwaju, Iranie, Meksyku, Japonii, Chinach. Na co dzień malarz i tapeciarz
w BitGit Studio.
Strony: www.bitgit.pl instagram.com/bitgitstudio facebook.com/bitgitstudio
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Startuje e-Urząd Skarbowy
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiają internetowy e-Urząd
Skarbowy (e-US). Znajdziemy go na stronie internetowej podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można
szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy
w banku. Pierwszy pakiet e-usług będzie dostępny od 1 lutego 2021 r.

S

erwis jest dedykowany
podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom,
komornikom sądowym
i notariuszom. Wraz z dodawaniem funkcjonalności, grupa
użytkowników będzie obejmować kolejne wyżej wspomniane grupy.
Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich
(Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia
to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł,
a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.
– e-Urząd Skarbowy to duży
krok w cyfryzacji usług Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) i obsługi obywateli. To
nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii
urząd skarbowy – klient. Usługi
udostępniane w serwisie będą
dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników tak,
aby maksymalnie ułatwić im
rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to
oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy
dostęp do informacji – mówi
minister finansów, funduszy
i polityki regionalnej Tadeusz
Kościński.

ku, działalności gospodarczej,
mikrorachunku podatkowym
i historii logowania);
, integrację z usługą Twój e-PIT;
, informację o nałożonych mandatach;
, dostęp do aplikacji e-mikrofirma;
, możliwość płatności online (na
początku przez osoby fizyczne
w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC,
podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty
skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów). W serwisie
będzie dostępna historia płatności online;
, możliwość złożenia w formie
elektronicznej niektórych
pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku
na poczet innych zobowiązań).
Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.
Usługi i funkcjonalności planowane w kolejnych etapach
to m.in.:
, e-zaświadczenia;
, integracja z serwisem e-TOLL;
, usługi dla notariuszy i komorników sądowych;
, usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania
informacji o stanie spraw.

Klient na pierwszym
miejscu

W Ministerstwie Finansów (MF)
i Krajowej Administracji Skarbowej podejmowanych jest wiele
działań mających uprościć kontakt z administracją skarbową
i załatwianie spraw podatkowych. Jednym z nich jest e-Urząd
Skarbowy – cyfrowa platforma
na stronie podatki.gov.pl.
– Stajemy się coraz bardziej
nowocześni. Oferujemy kolejne
wygodne i przyjazne rozwiązania. W obecnych czasach fiskus
musi dotrzymywać kroku rozwojowi technologicznemu i oczekiwaniom klientów. Zdajemy sobie
z tego sprawę. Dlatego dialog,
cyfryzacja i przyjazność to słowa kluczowe dla kierowanego
przeze mnie resortu – dodaje
szef MF.

Korzyści dla obu stron

– Projekt e-Urząd Skarbowy jest
elementem programu Klient
w centrum uwagi KAS, który ma
wzmocnić bezpośredni kontakt
z podatnikami i uprościć załatwianie spraw urzędowych. Naszym
celem jest zapewnienie wyższej
jakości obsługi naszych klientów
i dostosowanie do ich potrzeb.
Digitalizacja i automatyzacja procesów to również oszczędność
czasu i większy komfort pracy.
E-Urząd Skarbowy wykorzystuje
nowoczesne rozwiązania informatyczne i scala dane z różnych
systemów KAS. Takie projekty są
przyszłością administracji, nie tyl-

ko skarbowej – podkreśla szefowa
KAS Magdalena Rzeczkowska.
e-US dla obywateli to:
, wygoda i oszczędność czasu;
, możliwość szybkiego, wygodnego i kompleksowego załatwienia w jednym miejscu
swoich spraw podatkowych;
, brak konieczności składania
podpisu elektronicznego przy
załatwianiu spraw online;
, dostęp do e-usług KAS w jednym miejscu, kiedy chcemy
i z dowolnego urządzenia;
, szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach;

, łatwa aktualizacja informacji
dotyczących podatnika;
, pełna transakcyjność, m.in.
poprzez elektroniczne płatności online dla wszystkich
udostępnianych e-usług,
funkcjonalności, deklaracji
i tytułów. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio
w systemie.

Usługi i funkcjonalności
e-US

Na początku (od 1.02.2021)
e-Urząd Skarbowy będzie oferował:
, dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatni-

Dostęp do serwisu e-Urząd
Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po
zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez
bankowość elektroniczną. Do
usługi Twój e-PIT będzie można
zalogować się także danymi podatkowymi.
Serwis działa przez całą dobę
i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio,
a w kolejnych etapach również
do spraw innych podatników,
do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta. z
podatki.gov.pl

fot. Mathilde Langevin / unsplash

Zawsze otwarty, w zasięgu
ręki – Twój e-US
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Baryton nie z tej ziemi Tajemnica
uzależnienia

W

ielogłosowa opowieść
o życiu wspaniałego wokalisty Andrzeja Zauchy
pełna jest wspomnień
jego przyjaciół i znajomych, ludzi sztuki,
głównie muzyków, z którymi współpracował, tworząc żywą i barwną jego
sylwetkę umiejscowioną na tle epoki.
Podziw budzi ilość źródeł, do których
dotarli autorzy, aby z największą precyzją oddać „ducha” twórczości Zauchy.
Gwałtownie przerwane życie Zauchy nie
jest domkniętą opowieścią, lecz historią
urwaną w połowie, przerwaną pieśnią,
w której Zaucha nie powiedział, a raczej
nie wyśpiewał wszystkiego o sobie.
A śpiewać umiał, jak mało kto. Każdy,
kto choć raz usłyszał jego niepowtarzalny baryton musiał go zapamiętać.
Zaucha miał barwę głosu, której nikt
na świecie nie miał i mieć nie będzie,
twierdzą specjaliści. Podkreślają też, że
żadne nagranie czy transmisja nie była
w stanie w pełni przekazać jego głosu.
W czasie występu na żywo można było
tylko w pełni doceniać jego niezwykłość.
Swoim głosem i wrażliwością nie
pasował do siermiężnej rzeczywistości
PRL-u, jak każdy genialny artysta wyprzedzał swoje czasy. A warto podkreślić, że nie miał muzycznego wykształ-

N

Katarzyna Olkowicz i Piotr Baran, Serca bicie,
Biografia Andrzeja Zauchy, Dom Wydawniczy
Rebis, 2020.

cenia, z zawodu był zecerem. Z książki
poznajemy też Zauchę jako człowieka
wielu pasji i talentów. Robił znakomite ciasto do pizzy i wspaniałe kotlety
mielone z czosnkiem, pasjonował się
też samochodami, choć się na nich nie
znał i często kupował dobrze wyglądające gruchoty. Był zawsze pełen życia.
Odszedł w wieku zaledwie 42 lat. q

atura uzależnień nadal nie jest
przez naukę zbadana, nadal nie
wiemy, czemu jedni wpadają
w nałóg, a inni nie, a przede wszystkim
nadal nie wiemy, jak skutecznie leczyć
rosnącą liczbę osób uzależnionych od
różnych używek. Książka prezentuje podejście neuronaukowe do uzależnień,
a dodatkowym jej atutem jest fakt, iż autorką pracy jest osoba, która sama przez lata
była uzależniona i potrafi doskonale opisać mechanizmu uzależnienia do strony
naukowej, jak i ludzkiej, egzystencjalnej.
Uzależnienia są dziś prawdziwą plagą społeczną i jednym z największych
wyzwań, stojących przed medycyną.
W USA około 16 proc. populacji młodzieży
w wieku od 12 lat wzwyż wykazuje objawy
zaburzeń, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Około 25 proc.
zgonów w USA spowodowanych jest ich
nadużyciem. Zdaniem autorki istnieją
cztery główne czynniki odpowiedzialne
za uzależnienie: odziedziczone predyspozycje biologiczne, częste przyjmowanie używek w dużych ilościach, kontakt
z używkami w okresie dojrzewania oraz
otoczenie, służące jako katalizator do
sięgania po używki.

Zaletą podejścia autorki jest to, iż
nie zadawala się ona żadnymi prostymi
odpowiedziami i nie chce sprowadzić
kwestii używek do procesów czysto
biologicznych. Czuje ona, że problem
jest bardziej skomplikowany, subtelny,
wymagający wrażliwości społecznej
oraz rozumienia życia człowieka jako
całości. q

J. Grisel, Nigdy dość. Mózg a uzależnienia,
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2020.

Szpital dla wrogów

Cztery wieki bez kąpieli

otalitaryzm
nawet pod przymustworzył własem. Człowiek zasną wersję
mknięty w obozie
literatury, w której
miał dostrzec swoją
miała ona usprawiewinę i zmienić się,
dliwiać nieludzkie
aby wrócić do społezło, przedstawiaczeństwa. Obóz był
jąc jej jako dobro.
więc rodzajem szpiWymagało to spetala.
cyficznych technik
Innym „dziełem”,
artystycznych, któktóremu Gorki pare ukryłyby prawdę
tronował był tom
opisujący budowę
przed czytelnikiem
i przekonały go, że
kanału Białomorskoczarne jest białe.
-Bałtyckiego. Kanał
Sztandarową pobudowano w nierealstacią tego ruchu Dariusz Tołczyk, Nie widzieć zła.
nym terminie, w eksbył Maksym Gorki, Gułag i inżynierowie dusz, Państwowy
tremalnie trudnych
Instytut Wydawniczy, 2020.
który stworzył mowarunkach i bez
delowe usprawiedliwienie sowieckich
odpowiedniego sprzętu, korzystając
obozów koncentracyjnych w swym
głównie z niewolniczej pracy chłopów,
cyklu „Po Związku Radzieckim”. Poktórzy sprzeciwili się kolektywizacji.
kazał obozy jako moment przejścia od
Kanał powstał, pochłaniając życie dziedawnego chaosu do bolszewickiego
siątki tysięcy osób. Książka, opisująca
budowę kanału to jedno z najbardziej
kosmosu. Powtarzając za bolszewikami, iż przestępczość jest „chorobą
radyklanych literackich „pomników”,
społeczną” kapitalizmu Gorki przew którym potworne ludzkie cierpienia
konuje, iż bolszewicy mają moralny
przedstawiono jako konieczny efekt
obowiązek „ratowania” przestępców,
transformacji. q

eżeli komuś wydaje się, iż kwestia św. Bernarda, który powiadał, że gdy
czystości, mycia rąk czy dbania wszyscy śmierdzą, to nie czuć nikogo.
o higienę jest czymś naturalnym,
Grecy i Rzymianie na przykład kąpato ze zdumieniem będzie czytał „Hi- li się dość chętnie, bogaci w przydomostorię brudu”, dowiadując, jak zmie- wej łaźni, a biedni w publicznej. Był to
niało się w kulturze zachodniej ro- w dużej mierze rytuał towarzyski, a nie
zumienie czystości. A zmieniało się higieniczny. Chrześcijaństwo, rozdziediametralnie. Warto zauważyć, iż nasze lając mocno sferę duchową i cielesną,
współczesne podejście do czystości nie przykładało wielkiej wagi do hijest zdobyczą dopiero ostatnich stu gieny ciała, szczególnie zwalczając
lat. I to ono na tle
publiczne łaźnie,
gdzie kąpano się
historii jest na razie
krótkim epizodem.
nago. Dla chrześciKsiążka jest fascyjan najważniejsza
nującą podróżą przez
była czystość duszy.
kulturę europejską,
Wyniszczające epiukazującą w jaki
demie w XIV w. posposób rozumienie
łożyły kres ogólnobrudu zmieniało się
dostępnym łaźniom
przez epoki, dlaczei w Europie nastago raz gloryfikowano
ły cztery wieki bez
ideę mycia się, a raz
kąpieli. Aż do połoją znów zwalczano.
wy XVIII w. wszyCzystość nigdy nie
scy Europejczycy,
była czymś jednolicie
w tym arystokracja
rozumianym i ustai władcy unikali wolonym. Wystarczy
dy jak ognia – „myli
przywołać średniosię” głównie zmieKatherine Ashenburg, Historia brudu,
wiecznego uczonego
niając koszule. q
Wydawnictwo Bellona, 2020.
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Wirtualne świątynie dostępne
na wyciągnięcie ręki
„Uwieczniamy to, co nie powinno być zapomniane” – mówi o swojej misji Jakub
Siemiński, twórca portalu internetowego www.swiatynia3d.pl, w rozmowie
z Bartoszem Wieczorkiem.

P

erły polskiej architektury są dostępne
na wyciągnięcie ręki. Witryna, którą
stworzył Jakub Siemiński jest
pierwszą zdigitalizowaną formą, uwieczniającą historyczny
dorobek polskiej architektury
sakralnej. Pandemia zamknęła
nam wiele drzwi do poznawania
i podziwiania świata. Stęsknieni
za wyjazdami, wracamy myślami
do beztroskich podróży, urzekających krajobrazów, pięknych
zabytków czy cudów natury.
Digitalizacja to najlepsze narzędzie XXI wieku, pozwalające
uwiecznić i udostępnić zabytki
w szybkiej i trwałej formie technologicznej.
Jakie były przesłanki i jakie założenia zostały zrealizowane
przy tworzeniu tego portalu?
Stworzony przeze mnie portal
„Świątynia 3D”, umożliwia poznawanie i zwiedzanie polskich
zabytków, bez konieczności wychodzenia z domu. To pierwsza na świecie witryna, która
za pomocą innowacyjnych
technologii audiowizualnych
prezentuje dorobek kulturowy minionych epok, jednocześnie eksponując uroki polskiej
przyrody. Odwiedzający stronę
mogą bezpłatnie i bezpiecznie
przenieść się do pięknych wnętrz
i podziwiać je w taki sposób, jakby znaleźli się tam na miejscu.
Średniowieczne świątynie pamiętające czasy walki z Krzyżakami, miejsca w których zatrzymał się czas, figury wyrzeźbione
przez dawnych mistrzów, malownicze krajobrazy naszego kraju
– wszystko to można zobaczyć
w jednej witrynie internetowej
www.swiatynia3d.pl.
Ideą projektu jest promocja
i udostępnienie szerokiemu
gronu odbiorców w kraju i za
granicą wizerunku polskich zabytkowych świątyń, które stanowią istotną część polskiego
dziedzictwa kulturowego.
Założeniem projektu jest
stworzenie największej wirtual-

z Jakub Siemiński

c Cerkiew pod wezwaniem
Wniebowstąpienia Pańskiego
w Uluczu

x Cerkiew św. Paraskewy
w Kwiatoniu

Cerkiew
greckokatolicka
w Dubnem v
x Kościół pod
wezwaniem
Świętych Jakuba
i Filipa w Sękowej

nej biblioteki, miejsca pamięci
i wiedzy. Projekt pozwala na przełamywanie barier w dostępie do
dóbr kultury, w tym w dostępie
do kultury osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Służy celom
popularyzacyjnym, edukacyjnym
i naukowym oraz utrwala tożsamość kulturową i narodową.
Przepiękne świątynie to jeden
z najcenniejszych skarbów polskiej sztuki, zatem naszym obowiązkiem jest zachowanie ich dla
przyszłych pokoleń oraz możliwie
szerokie propagowanie wiedzy
o tych zabytkach naszej kultury.
Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt skierowany jest do odbiorców w każdym wieku. Dzięki

wykorzystaniu szerokiego wachlarza atrakcyjnych form prezentacji za pomocą nowoczesnych technologii takich jak VR,
zdjęcia 360⁰, filmy – portal jest
dopasowany do potrzeb i oczekiwań różnych grup wiekowych.
Osoby posługujące się nowymi technologiami docenią zalety
wirtualnej wycieczki. Łatwy dostęp dla młodzieży i dzieci oraz
innowacyjna i ciekawa forma
prezentacji to szansa na naukę
poprzez zabawę. Teksty informacyjne o świątyniach zamieszczane są na portalu w czterech
językach: polskim, angielskim,
niemieckim i francuskim, a także nagrane są przez polskiego
lektora w formie audio-deskrypcji dla osób niewidomych i słabo widzących. Planujemy niebawem poszerzyć tłumaczenia
o kolejne języki. Takie źródło
warto zarekomendować znajomym turystom, którzy chcieliby
odkrywać Polskę szlakami pełnymi sztuki i duchowej refleksji.
Historie obiektów które
odwiedzamy, są fascynujące,

a wielu osobom wciąż nieznane.
Poprzez informacje, które zbieramy i udostępniamy na naszym
portalu staramy się to zmienić
i dać każdemu łatwą możliwość
zgłębiania tej wiedzy oraz podziwiania obiektów, ich otoczenia i zgromadzonych w nich
dzieł. Kiedy dziś dom buduje się
w ciągu roku, to zapominamy,
że wspomniane świątynie wznoszono niekiedy przez dziesiątki
czy setki lat. Wiemy, że poznawanie i pokazywanie historii
to podstawa do wychowywania
kolejnego pokolenia Polaków.
Źródłem najpiękniejszych dzieł
człowieka często jest miłość.
Może być inspiracją, poczuciem
misji, może łączyć siły twórców,
czasem bywa przeszkodą, ale
zawsze skłania do zwiększenia kreatywności i tworzenia
nowych dzieł. Wciąż pozostaje
nieuchwytną siłą, która „pcha”
ludzkość coraz dalej w poszerzaniu horyzontów. A kiedy
i w jakich warunkach zrodził
się pomysł na ten portal?

Razem z żoną zawsze marzyliśmy o przypieczętowaniu naszej
miłości w pięknej, zabytkowej
świątyni. Niestety, kościół w naszej okolicy uległ poważnym
zniszczeniom w wyniku pożaru. Szczęśliwie, dzięki pomocy
parafian i silnej woli księdza
proboszcza, świątynia została odbudowana. Ochrzciliśmy
w niej również dwójkę naszych
cudownych dzieci. To wydarzenie uświadomiło mi, jak nietrwałe są te cenne obiekty, które
głęboko zakorzenione w naszej
historii i naszej kulturze, niestety narażone są na zniszczenie. Naszym obowiązkiem jest
dbać o to, aby przetrwały dla
przyszłych pokoleń. Postanowiłem wtedy wykorzystać swoje
doświadczenie zawodowe, by
ocalić od zapomnienia te piękne
relikty – symbol i świadectwo
minionych epok.
Przygotowanie tak szeroko
zakrojonego projektu to dużo
pracy w terenie, opracowań
technicznych, wyzwań organi-
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zacyjnych. Portal sukcesywnie
się jednak rozwija. Jak zorganizowana jest praca przy jego
tworzeniu i jakie problemy temu
towarzyszą?
Początki były trudne – musieliśmy zdobyć zaufanie ludzi,
o które tak ciężko w obecnych
czasach. Pierwszy kościół, który wykonaliśmy to parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starej Miłosnej. Przychylne
słowa oraz aprobata proboszcza
utwierdziły nas w przekonaniu,
iż jest to naprawdę wartościowy
projekt i najwyższy czas by ruszać z jego realizacją w kolejne
zakątki Polski.
Zaczęliśmy od szukania
informacji o najpiękniejszych i najcenniejszych
obiektach sakralnych. To
zadziwiające jak wiele
jest zapierających dech
w piersiach, malowniczo
położonych świątyń, od
gór po samo morze. Wybór był naprawdę trudny. Ruszaliśmy zawsze pełni zapału
i optymizmu.
Podczas naszej pracy trafiały
się również chwile zwątpienia.
Początkowo, kiedy odwiedzaliśmy pierwsze parafie, zbierając
materiał do podwalin portalu,
niełatwo było przekonać proboszczów do udostępnienia nam
obiektów. Projekt jest innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju.
Wykorzystuje najnowsze technologie audiowizualne, które
ciężko w prosty sposób opisać
słowami podczas krótkiej rozmowy przy herbacie na plebanii.
W niektórych z tych miejsc wciąż
nie ma dostępu do internetu, ale
nasz portal to ma być właśnie
okno na świat. Opowiadaliśmy,
pokazywaliśmy ujęcia filmowe
i zgromadzone materiały, udostępnialiśmy specjalne okulary,
aby zobrazować jaki potencjał
niesie nasza praca.
Nad każdym projektem świątyni pracuje cały zespół ludzi.
W terenie jest to operator filmowy wraz z fotografem i operatorem drona, którzy odpowiedzialni są za dokumentację obiektu.
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Kosciół pod wezwaniem Wszystkich
Świetych

Kolegiata pod wezwaniem
św. Apostołów Piotra i Pawła

Jeden zdigitalizowany kościół to
około 500 GB surowych danych.
Następnie zebrany materiał trafia do montażysty, który tworzy
finalną wersję filmu. Wykonane zdjęcia 360⁰ przetwarzane
są przez specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia
tworzenie trójwymiarowego modelu budynku na potrzeby wirtualnej wycieczki i zwiedzania
w technologii Virtual-Reality za
pomocą specjalnych okularów.
W międzyczasie przygotowywane są opisy na podstawie źródeł
historycznych. Gotowe teksty
trafiają do tłumaczy oraz lektora, który przygotowuje nagranie
głosowe polskiej wersji językowej. Wszystkie elementy łączone
są i publikowane na portalu.
Na portalu udostępniono już
blisko 100 świątyń z całej Polski
i liczba ta sukcesywnie rośnie.
Podczas podróży ekipa „Świątyni
3D” przebyła ponad 35 tysięcy

Kościół pod wezwaniem św. Barbary, Kramarzewo

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła – UNESCO

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała
Archanioła

kilometrów. Spędziliśmy miesiące poza domem ciężko pracując w terenie, z wiarą, że to co
robimy jest i będzie ważne dla
obecnych i przyszłych pokoleń.
Projekt nie powstałby również
bez wsparcia i zrozumienia ze
strony naszych najbliższych.

nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wsparło jego
dalszy rozwój. Ponad połowa
polskich biskupów wszystkich
wyznań wyraziła już pisemne
wyrazy uznania i chęć współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Liczba ta stale powiększa się o kolejne diecezje.
Planujemy kolejny rok pracy
na rzecz digitalizacji zabytków,
udostępniając, pomimo pandemii, kolejne 50 świątyń do
końca 2021 roku. Fundacja, aby
dalej płynnie rozwijać projekt,
poszukuje także patronów, którzy chcieliby wesprzeć projekt
w dalszej digitalizacji polskiego
dziedzictwa kulturowego i stać
się mecenasami sztuki. Dziś są
to już m.in. Fundacja „Ku Bogu”
i Liga Kobiet Polskich.
Pragnę jeszcze powiedzieć
kilka słów w kwestii, która
bardzo nas poruszyła. Zespół
„Świątyni 3D” z początkiem tego
roku stracił jednego z najważniejszych członków, choć zyskał
nowy, ważny cel – ocalenie pamięci o osobie, bez której wsparcia i zaangażowania Projekt nie
mógłby powstać. Bogusława
Witer, która była założycielką
i fundatorką Fundacji Zdrowia
i Kultury, odeszła po ciężkiej walce z koronawirusem. Panująca
pandemia zabrała nam bardzo
ważną osobę, która wspierała
nas na każdym etapie projektu. Dziś wiemy, że jest to portal
wnoszący wiele nowych wartości do polskiego dziedzictwa
kulturowego, jesteśmy zobowiązani kontynuować rozpoczęty
projekt, wciąż uwieczniając to
co nie powinno być zapomniane.

Jak w jednym zdaniu zawarłby
pan główny cel projektu? Jaki
jest jego odbiór?
„Uwieczniamy to, co nie powinno być zapomniane”. Chyba tak.
Portal zyskał w krótkim czasie
bardzo duże uznanie odbiorców.
Gromadzone materiały są archiwizowane w Instytucie Dziedzictwa Narodowego i będą mogły
służyć do rekonstrukcji lub renowacji zniszczonego obiektu. Na
stronie udostępniono już blisko
100 świątyń z całej Polski, w tym
z listy światowego dziedzictwa
UNESCO oraz Pomniki Historii,
a liczba ta sukcesywnie rośnie.
Nad inicjatywą „Świątynia 3D”
pieczę sprawuje Fundacja Zdrowia i Kultury powołana przez
Bogusławę Witer w 2005 r., jako
odpowiedź na konieczność edukacji prozdrowotnej polskiego
społeczeństwa przez organizacje
pozarządowe. Przez szereg lat
fundacja zrealizowała wiele projektów, m.in. „Czas na zdrowie –

Kościół św. Jana Chrzciciela, Stara Zagośc

profilaktyka zdrowia w rodzinie”,
„Zdrowie kobiety – o czym każda
kobieta wiedzieć powinna”, oraz
„eSztuka bez barier – integracja
społeczna oraz przywrócenie
do aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych lub wykluczonych zawodowo, ze względu
na stan zdrowia”.
Jak ten projekt wpisuje się
w dotychczasową działalność
fundacji? Jakie widzicie efekty
pracy nad portalem o zabytkach
sakralnych i jakie będą jego
dalsze losy?
Fundacja prowadzi działania na
rzecz zdrowia społeczeństwa.
Jedną z elementarnych dziedzin
odpowiadających za zdrowie
psychiczne Polaków, szczególnie w czasach pandemii, jest
kultura i sztuka oraz dostęp do
nich w bieżącej sytuacji. Postanowiliśmy wyjść do ludzi, aby
pokazać nasze dziedzictwo z innej, nowej perspektywy.
Zainteresowanie przerosło
nasze najśmielsze oczekiwania!
Już w ciągu pierwszego tygodnia
udostępnione przez nas materiały zebrały ponad 40 tysięcy
odsłon, zaś po pół roku liczba ta
zbliża się do miliona. Nasze posty
opublikowane na portalu Facebook, dotarły już do blisko 850 000
odbiorców. Poznajemy dzięki temu niezwykłe historie ludzi, którzy za pośrednictwem naszego
portalu, po wielu latach wracają
do swoich rodzimych stron i do
wspomnień z nimi związanych.
Jest to dla nich ogromna radość
móc zobaczyć swój kościół po
wielu latach. Serce nam rośnie,
widząc, że to, co ważne dla naszej kultury i historii, ważne jest
również dla ludzi.
W 2019 roku projekt „Świątynia 3D” wyróżniło również Mi-

Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów w realizacji
projektu. zw

v Siedziba Mieszka I
Budowlę pałacowo-sakralną na Ostrowie Lednickim zaczęto wznosić
w latach 936–985. Datę dotyczącą jednej z prawdopodobnych siedzib Mieszka I uzyskano
w trakcie nowych analiz fizykochemicznych. Tak dokładnych informacji na temat wieku
nie uzyskano dotychczas dla żadnej z podobnie starych budowli z terenu Polski.
Naukowcy są zgodni, że pierwsi Piastowie nie mieli stolicy; przemieszczali się
między głównymi grodami kraju, gdzie znajdowały się tzw. palatia, czyli budowle
rezydencjonalno-sakralne. Mieszko I mieszkał zapewne jednocześnie w Poznaniu,
Gnieźnie i Ostrowie Lednickim.
Od dawna wiadomo, że palatium na Ostrowie Lednickim składało się z dwóch części kaplicy i rezydencji. Budowla powstała z głazów narzutowych. Wzniesiono z nich mury
i fundamenty, które połączono zaprawą gipsową i wapienną. Kaplica ma kształt krzyża
greckiego, a w jej ramionach są niewielkie absydy. q
v Dziecięce zabawki zanieczyszczone metalami
Naukowcy z University of Plymouth i University of Illinois at Urbana-Champaign
postanowili przetestować nowe i używane plastikowe przedmioty, w tym dziecięce
zabawki, opakowania na kosmetyki i wyposażenie biurowe, pod kątem występowania
w nich metali ziem rzadkich. Wyniki badań mogą niepokoić.
Okazało się, że metale ziem rzadkich trafiły do 24 z 31 testowanych produktów, w tym
do jednorazowych opakowań na żywność. Metale te są wykorzystywane do produkcji
sprzętu elektronicznego, a do plastiku trafiają przypadkiem w wyniku recyklingu.
Nie znamy skutków zdrowotnych chronicznego narażenia na kontakt z niewielkimi
ilościami metali ziem rzadkich. q

v Antybiotyki obniżają wzrost i wagę
chłopców
Chłopcy, którym w ciągu dwóch tygodni po
narodzeniu podano antybiotyki, z większym
prawdopodobieństwem będą znacznie niżsi
i lżejsi niż ich rówieśnicy. Efektu takiego nie
zaobserwowano u dziewczynek. Takie wnioski płyną z badań, które przeprowadził Samuli Rautava z Uniwersytetu w Helsinkach.
Naukowcy przyjrzeli się 12 422 dzieciom od
momentu narodzin do wieku 6 lat. Wszystkie dzieci urodziły się w latach 2008–2010
w Szpitalu Uniwersyteckim w Turku. Wśród
badanych było 1151 dzieci, którym w ciągu
pierwszych 14 dni życia podano antybiotyki, ponieważ podejrzewano u nich infekcję bakteryjną.
Naukowcy nie wiedzą, dlaczego problem
dotyczy tylko chłopców. BartinBlaser z Rutgers University spekuluje, że przyczyną mogą być różnice w ekspresji genów w jelitach.
Różnice takie ujawniają się między płciami
już 2 dni po urodzeniu. q
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Andrzej Czyczyło rysuje

Zdjęcie łazika Perseverance z lądowania, zrobione
od strony dźwigu-lądownika
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v Spadek populacji rekinów o 71%
Od 1970 r. populacja rekinów zamieszkujących otwarte oceany zmniejszyła się
o 71 proc. Ludzie każdego roku zabijają
nawet 100 milionów tych zwierząt.
Problem olbrzymiego odławiania rekinów
znany jest nie od dzisiaj. Dotychczas
jednak prowadzono badania regionalne.
Teraz mamy obraz globalny. Naukowcy
przyjrzeli się 31 gatunkom rekinów
i płaszczek żyjących na otwartych wodach
i obliczyli, jak poszczególne populacje
zmieniały się od 1970 r. Niektóre spadki są
zatrważające. Jeszcze w 1980 r. zagrożone
były 2 spośród badanych gatunków.
Obecnie zagrożone są 24 gatunki.
Rybacy bezwzględnie traktują zwierzęta.
Żywym rekinom odcinane są płetwy,
a krwawiące ciężko ranne zwierzęta
wrzucane są do oceanu, gdzie giną w męczarniach, powoli duszą się, opadając na
dno. Odcięte płetwy trafiają zaś na talerze
miłośników zupy z płetw rekina. Do zagłady rekinów przyczyniają się też producenci
i konsumenci suplementów z oleju
z wątroby rekina, które mają wzmacniać
odporność czy leczyć raka. Brak jednak
badań klinicznych potwierdzających jego
bezpieczeństwo i skuteczność. q

v Raport z Marsa
Kontrola misji Mars 2020, w ramach której na powierzchni Czerwonej Planety wylądował
łazik Perseverance, odebrała pierwszy raport od śmigłowca Ingenuity. Z przesłanych
danych dowiadujemy się, że zarówno śmigłowiec, jak i jego stacja bazowa, która ładuje
drona i pośredniczy w komunikacji pomiędzy nim a Ziemią, są w świetnej kondycji.
Celem Ingenuity jest sprawdzenie możliwości latania w atmosferze Marsa. Śmigłowiec
nie stanowi części misji łazika, więc jego ewentualne niepowodzenie nie wpłynie
na zadania stawiane przed Perseverance. Śmigłowiec ma latać i wykonać fotografie.
Ingenuity pozostanie podczepiony pod łazikiem przez 30–60 dni
od lądowania. Po tym czasie Perseverance opuści go
na powierzchnię i odsunie się od niego na około 100 metrów.
Pierwszy lot ma odbyć się na wysokości kilku metrów
i trwać 20–30 sekund. Jeśli się powiedzie, kolejne loty będą
coraz dłuższe i na coraz większej wysokości. q
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Czy wiesz, że…

v Chodzenie z kozą jako dziedzictwo
kulturowe
Decyzją ministra kultury, dziedzictwa
narodowego i sportu na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
wpisano carillonową muzykę w Gdańsku,
chodzenie z kozą na Kujawach i hafciarstwo
z nadwiślańskiego Urzecza.
Carillon (pol. karylion) to zespół przynajmniej 23 zestrojonych ze sobą dzwonów
wieżowych, na których można grać za pomocą klawiatury połączonej systemem drutów
i przekładni z sercami dzwonów.
Chodzenie z kozą to zwyczaj obchodzenia domów na terenie Kujaw przez grupy
przebierańców pod koniec karnawału. Jest
to kontynuacja ludowych praktyk, których
celem było zapewnienie urodzaju.
Hafciarstwo z Urzecza praktykowane jest
przez kobiety mieszkające po obu stronach Wisły na południe od Warszawy lub
Warszawianki wywodzące się z Urzecza.
Charakteruzuje się ściegiem łańcuszkowym
wykonywanym czarną bawełnianą nicią
i stosuje wyłącznie motywy roślinne. q

