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Nie organizujmy 
dzieciom życia za bardzo!
Kolejne roczniki dzieci i młodzieży 
przejawiają coraz mniejszą 
samodzielność i inicjatywę, 
obsługiwane przez liczne grono 
dorosłych. str. 20

Górska przygoda 
z dzieckiem
Nie trzeba rezygnować ze swojej 
górskiej miłości, choć warto pamiętać, 
że z dzieckiem na szlaku będzie nieco 
inaczej. str. 26

Siedem wskazówek, 
które pomogą 
w sprzedaży 
nieruchomości
Porady, o których powinniśmy 
pamiętać, aby skutecznie i dobrze 
sprzedać swoją nieruchomość. str. 30

„Dzielmy się dobrem” to 
akcja pełna optymizmu 
i serdeczności
Firmy nie koncentrują się jedynie 
na swoim zysku, ale też propagują 
wartości społeczne. str. 4

W tym numerze:

W minionym roku obchodziła Pani 
wspólnie z Włodzimierzem Korczem 
45-lecie wspólnej działalności arty-
stycznej. Od niepamiętnych, zdawa-
łoby się, czasów, polska publiczność 
kojarzy Państwa jako „artystyczny 
duet”, który w polskiej muzyce roz-
rywkowej odgrywał i odgrywa w dal-
szym ciągu bardzo znaczącą rolę.

żyć się
A jednak

chce
Mamy przyjemność rozmawiać 

ze znakomitą polską artystką, 
Panią Alicją Majewską – 

jedną z najpopularniejszych 
polskich piosenkarek.

Niech Święta Wielkanocne  
przyniosą wszystkim radość,  
pokój i nadzieję, płynącą  

z Bożego Zmartwychwstania
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To się musi skończyć

Bartosz Wieczorek 
bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

Jak zawsze w takich sytu-
acja cierpią osoby starsze, 
samotne, niepełnospraw-
ne. Zamknięcie w domu 

i brak kontaktów społecznych 
potrafi być niezwykle przykre. 
Na szczęście trwają na wielką 
skalę szczepienia i jest realna na-
dzieja, że z każdym miesiącem 
będzie lepiej. Nastąpi powrót 
do normalności. Oby jak naj-
szybciej.

Pandemia uderzyła w naj-
słabszych członków naszego 
społeczeństwa, osoby, które 
na co dzień wymagają pomo-
cy bądź opieki. Kres pandemii 
będzie dla nich wielką ulgą, ale 
nie rozwiąże ich kluczowych 
problemów. Źle by się stało, gdy-
byśmy koniec pandemii uznali 
za rozwiązanie wszystkich na-
szych problemów i powrócili 
do beztroskiego życia. 

Koronawirus udzielił nam 
niechcianej, trudnej, ale jed-

cjami tematów. Bardzo zależy 
nam na Państwa opinii, abyśmy 
mogli podejmować tematy waż-
ne i interesujące z

komputery dla szkół a także 
organizowana jest pomoc dla 
członków Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej 
i dla Powstańców Warszaw-
skich. O akcji szczegółowo pi-
sze Adam Białas. Kontynuujemy 
też temat oczekiwanej budowy 
hali Polonii Warszawa, o czym 

Zmęczeni jesteśmy pandemią, jej kolejną 
falą i obostrzeniami. Zamknięte zostały 
żłobki i przedszkola, rodzice, którzy 
pracują w domach postawieni zostali 
w bardzo trudnej sytuacji. 

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

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

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

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

doświadczeniem.

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

q  W kwietniu oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 

Reklamę można wykupić już od 500 zł. 

Zapraszamy do współpracy:

marketing@pogodzinach.info 
797-369-758
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Przedawnienie roszczeń – 

informacje praktyczne

Instytucja przedawnienia ma długi 

rodowód, a nadal wiele osób nie wie 

o jej istnieniu. 

str. 28

Diego Maradona – geniusz 

z genem samozatracenia

Najlepszy piłkarz świata, idol 

kibiców, boski Diego umiera w wieku 

60 lat. 

str. 30

Najstarsze kino świata 

ze Szczecina

Wiele z mniejszych instytucji 

kultury przegra w pandemii walkę 

o przetrwanie. Potrzebna im pilna 

pomoc. 

str. 31

Wielki sukces polskich 

nastolatków w czasie 

pandemii

Spektakl obejrzało w projekcie pod 

patronatem UNESCO 11 milionów 

widzów z 30 krajów świata. 
str. 5

W tym numerze:
RADOSNYCH, RODZiNNYCH i SPOKOJNYCH 

ŚWiĄT BOŻEGO NARODZENiA

ŻYCZY REDAKCJA

Dokończenie na str. 16 v

Od 2008 r. jest Pani prezenterką 

telewizyjną, jurorką programu 

„Dance Dance Dance”, jedną 

z prowadzących programy „Py-

tanie na śniadanie”, „Ameryka 

da się lubić” czy talent show „The 

Voice Kids”. Prowadziła Pani 

konkurs Eurowizji Junior w tym, 

jak również w ubiegłym roku. 

Jest Pani jedną z największych 

osobowości medialnych, pro-

wadzących programy z ludźmi 

kultury i show biznesu. Nie jest 

to łatwa praca. Skąd Pani bierze 

aspiracje i siłę do niej? 

Prowadzenie programów jest 

dla mnie ogromną przyjem-

nością. Bardzo przydała mi się 

w tym wieloletnia praca na sce-

nie, bezpośrednie obcowanie 

z widzem na żywo, w teatrze. 

Występy na żywo wymagają za-

równo ogromnej koncentracji, 

jak i spontaniczności, dlatego 

są bardzo trudne. 

Praca w TV fascynuje mnie 

i wkładam w nią całe moje ser-

ce. Zawsze słucham uważnie re-

żyserów, bo to oni przedstawiają 

mi swoje wizje, które muszę jak 

najlepiej przekazać dalej. Za-

wsze dużo się uczę i obserwuję 

najlepszych w danej dziedzi-

nie. Szereg osób ma wpływ na 

to, co dzieje się na scenie. Musi-

my się zgrać, zaufać sobie. Mu-

simy być odpowiedzialni i pro-

fesjonalni. Na to, jak wypadam 

Z  Idą Nowakowską  rozmawiają 

ks. Andrzej Chibowski  

i Bartosz Wieczorek

Otwarta 

na ludzi
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W tym numerze:

Witkacy na wojnie 

z używkami

Czasy, w których żyjemy są 

okresem zaniku obecności w życiu 

społecznym i jednostkowym 

religii, sztuki i filozofii. str. 12

Ewa Demarczyk – 

artystka galaktyczna

Ewa Demarczyk zapisała się 

wielkimi osiągnięciami, które 

jej twórczość czynią oryginalną 

i wyjątkową. 

  

str. 19

100. rocznica Bitwy 

Warszawskiej w Diecezji 

warszawsko-praskiej

Wygrana Bitwa Warszawska 

uratowała Polskę i Europę przez 

inwazją bolszewicką. 

  

str. 22

Był sobie mężczyzna

Ojciec przestał być obecny w domu, 

a role kobiet i mężczyzn uległy 

polaryzacji.

 

str. 10

Przepracowany 

jak Polak

W Europie Zachodniej i Skandynawii  

dostrzegalna jest tendencja do obniżania  

wymiaru czasu pracy.  

str. 24

Ekspedycja polskich 

harcerzy

Od samego początku miał to być wyczyn podjęty 

dla chwały i rozsławienia Polski. I to
 udało się 

doskonale. 

str. 8
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Warto być przyzwoitym

Zanim porozmawiamy o Pana 

drodze aktorskiej, chciałbym 

zapytać o lata dziecięce i dom 

rodzinny. Gdzie i w jakiej rodzi-

nie Pan się wychowywał i ja
k 

ten czas wpłynął na Pańskie 

usposobienie, zainteresowania?

Urodziłem się w rodzinie woj-

skowej w Kielcach w 1930 r. Sam 

się dziwię, że jeszcze żyję na tym 

świecie. Jestem szczęściarzem i za 

to dziękuję Panu Bogu. Mój ojciec 

Teofil, już jako 17-letni Legionista 

bił się w wojnie polsko-sowieckiej 

1920 r. Lata beztroskiego dzie-

ciństwa, pełne miłości i zabaw, 

przeżywaliśmy razem z siostrą 

Basią i rodzicami na Mahome-

tańskiej 3, w pobliżu koszar, gdzie 

tata służył. Moi rodzice prowadzili 

otwarty dom. Byliśmy taką „Go-

łasowską sielanką”. Nazywaliśmy 

siebie „czwórką hultajską”, zawsze 

weseli i żartujący. Kiedy jednak 

było trzeba, to panowała w domu 

wojskowa dyscyplina.

Dokończenie na str. 16 v

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

dzienne pewną istotną prawdę 

o naszym rynku pracy. Prawdę, 

która przed koronawirusem była 

praktycznie niedostrzegana 

Jak zwiększyć

użytecznychspołecznie

zawodów?
wynagrodzenia

 O
kazało się, że istnieje 

pewien fundamen-

talny podział wśród 

zawodów: są ci, bez 

których pracy jesteśmy sobie 

w stanie wyobrazić nasze co-

dzienne życie i ci, bez których 

byłoby to bardzo trudne, jeśli nie 

niemożliwe. Po jednej stronie 

większość tzw. białych kołnie-

rzyków od pracy zdalnej i kon-

ferencji na Zoomie. Po drugiej: 

oklaskiwani powszechnie leka-

rze, pielęgniarki, ratownicy me-

dyczni, sprzedawcy, kurierzy, 

śmieciarze.

Co łączy te zawody, których przed-

stawiciele narażali swoje zdro-

wie w trakcie lockdownu? Nie 

licząc lekarzy, wszystkie są słabo 

wynagradzane, zwykle wyraźnie 

poniżej średniej krajowej. Klu-

czowe z punktu widzenia społe-

czeństwa prace należą do najniżej 

płatnych. To bez wątpienia wiele 

mówi o systemie gospodarczym, 

w którym żyjemy. Jeśli ludzie, 

którym tak dużo zawdzięczamy, 

otrzymują tak mało za swoją czę-

sto wyczerpującą i trudną pracę, 

to podział dochodów ewident-

nie szwankuje. Dotyczy to zresztą 

wszystkich krajów rozwiniętych, 

Polska nie jest tu w żadnym razie 

niechlubnym wyjątkiem.

Najbardziej cenieni 

społecznie – najmniej 

zarabiający

Szacunek, jakim darzone są po-

szczególne grupy zawodowe, jest 

regularnie badany przez sonda-

żownie. W 2019 r. C
BOS opu-

blikował hierarchię zawodów 

w oparciu o kryterium „poważa-

nia społecznego”. Oczywiście na 

dole znaleźli się różnego rodzaju 

politycy – radni, posłowie, człon-

kowie rządu – oraz księża, dzien-

nikarze oraz urzędnicy. Taki już 

polski folklor. Nad Wisłą gardzi się 

wszystkim, co związane zpolityką 

lub administracją. Na samiutkim 

dole znalazł się także ktoś, kto 

tam jakby nie pasował – mowa 

o maklerze giełdowym, którego 

można uznać za reprezentanta 

wszystkich � nansistów, bo był 

jedynym ich przedstawicielem 

wzestawieniu. Zdecydowanie naj-

większym szacunkiem cieszyli się 

za to strażak oraz pielęgniarka. 

Dokończenie na str. 16 v

Co idzie nie tak? Pytania 

o efektywność polskiej nauki

Każda innowacja to nowe miejsca pracy 

dla bezpośrednio zatrudnionych pracowników 

i zewnętrznych firm. 

str. 20

Dzisiejsza młodzież 

będzie dożywać setki

Warto, by młodzi ludzie uświadomili sobie, 

że w ich pokoleniu dożywanie 100 lat 

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

Ciągle go gnało, ciągle 

był w drodze 

O prof. Ludwiku Maciągu z prof. 

Stanisławem Bajem rozmawia 

Elżbieta Szczuka. str. 18

Koniec Hongkongu, 

jaki znamy

Hongkong był miejscem, w którym 

ludzie Zachodu stawiali swoje 

pierwsze kroki w chińskim świecie.

  

str. 30

Nauka obywatelska 

w epoce cyfryzacji 

Nauka obywatelska to aktywność 

naukowa osób, które nie są 

 specjalistami w danej dziedzinie.

  

str. 32

Natura leczy duszę

Więź łącząca ludzi ze światem 

przyrody zanika, a to w bezpośredni 

sposób przenosi się na nasz stan 

zdrowia. 

str. 14
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Pani Stanisławo, z racji wiel-

kiego sukcesu artystycznego 

na tegorocznym Festiwalu Pol-

skiej Piosenki w Opolu, jakim 

jest otrzymana przez Panią na-

groda publiczności, w imieniu 

czytelników gazety „Polska Po 

Godzinach” i własnym skła-

dam szczere gratulacje i wyrazy 

uznania. Nowa płyta, dodatkowo 

zapowiedziane wznowienie 

Pani biogra i. W
iele się wokół 

Pani dzieje. 

Myślę, że fani zgromadzeni 

w am teatrze, jak i miliono-

wa rzesza publiczności przed 

ekranami, doskonale odczytała 

przesłanie napisanej i wykona-

nej przez Panią piosenki „Niech 

minie złość”. W niespodziewa-

nym doświadczeniu pandemii, 

w czasie coraz powszechniej-

szej deprecjacji ludzkiej god-

ności i wzajemnego hejtowania 

się, jest to z pewnością swoisty 

apel artystki, która „w życiu 

niejedno przeszła”.

Jak odebrała Pani sukces pio-

senki „Niech minie złość”?

Dziękuję za gratulacje. Oczy-

wiście bardzo się cieszę. Od 

jakiegoś czasu chciałam za-

śpiewać w Opolu mój protest 

song przeciwko nienawiści.  

Dokończenie na str. 16 v

Każdy ma swoją drogę

Ze Stanisławą Celińską rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Problemy dzieci i nastolatków 

o których dorośli nie mają pojęcia

Rozmowa z Lucyną Kicińską – wieloletnią koordynatorką 

Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

str. 8

Gdy Europa się 

starzeje

Spada liczba urodzin, zmienia się 

struktura rodziny, pojawiają się u nas 

typowe problemy Zachodu.
str. 4
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Bocheński i komuni-

styczne paskudztwo

Za swoją misję uznał uświadamianie 

intelektualnych elit Zachodu, 

jak wielkim zagrożeniem 

dla cywilizacji jest ideologia 

komunistyczna.

str. 11

To nie jest kraj 

dla chorych ludzi

Publiczny system opieki zdrowotnej 

nie działa w Polsce najlepiej, o czym 

zapewne przekonała się większość 

z nas.

str. 12

Organizmy biologiczne 

na Wenus?

Jeżeli w chmurach Wenus rzeczywiście 

żyją jakieś drobnoustroje, rodzi to 

pytanie, w jaki sposób są zdolne 

tam przetrwać. 

str. 19

Nasza strona internetowa

Zapraszamy na stronę, gdzie 

znajdują się w wolnym dostępie 

nasze artykuły, a także numery 

archiwalne.

str. 31

W tym numerze:
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nak lekcji życia. Pokazał, jak 
nietrwała jest nasza rzeczywi-
stość, jak ulotne są nasze plany, 
jak bardzo zależymy od innych, 
jak bardzo potrzebujemy siebie 
nawzajem. W sytuacji pande-
micznej najbardziej cenna oka-
zała się rodzina i bliskie więzi, 
przyjaciele, pomoc sąsiedzka, 
akcje społeczne i bezinteresow-
na dobroć. Na wartości straciły 
dobra konsumpcyjne, podróże 
zagraniczne, kariera czy życie 
zawodowe. Ze zdjęć satelitar-
nych wiemy też, że nasza pla-
neta odetchnęła, mniej było 
zanieczyszczeń w powietrzu, 
a w miastach zniknął smog. Czy 
wyciągniemy z tej lekcji wnioski 
na przyszłość?

Przykładem pozytywnych 
działań, które pojawiły się 
w pandemii jest akcja Portu 
Gdynia „Dzielmy się dobrem”, 
w ramach której kupowane 
są respiratory dla szpitali, 

mówi w wywiadzie Jarosław 
Popiołek. W kolejnym tekście 
turystycznym „Hasające zające” 
szczegółowo opisują organiza-
cję górskich wycieczek z ma-
łym dzieckiem.

Jak zwykle zapraszam do 
kontaktu ze mną, do wysyłania 
listów z uwagami czy propozy-
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Trafnym obrazem pod-
sumowującym sytu-
ację współczesnego 
świata i Kościoła jest 

rozmowa dwóch uczniów idą-
cych do Emaus. Dyskutując 
o wydarzeniach, których byli 
świadkami, wypowiadają do 
spotkanego Jezusa – w którym 
jeszcze nie rozpoznali swoje-
go Mistrza – słowa: „A myśmy 
się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela” (Łk 24, 
21). Są rozczarowani przebie-
giem ostatnich dni. Myśleli, że 
wszystko będzie inaczej. Szli do 
Jerozolimy na wielkie święto 
Paschy – święto wolności i rado-
ści. Rozumieli je jako najgłębsze 
święto ich tożsamości osobistej, 
wspólnej i narodowej. A tymcza-
sem spotkał ich ogromny zawód. 
Przeżywają więc wielki strach, 
klęskę, rozproszenie i rozpacz. 
„A myśmy się spodziewali”.

Współczesny Armaggedon
My też spodziewaliśmy się cze-
goś innego. Doskonale pamięta-
my świat ubiegłorocznych świą-
tecznych dni. Przeżywaliśmy 
wtedy swoisty Armageddon. 
Oglądaliśmy apokaliptycznie 
wyglądające ulice największych 
miast świata, gdzie nagle zatrzy-
mało się życie. Wsłuchiwaliśmy 
się w złowrogą ciszę, która tak 
bardzo niepokoiła nasze ser-
ca. Patrzyliśmy na puste uli-
ce, dworce, kawiarnie, centra 
nauki, biznesu i rozrywki. Od-
woływano największe imprezy 
masowe, włącznie z Igrzyskami 
Olimpijskimi w Tokio. Dzięki 
światowym mediom relacjo-
nującym tamten złowrogi czas 
widzieliśmy, jak wiele miejsc 
w różnych krajach świata zosta-
wało pośpiesznie przekształco-
nych w prowizoryczne szpitale. 
Zapadł nam w pamięci obraz 
słaniających się ze zmęczenia 
lekarzy i służby medycznej wraz 
z setkami wolontariuszy, usiłują-
cych ratować tysiące zarażonych 
wirusem osób. Patrzyliśmy na 
przejmujący obraz licznych tru-
mien, niemieszczących się już 
w kostnicach i ustawianych na 
lodowiskach i boiskach sporto-
wych, przed którymi nie mogli 

Oczekiwaliśmy, że 
pandemia będzie 
już wygaszona, 
świątynie dostępne 
bez ograniczeń. 
Spodziewaliśmy się, 
że znów będziemy 
mogli uczestniczyć 
w pięknej 
i uroczystej liturgii, 
niosącej ze sobą 
intensywne 
spotkanie z żyjącym 
Panem. Czekaliśmy 
na chwile przeżyte 
w dużej i radosnej 
wspólnocie wiary 
i wierzących. Chwile 
tak upragnione 
po dłużących 
się miesiącach 
samotności. 

A myśmy się spodziewali
Każdy z nas, wierzących w Chrystusa Zmartwychwstałego, spodziewał się, że Święte Triduum Paschalne 
przebiegnie tym razem inaczej, niż w roku ubiegłym. Oczekiwaliśmy, że pandemia będzie już wygaszona, 
a świątynie dostępne bez ograniczeń.

Triduum przebiegnie tym razem 
inaczej, niż w roku ubiegłym. 
Oczekiwaliśmy, że pandemia 
będzie już wygaszona, świąty-
nie dostępne bez ograniczeń. 
Spodziewaliśmy się, że znów 
będziemy mogli uczestniczyć 
w pięknej i uroczystej liturgii, 
niosącej ze sobą intensywne 
spotkanie z żyjącym Panem. 
Czekaliśmy na chwile przeżyte 
w dużej i radosnej wspólnocie 
wiary i wierzących. Chwile tak 
upragnione po dłużących się 
miesiącach samotności. Nie 
mogliśmy się doczekać rodzin-
nych spotkań i rozmów w gro-
nie przyjaciół.

Dla współczesnych wierzą-
cych droga do Emaus prowadzi 
również przez progi wielu pięk-
nych świątyń naszej Ojczyzny. 
Marzyły się więc nam kościoły 
pełne ludzi trwających w dzięk-
czynieniu za przebyte doświad-
czenie. Nasze nadzieje były ra-
cjonalne i uzasadnione, tym bar-
dziej, że jeszcze w ubiegłym roku 
byliśmy „zieloną wyspą nadziei” 
w oceanie śmierci ofiar pande-
mii w Europie i na świecie.

Czas pustych kościołów
Stało się zupełnie inaczej. Znów 
będziemy przeżywali święta 
w pustych kościołach. Będzie-
my je obchodzili w świątyniach, 
które w minionym roku w okre-
sie pandemii zostały zaatakowa-
ne przez hordy współczesnych 
Hunów. Można przypuszczać, 
że grupy atakujące kościoły zo-
stały sprowokowane przez poli-
tycznych manipulatorów i tych, 
którzy na nieoczekiwanym dla 
świata doświadczeniu próbu-
ją zbić swój polityczny kapitał 
i napełnić swoją prywatną ju-
daszową sakiewkę.

Książką, która te chwile ana-
lizuje i którą zacząłem czytać 
w rozpoczynającym się Wiel-
kim Tygodniu, jest publikacja 
księdza Tomáša Halika „Czas 
pustych kościołów”. Wybitny 
czeski teolog, filozof i socjolog 
w swoich kazaniach z okresu 
pandemii daje nam wszystkim 
nadzieję i wprowadza krok po 
kroku w głębię misterium Zmar-
twychwstania. Rozważania te 
są głębokim przygotowaniem 
na czas, kiedy wszyscy – jako 

wierzący – będziemy musieli 
z większą odwagą i zaufaniem 
wstąpić do obłoku tajemnicy 
i żyć wśród paradoksów oraz 
nowych wyzwań. Uniwersalizm 
tych rozważań dotyka każdego 
człowieka w jego różnych płasz-
czyznach życia, a najbardziej 
w płaszczyźnie moralno-reli-
gijnej, która dla wielu stanowi 
busolę – kierunek drogi i naj-
głębszy cel życia.

Pytanie o autentyczność
„A myśmy się spodziewali”. Mo-
że przyszedł wreszcie czas, by 
w dobie coraz bardziej pustych 
kościołów, coraz większego 
zeświecczenia (które nie jest 
bynajmniej tylko owocem jed-
norocznej pandemii), postawić 
sobie bardziej elementarne i do-
głębne pytania, podobnie jak 
to zrobił autor wspomnianej 
książki. Dlaczego „łódź” Kościoła 
w zderzeniu ze światem chwieje 
się dzisiaj jak przysłowiowy Ti-
tanic po zderzeniu z górą lodo-
wą? Czy nie jest to przypadkiem 
czas, żebyśmy ratując statek, nie 
ograniczali się jedynie do prze-
suwania na nim łóżek, ale zaczęli 
z niego wyrzucać zbędne balasty 
naszej słabej wiary, braku chęci 
rozumienia drugiego człowieka?

Być może wspomniany au-
tor ma rację, kiedy pisze: „Jed-
na postać chrześcijaństwa, 
Kościoła, wiary i teologii, do 
której jesteśmy przyzwyczaje-
ni, niepowstrzymanie osuwa 
się w przeszłość. Kościoła nie 
uratuje ani ucieczka do świata 
przednowoczesnego – do świa-
ta, którego już nie ma, ani tania 
„modernizacja”, która by miała 
uczynić religię atrakcyjniejszą 
dla współczesnego społeczeń-
stwa zabawy”.

Tylko wtedy Kościół, a my 
w nim, przeżyjemy autentyczne 
Zmartwychwstanie, jeżeli w nas 
dokona się prawdziwa Pascha – 
prawdziwe nawrócenie. Kościół 
uratują ludzie, którzy będą jego 
autentycznymi świadkami. z
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zgromadzić się najbliżsi, a tylko 
kapłani spełniający ostatnią po-
sługę.

Po raz pierwszy nasze po-
kolenie nie mogło osobiście 
w swoich świątyniach przeżyć 
najważniejszych i najradośniej-
szych Świąt Wielkiej Nocy. Za-
padł zmrok, pojawiły się lęk, 
niepewność, a nawet rozpacz. 
Byliśmy podobni do ewange-
licznych uczniów, którzy pły-
nąc razem ze swoim Mistrzem, 
doświadczyli niespodziewanej 
burzy. Cała ludzkość w tamtych 
dniach zdawała się w przeraże-
niu wołać: „Panie, ratuj, bo gi-
niemy”. Powagi i grozy chwili do-
dawał widok Papieża Franciszka 
idącego w samotności po ulicach 
wyludniałego Wiecznego Miasta, 
który w głębokim zamyśleniu 
i ze łzami w oczach błogosławiąc 
„Urbi et Orbi” modlił się przed 
krucyfiksem o jak najszybsze 
ustanie tego niespodziewanego, 
niszczycielskiego żywiołu.

„A myśmy się spodziewali”. 
My też, każdy z nas wierzących 
w Chrystusa Zmartwychwsta-
łego spodziewał się, że Święte 

Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com
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„Dzielmy się dobrem” to akcja 
pełna optymizmu i serdeczności 

n BIZNES I SPOŁECZEŃSTWO

Wszystko zaczęło 
się rok temu. 
Port Gdynia od 
początku pan-

demii w ramach profilaktyki an-
tywirusowej zaczął wspomagać 
służbę zdrowia i lokalną spo-
łeczność w walce z epidemią. 
We współpracy z 24 partnerami 
zakupione zostały m.in. respi-
ratory, laboratoria do diagno-
styki COVID-19, a także laptopy 
niezbędne do nauki zdalnej. Do 
tej pory do akcji #DzielmySię-
Dobrem dołączyły firmy z Trój-
miasta, m.in.: Invest Komfort 
S.A., Torus, Porta KMI Poland, 
Corleonis Sp. z o.o. S.K.A., czy 
Korporacja Budowlana Doraco. 

Kupują respiratory dla szpitali, pomagają członkom Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Powstańcom Warszawskim, 
organizują animacje dla chorych dzieci, zdobywają sprzęt 
komputerowy dla szkół. To tylko niektóre obszary akcji 
zainicjowanej przez Port Gdynia, która z miesiąca na miesiąc 
zyskuje na popularności. 

Co ważne, stale dołączają do niej 
kolejne instytucje, w tym Grupa 
LOTOS. 

– W obliczu wyzwania, wo-
bec którego obecnie stoi świat, 
w trosce o lokalną społeczność 
podejmujemy liczne kroki, któ-
re mają na celu wsparcie walki 
z koronawirusem. Intensyfiku-
jemy działania, ponieważ realna 
pomoc służbie zdrowia możliwa 
jest tylko wtedy, gdy będziemy 
działać kompleksowo. Po respi-
ratorach zaangażowaliśmy się 
w kolejną inicjatywę, tym razem 
z obszaru diagnostyki, kupu-
jąc cztery laboratoria do testów 
na obecność koronawirusa. Nie 
ustajemy w naszych staraniach, 

dlatego w ramach profilakty-
ki przygotowaliśmy naklejki 
z grafiką i hasłem uświadamia-
jącym zachowanie odpowied-
niego 2-metrowego dystansu, 
np. w sklepach, aptekach czy 
przychodniach – mówi Adam 
Meller, Prezes Zarządu Morskie-
go Portu Gdynia S.A.

W przyszłym roku Port Gdy-
nia będzie świętował swoje 
100-lecie powstania. Korzystna 
sytuacja międzynarodowa, pod-
pisanie Traktatu Wersalskiego, 
przywrócenie dostępu Polski do 
morza i potrzeby gospodarcze 
stanowiły podwaliny dla jego 
budowy. Niezwykle ważny dla 
rozwoju kraju Port Gdynia zy-

skuje dzisiaj na znaczeniu, a jego 
władze, prócz celów bizneso-
wych, mocno wspierają istotne 
zadania społeczne. 

Wśród nich wyróżnia się ak-
cja #DzielmySięDobrem, której 
zasięg wciąż rozszerza się na ca-
łą Polskę, a do pomocy włączają 
kolejne firmy i wolontariusze. 
To wzorcowy CSR, czyli projekt 
obejmujący Społeczną Odpo-
wiedzialność Biznesu, gdzie 
firmy nie koncentrują się je-
dynie na swoim zysku, ale też 
propagują wartości społeczne 
i uczestniczą w rozwiązywaniu 
ważnych problemów. 

W przyszłym roku 
Port Gdynia będzie 
świętował swoje 
100-lecie powstania. 
Korzystna sytuacja 
międzynarodowa, 
podpisanie Traktatu 
Wersalskiego, 
przywrócenie dostępu 
Polski do morza 
i potrzeby gospodarcze 
stanowiły podwaliny 
dla jego budowy. fo

t. 
Ar

ch
. P

or
t G

dy
ni

a



kwiecień 2021 5POLSKA PO GODZINACH

Myśl globalnie, działaj 
lokalnie
Znaleźliśmy się w trudnym cza-
sie, wymagającym solidarności 
i jedności w działaniu. W wal-
ce z niewidzialnym wrogiem 
konieczne jest zaangażowanie 
każdego. I tak się dzieje – nie 
zawiodły firmy, które troszczą 
się nie tylko o własny rozwój, ale 
też o ważne kwestie społeczne. 

Fala pomocy dosłownie za-
lała Trójmiasto. Kilkanaście re-
spiratorów, sprzęt do ochrony 
osobistej, środki dezynfekują-
ce, a nawet pościel. Kolejne fir-
my włączają się w różne akcje 
wspomagania służb medycznych 
walczących z koronawirusem. 
Wśród nich akcja Portu Gdynia 
– #dzielmysiędobrem. I ta po-
moc jest doceniana przez be-
neficjentów. 

– Jesteśmy szczęśliwi, że 
możemy korzystać z inicjaty-
wy Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia. Sprzęt ratujący życie 
służyć będzie nam przez wiele lat 
i wesprze nas w obecnej sytuacji. 
Takie działania są teraz potrzeb-
ne, wszyscy musimy działać dla 
wspólnego dobra – mówi Da-
riusz Nałęcz, wiceprezes Spółki 
„Szpitale Pomorskie”. 

Pomocą Portu Gdynia objęty 
jest też Szpital Morski w Gdyni. 
Placówka może liczyć pomoc 
w organizacji akcji profilak-
tycznych czy pomocowych, ale 
przede wszystkim na zakup po-
trzebnego sprzętu. Działania 
Portu docenia Andrzej Matera, 
kierownik Zakładu Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii. 
Podkreśla on, że szpital otrzy-
muje od darczyńcy sprzęt już 
od wielu lat. Również w erze 
koronawirusa: 

– Chciałbym podziękować 
w imieniu swoim i zarządu szpi-
tala za przekazanie nam dwóch 
respiratorów. W obecnej sytu-
acji jest to sprzęt pierwszej po-
trzeby, umożliwiający nam rato-
wanie życia pacjentów – mówi 
Matera i dodaje z uśmiechem: 
– Port Gdynia wielokrotnie za-
skakuje nas i dostarcza nam 
sprzęt, którego potrzebujemy 
szybciej, niż zdążymy zgłosić 
jego potrzebę! 

gnostyki Mikrobiologicznej może 
teraz za pomocą tego urządzenia 
badać obecność wirusów metodą 
genetyczną PCR w zautomatyzo-
wanym systemie zamkniętym. 
Jest to system bezpieczny, gdyż 
znacznie zmniejsza ryzyko zaka-

żenia u personelu laboratorium. 
Co więcej, uruchomienie dia-
gnostyki w kierunku COVID-19 
w ZDM Szpitala w Wejherowie 
zdecydowanie skróciło czas ocze-
kiwania na wynik i usprawniło 
opiekę nad chorymi.

– Aparat ten umożliwia wy-
konanie 20 testów na dobę. Je-
go wydajność to jeden test na 
godzinę, czyli 20 pacjentów 
otrzyma wynik maksymalnie 
w ciągu doby – zachwala otrzy-
many sprzęt kierownik Zakładu 
Wiesława Wasyl, i dodaje: – Apa-
rat ten nie służy wyłącznie do 
badania koronawirusa, może 
być również wykorzystywany 
po opanowaniu pandemii. Za 
pomocą odpowiednich paneli 
pomoże w wykrywaniu i identy-
fikacji groźnych, niekiedy bar-
dzo trudnych do hodowli pa-
togenów odpowiedzialnych za 
zakażenia układowe, takie jak 
zakażenia dróg oddechowych, 
krwi, układu nerwowego, prze-
wodu pokarmowego czy innych. 

Port Gdynia zachęca inne fir-
my, by w ramach wspomnianej 
akcji pomagać służbom medycz-
nym w miejscu prowadzonej 
działalności biznesowej. Można 
zakupić urządzenia do laborato-
riów badających obecność wiru-
sa albo sprzęt medyczny wspie-
rający leczenie po jego wykryciu. 
W akcję włączyły się już takie 
firmy, jak Port Gdańsk, Invest 
Komfort S.A., Torus, Cemet 
i Hass Holding.

Dzięki tej współpracy również 
Szpital św. Wincentego a Paulo 
w Gdyni nie został bez pomocy. 
Dzięki staraniom Portu Gdynia 

i Portu Gdańsk zostały zakupio-
ne dwa analizatory do badań 
molekularnych w kierunku SAR-
S-CoV-2, a także innych patoge-
nów układu oddechowego. Urzą-
dzenie umożliwia prowadzenie 
badań także innych układów, np. 
patogenów powodujących sepsę, 
zakażenia układu pokarmowego, 
zakażenia ośrodkowego układu 
nerwowego. 

– Analizatory wpisują się 
w nasze potrzeby. Umożliwiają 
prawidłowe wykrycie i rozpo-
znanie zachorowania u pacjenta. 
Co więcej, badanie jest bardzo 
szybkie: test w kierunku SARS-
-CoV-2 trwa 45 minut, podczas 
gdy taki sam test w diagnostyce 
tradycyjnej trwa 5 godzin – mówi 
dr Elżbieta Arłukowicz, lekarz 
epidemiolog tego szpitala, i do-
daje: – Ten czas jest szczegól-
nie istotny na SORze czy izbie 
przyjęć, kiedy mamy ciężki przy-
padek i musimy szybko rozpo-
znać chorobę. Analizator ten 
umożliwia wykrycie ponad 20 
patogenów układu oddechowe-
go w ciągu godziny, co znacznie 
ułatwia pracę, szczególnie w se-
zonie jesienno-zimowym, kiedy 
mamy do czynienia z wieloma 
wirusami krążącymi w populacji 
i będziemy musieli rozpoznać, 
który z tych wirusów spowodo-
wał infekcję – dodaje lekarka. 

Pamiętajmy o naszych 
bohaterach 
Port Gdynia szczególnie wspiera 
w czasie pandemii osoby star-
sze, które są obecnie w grupie 
dużego ryzyka i nie powinny 
wychodzić z domu. Pandemia 

Port Gdynia 
szczególnie 
wspiera 
w czasie 
pandemii 
osoby 
starsze, 
które są 
obecnie 
w grupie 
dużego 
ryzyka i nie 
powinny 
wychodzić 
z domu.  

Wsparcie otrzymali członkowie Światowego Związku Armii Krajowej i uczestnicy Powstania
Warszawskiego.

Animacje dla dzieci w Przedszkolu nr 29 w Gdyni.

Port Gdynia finansuje również 
sprzęt do tekstów na koronawiru-
sa. Tego rodzaju aparat o nazwie 
BIOFIRE FilmArray multiplex 
PCR otrzymał Szpital Specjali-
styczny im. F. Ceynowy w Wej-
herowie. Tamtejszy Zakład Dia-
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koronawirusa to dla nich szcze-
gólnie trudny czas, kiedy często 
mogą liczyć tylko na siebie. 

Na wsparcie w tym trudnym 
czasie mogą liczyć członkowie 
trójmiejskiej społeczności szcze-
gólnie zasłużeni dla historii Pol-
ski. Właśnie do kombatantów 
skierowana została akcja #Nigdy-
NieZostawiamySwoich. Decy-
zją Zarządu Morski Port Gdynia 
otoczył opieką osoby starsze ze 
stowarzyszeń, z którymi współ-
pracuje od lat, wspierając za-
równo działania statutowe, jak 
i samych członków. Niezbędne 
artykuły i zakupy dostarczane 
są działaczom ze stowarzysze-
nia Światowego Związku Armii 
Krajowej czy uczestnikom Po-
wstania Warszawskiego miesz-
kającym w Gdyni, którzy są 
obecnie w grupie dużego ryzyka 
i nie powinni wychodzić z do-
mu. Wolontariusze codziennie 
dostarczają im ciepłe posiłki, 
zakupy czy inną niezbędną po-
moc. I starsi ludzie są im za to 
bardzo wdzięczni: 

 – Elementarnym problemem 
osób w podeszłym wieku jest 
kwestia codziennego zaopatrze-
nia się w pożywienie. W sklepie 
nie miałbym możliwości unik-
nięcia kontaktów z wieloma 
osobami, to dla mnie naprawdę 
duże ułatwienie. Ta wspaniała 
inicjatywa Portu Gdynia spra-
wia, że na sercu robi się ciepło 
– mówi Janusz Preyss ze Związ-
ku Powstańców Warszawskich.

Ponadto Port Gdynia, w ra-
mach akcji #dzielmysiędobrem, 
zaprosił do akcji pomocowej 
również korporację budowla-
ną DORACO i Invest Komfort. 
Wsparcie dla kombatantów po-
lega przede wszystkim na zaopa-

trzeniu ich w artykuły spożyw-
cze, obiady oraz pakiety bez-
pieczeństwa – czyli maseczki, 
rękawiczki i płyny do dezynfek-
cji. Jeśli seniorzy muszą wyjść 
np. do lekarza czy na badanie, 
mogą liczyć na pomoc i zapew-
nienie bezpiecznego transportu. 
Żywność dla nich kupowana jest 
w jednej z gdyńskich firm ga-
stronomicznych, zgodnie zasadą 
local content – aby przy okazji 
wesprzeć lokalny biznes podczas 
trudnego dla tej branży okresu.

W dystrybucji pomocy poma-
gają sami zainteresowani: 

– Jesteśmy pokoleniem uod-
pornionym na szereg trudnych 
zdarzeń, zarówno w okresie 
okupacji, jak i w czasach po-
wojennych. Zostaliśmy zaharto-
wani. W takich okolicznościach 
poznaje się prawdziwe dobro. 
Wytypowaliśmy kilku samotnie 
mieszkających kolegów z terenu 
Gdyni. Ja jako niespełna 93-la-
tek, jestem najmłodszy z nich. 
Niektórzy są w wieku 96 lat – 
często samotni, bo ich rodziny 
mieszkają poza Polską. Praw-
dziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie – mówi Tomasz Ku-
plicki, wiceprezes Okręgu Po-
morskiego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Profilaktyka kluczem do 
walki z pandemią
Wiele firm, w tym Port Gdynia, 
wspiera akcję #zostańwdomu 
i promuje tym samym profilak-
tykę epidemiczną. Chodzi o to, 
by jak najszybciej uporać się 
z panującą pandemią i powrócić 
do odbudowy gospodarki kraju. 
Lokalna społeczność może więc 
liczyć na wparcie w zakresie ko-
nieczności pozostawania w domu. 

Życie w czasie kwarantanny 
oznacza korzystanie z naucza-
nia online, a to z kolei wymaga 
sprzętu komputerowego. Dla-
tego Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia postanowił przekazać 
78 zestawów komputerowych 
dla najuboższych rodzin wie-
lodzietnych z Gdyni i okolic, 
aby dzieci mogły uczęszczać na 
zajęcia online i kontynuować 
naukę pomimo panujących 
warunków. 

Wsparcie to docenia Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gdyni. Pracujący w nim 
specjaliści alarmują, że wpro-
wadzenie stanu epidemiczne-
go i obowiązku nauki zdalnej 
spowodowało potężny problem 
w wielu rodzinach, których nie 
było stać na natychmiastowy 
zakup i wyposażenie swojego 
potomstwa w sprzęt kompu-
terowy.

– Bardzo cieszymy się, że 
był tak szybki odzew ze stro-
ny Portu, który już wcześniej 
angażował się we współpracę 
z nami. W czasie mobilizacji 
udało się sprawnie zareagować, 
aby wspomóc naszych pod-
opiecznych – mówi Franciszek 
Bronk, Zastępca Dyrektora ds. 
opieki nad dzieckiem i rodziną 
w MOPS w Gdyni. – Choć nie są 
to kwestie związane z ratowa-
niem zdrowia i życia, to przecież 
zdecydowanie budują możliwo-
ści dzieci. Bez tego wsparcia by-

łyby one pozbawione równych 
szans w dostępie do edukacji. 
Ten sprzęt to wielka pomoc dla 
rodzin, którymi się opiekujemy 
i które wspieramy – dodaje pra-
cownik Ośrodka. 

Ośrodki Pomocy Społecznej 
są blisko ludzi, tych najbiedniej-
szych, o największych potrze-
bach. Dlatego też doceniają one 
wszelkie akcje mające na celu 
wsparcie najbardziej margina-
lizowanych grup społecznych. 
Do nich należą wspomniane już 
działania Portu Gdynia skiero-
wane do kombatantów. 

– Z każdego przejawu soli-
darności ludzkiej i społecznej 
niezmiernie się cieszymy, bo to 
nam bardzo pomaga w wykony-
waniu naszej pracy na rzecz in-
nych – mówi Franciszek Bronk. 
– Zwłaszcza leżą nam na sercu 
osoby starsze, często samotne 
i pozbawione opieki rodzin 
najbliższych. Mamy dużą gru-
pę takich osób, które są z nami 
w stałym kontakcie. Pomoc ze 
strony firm jest dla nich nieoce-
niona – dodaje. 

Nic więc dziwnego, że akcja 
Portu Gdynia #DzielmySięDo-
brem wciąż zyskuje na popu-
larności. Firmy zainteresowane 
wsparciem potrzebujących za-
praszamy do współpracy (me-
dia@port.gdynia.pl). Pamiętaj-
my – takich osób w trwającej 
wciąż pandemii jest naprawdę 
sporo. z

Wiele firm, w tym 
Port Gdynia, wspiera 
akcję #zostańwdomu 
i promuje tym 
samym profilaktykę 
epidemiczną. Chodzi 
o to, by jak najszybciej 
uporać się z panującą 
pandemią i powrócić 
do odbudowy 
gospodarki kraju. 
Lokalna społeczność 
może więc liczyć 
na wparcie w zakresie 
konieczności 
pozostawania w domu.

Komputery dla najuboższych rodzin wielodzietnych z Gdyni. Na zdjęciu Franciszek Bronk, zastępca dyrektora MOPS w Gdyni 
ds. opieki nad dzieckiem i rodziną.

Animacje dla dzieci. fo
t. 
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Adam Białas 
Dziennikarz, ekspert rynku CSR, menedżer w agencji komunikacji i marketingu
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Drzewa pożyteczne i mało znane
n PRZYRODA

Pożądane są gatunki 
albo odmiany o kolo-
rowych i pachnących 
kwiatach, liściach 

ładnie przebarwiających się je-
sienią, a często też o jadalnych 
owocach. Większość tych cech 
posiadają rzadsze gatunki jarzę-
bu (jarzębiny) z grupy „słodkich” 
jarzębów o jadalnych owocach. 
Wyszukaniem odpowiednich sa-
dzonek możemy zająć się przed 
rozpoczęciem sezonu ogrodni-
czego.

Czy znacie jarząb?
Jarząb brekinia albo brzęk ro-
śnie u nas dziko w południowej 
i zachodniej części kraju. W sta-
nie naturalnym podlega ścisłej 
ochronie gatunkowej. Liście są 
podobne do liści głogu (albo 
niektórych gatunków klonów), 
kwiaty kremowe, a owoce to 
brązowe miniaturowe gruszki 
– jadalne w stanie pełnej doj-
rzałości. 

Jarząb szwedzki rośnie dzi-
ko na Pomorzu, a sporadycz-
nie w innych częściach kraju 
i coraz częściej jest stosowa-
ny w ogrodnictwie – w wielu 
miejscach trafiają sie stare 
okazy o wymiarach pomniko-
wych. Dobrze rośnie na glinie 
i na skałach wapiennych. Ma 
bardzo dekoracyjne czerwo-
ne jadalne owoce – w Szwecji 
tradycyjne dodawane o ciast 
i nalewek. Szarozielone liście 
jesienią przebarwiają sie na 
żółto-pomarańczowo. Rośnie 
początkowo szybko, a następ-
nie znacznie wolniej i po 20-30 
latach osiąga 5-7 m wysokości. 
Jagody są zimą przysmakiem 
dla ptaków.

Podczas planowania nasadzeń w ogrodzie albo na działce letniskowej zastanawiamy się jakie gatunki wybrać, żeby były ładne, trwałe, 
mrozoodporne, ale też nie rosły zbyt wysokie.

Jarząb mączny występuje 
dziko w górach i widnych la-
sach dębowych. Podobnie jak 
poprzednie gatunki podlega 
ochronie. Ma dekoracyjne liście 
ciemnozielone z wierzchu i białe 
od spodu. Okazałe jagody nie są 
tak smaczne jak u pokrewnych 
gatunków. Wymaga żywnych 
gleb i podlewania przynajmniej 
w pierwszych latach po posa-
dzeniu.

Jarząb domowy jest najcie-
kawszym gatunkiem z tej grupy. 
To górski gatunek karpacko-bał-
kański najczęściej spotykany 
na Słowacji i w Chorwacji. To 
autentyczne „gruszki na jarzębi-
nie” (zamiast gruszek na wierz-
bie) i prawdopodobnie najdłużej 

uprawiane drzewo owocowe 
Europy środkowej. Jarzębina 
domowa również lubi żyzne gle-
by z dużą zawartością wapnia. 
Może żyć kilkaset lat i osiąga 
wtedy rozmiar starej jabłoni 
albo gruszy polnej. Ma dekora-
cyjne kwiaty i największe wśród 
jarzębin owoce, o średnicy do 
3-4cm. Dojrzałe owoce są żół-
to-pomarańczowe i nadają się 
na kompoty, placki, nalewki i do 
suszenia. W smaku przypomi-
nają gruszki ulęgałki.

Dodatek do dżemów 
i konfitur
Dereń jadalny to najwcześniej 
kwitnące drzewo (albo wysoki 
krzew) w naszym klimacie – 
czasem już na początku marca 
(kilka tygodni przed forsycją). 
Pochodzi z południa Europy, 
ale jest w Polsce uprawiany od 
kilkuset lat. Żółte kwiaty są sto-
sunkowo niepozorne, ale ich ma-
sowe występowanie powoduje, 
że cały dereń staje sie żółtą pla-
mą. Kwiaty przyciągają pszczoły 
i inne wczesnowiosenne owady. 
Owoce to karminowoczerwone 
albo bordowe „śliweczki” o dłu-
gości 2-3 cm (wyhodowano też 
odmiany wielkoowocowe oraz 
o żółtych owocach i łagodnym 
ananasowym posmaku). Owo-
ce derenia są bardzo kwaśne 

i zawierają dużo czerwonego 
barwnika. Nadają się na na-
lewki, kompoty i jako dodatek 
barwiący do dżemów i konfitur. 
Liście jesienią stają się żółte, 
a rzadziej czerwonawe. Dereń 
doskonale znosi przycinanie 
i formowanie, więc nie musi 
zajmować wiele miejsca. 

Owoce podobne do derenia 
jadalnego ma oliwnik wielko-
kwiatowy (jagoda gumi) – krew-
niak oliwnika wąskolistnego po-
chodzący z Japonii. Ma małe 
wymagania wodno-glebowe oraz 
pachnące i miododajne kwiaty.

Najmniej znanym krzewem, 
albo małym drzewem z jadal-
nymi i dekoracyjnymi owoca-
mi jest oliwnik baldaszkowaty. 
Pochodzi z gór wschodniej Azji. 
Kwiaty są barwy kremowo-żół-
tej, a owoce czerwone o wielko-
ści i smaku zbliżonych do czer-
wonej porzeczki. Nadają się na 
kompoty i dżemy. Pozostawione 
na zimę są atrakcyjnym pokar-
mem dla ptaków. z

Jarzębina domowa 
lubi żyzne gleby 
z dużą zawartością 
wapnia. Może żyć 
kilkaset lat i osiąga 
wtedy rozmiar starej 
jabłoni albo gruszy 
polnej. Ma dekoracyjne 
kwiaty i największe 
wśród jarzębin owoce, 
o średnicy do 3-4 cm. 
Dojrzałe owoce są żółto-
pomarańczowe i nadają 
się na kompoty, placki, 
nalewki i do suszenia.

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

Jarząb szwedzki (kwiaty)

v Od góry: jarząb domowy, jarząb 
mączny, owoce derenia jadalnego

z Brzęk – młode liście z Brzęk jesienią
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Przemysł spożywczy 
wygrał na pandemii

n PRZEMYSŁ

Zdecydowana większość 
branży FMCG będzie 
działała stabilnie. Nie 
spodziewałbym się ja-

kiś wielkich spadków ani wzro-
stów, bo nie ma ku temu powo-
dów. Wewnątrz sektora widać 
pewne przesunięcia, w sytuacji 
gdy branża HoReCa przeżywa 
bardzo trudny okres i spadki 
sprzedaży, to klienci więcej go-
tują i pieką w domach, więcej 
piją kawy i herbaty, a to ozna-
cza, że wszystkie potrzebne pro-
dukty muszą kupić w sklepach. 
Sprzyja temu także trend zwią-
zany z pracą zdalną, po prostu 
znacznie więcej czasu spędza-
my w domach – mówi Tomasz 
Starus, członek zarządu Euler 
Hermes odpowiedzialny za oce-
nę ryzyka.

Handel detaliczny żywnością, 
to ryzykowny biznes w czasach 
pandemii? Wydaje się, że nie. 
W jakiej kondycji i jest cały 
sektor?
Sieci handlowe i sklepy spożyw-
cze, a także przemysł związany 
z produkcją żywności, to zde-
cydowanie wygrana branża. Po 
pierwsze, jest odporna na tego 
typu zawirowania, każdy z nas 
musi coś codziennie zjeść, a dru-
ga kwestia jest taka, że nawet 
w najgorszym momencie loc-
kdownu sklepy spożywcze cały 
czas były otwarte.

Oczywiście widoczny był de-
likatny spadek sprzedaży rzę-
du 4 proc. rok do roku, jednak 
spadek ten wynika głownie 
z ograniczenia przez klientów 
zakupów towarów impulsowych, 
które kupuje się zazwyczaj przy 
kasie w ostatniej chwili. To nie 
powinno dziwić w sytuacji gdy 
spadła liczba wizyt klientów 
w sklepach, co oznacza, że klient 
rzadziej staje przy kasie, a jed-

Z Tomaszem 
Starusem, 
członkiem zarządu 
Euler Hermes, 
rozmawia Łukasz 
Stępniak.

miały bardzo dużą ekspozycję 
na współpracę z sektorem ga-
stronomicznym, np. niektórzy 
dystrybutorzy alkoholi, którzy 
musieli sobie poradzić z tym, 
że nagle ta branża nagle prze-
stała działać. Musieli również 
przez dłuższy czas finansować 
tę branżę, bo restauracje i hotele 
stopniowo spłacały zaległości, 
a część w ogóle nie była w stanie 
tego zrobić.

Widać to w naszych danych 
z analiz branżowych, poziom 
trudnych długów czyli przeter-
minowań ponad 120 dni wzrósł 
w branży alkoholowej do ok. 
6 proc. Podstawowa spożywka 
radzi sobie pod tym względem 
znacznie lepiej, tam tych trudnych 
długów jest znacznie mniej, baza 
klientów jest też dużo szersza.

Konsekwencje pandemii będą 
jednak widoczne w sektorze 
spożywczym?

To prawda, ale na to złoży się 
szereg innych czynników, a nie 
tylko sam koronakryzys. Można 
się spodziewać, że przyspieszy 
koncentracja produkcji, szcze-
gólnie w takich sektorach jak 
mięso i nabiał. Tam z jednej stro-
ny mamy do czynienia z dużym 
wpływem niezależnych od nas 
czynników na ceny tzn. produk-
cja mięsa może zależeć nie tylko 
od tego, co się dzieje w Polsce, 
ale na świecie. Po drugie, prze-
waga skali pozwala rozłożyć 
koszty stałe na większą liczbę 
produktów i dzięki temu kon-
kurować.

Zarówno mleczarnie jak 
i producenci mięsa będą pew-
nie przedmiotem konsolida-
cji. Część producentów mięsa 
po prostu wypadnie z rynku, 
mieliśmy już takie przypadki 
w 2020 r. Do tego części bran-
ży spożywczej może zaszkodzić 
Brexit, który może doprowadzić 

nocześnie bardziej zastanawia 
się na co wydać pieniądze.

Jednocześnie wartość koszy-
ka zakupowego wzrosła, lecz są 
to zakupy planowane, w mniej-
szym stopniu impulsowe. Jed-
nak zdecydowana większość 
branży FMCG będzie działała 
stabilnie. Nie spodziewałbym 
się jakiś wielkich spadków ani 
wzrostów, bo nie ma ku temu 
powodów. Wewnątrz sekto-
ra widać pewne przesunięcia, 
w sytuacji gdy branża HoReCa 
przeżywa bardzo trudny okres 
i spadki sprzedaży, to klienci 
więcej gotują i pieką w domach, 
więcej piją kawy i herbaty, a to 
oznacza, że wszystkie potrzebne 
produkty muszą kupić w skle-
pach. Sprzyja temu także trend 
związany z pracą zdalną, po 
prostu znacznie więcej czasu 
spędzamy w domach.

Ta sytuacja bardzo mocno 
wpływa na niektóre firmy, które 

Można się spodziewać, 
że przyspieszy 
oncentracja produkcji, 
szczególnie w takich 
sektorach jak 
mięso i nabiał. Tam 
z jednej strony mamy 
do czynienia z dużym 
wpływem niezależnych 
od nas czynników 
na ceny tzn. produkcja 
mięsa może zależeć 
nie tylko od tego, 
co się dzieje w Polsce, 
ale na świecie. Po drugie, 
przewaga skali pozwala 
rozłożyć koszty stałe 
na większą liczbę 
produktów i dzięki temu 
konkurować. fo
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do spadku rentowności bizne-
su, gdyż dla przykładu w mięsie 
o rynki zagraniczne walczymy 
głównie ceną.

Od wielu lat słyszę, że polska 
branża spożywcza ma być bar-
dziej innowacyjna i ma być wię-
cej półproduktów gotowych, 
które zapewnią wyższe marże, 
ale jakoś tego nie widać.
Między innymi dlatego branża 
mięsna protestowała przeciwko 
tzw. „5 Kaczyńskiego”. Nie cho-
dziło tylko o warunki zwierząt 
w branży mięsnej, ale także o to, 
że chociażby resztki z produkcji 
drobiu są sprzedawane produ-
centom norek.

A tak zakłady musiałyby dodat-
kowo zapłacić za ich utylizację.
Dokładnie, zamiast dodatkowe-
go przychodu mieliby dodatko-
wy koszt, co przy niskich mar-
żach mogłoby spowodować, że 
producent nie wyszedłby nawet 
na zero. W tym biznesie wchodzą 
w grę niewielkie niuanse, któ-
re mogą decydować o jego być 
albo nie być. Więc faktycznie 
wolumenowo jesteśmy potęgą 
sprzedaży eksportowej mięsa, 
ale z drugiej strony, jeśli cho-
dzi o zyski, to nie jesteśmy już 
tacy silni. W dodatku firmy są 
bardzo podatne na wszelkiego 
typu zewnętrzne szoki.

Pamiętajmy, że jak Wielka 
Brytania ostatecznie wyjdzie 
z Unii to niezależnie od tego 
jakie umowy podpisze, będzie 
miała pełną swobodę kupowania 
mięsa z innych części świata. 
A w Ameryce Północnej lub Po-
łudniowej produkcja mięsa jest 

prowadzona na dużą skalę i to 
taniej niż w Europie, bo tam są 
mniejsze obostrzenia.

Można karmić paszą GMO 
i nie przejmować się, co klient 
mówi na ten temat. Reżim sa-
nitarny zwłaszcza w Ameryce 
Południowej bywa różny i gdyby 
nie ochrona rynku przez Unię, 
to kurczaki stamtąd wygrałyby 
z polskim produktem cenowo 
i zalałyby rynek unijny.

Skoro polscy producenci tak 
boją się ukraińskiej produkcji to 
konkurencja np. Brazylii byłaby 
dla nich prawdziwym dramatem.
Unia stworzyła pewnego rodzaju 
bańkę, jeśli chodzi o produkcję 
rolno-spożywczą. Wszyscy pro-
ducenci żyją w trochę niereal-
nym świecie, który za pomocą 
różnych barier chroni ich, ale 
jednocześnie sprawia, że jest 
to rynek nierynkowy.

Ta „bańka” funkcjonuje jako 
wspólny rynek w ramach Unii, 
ale gdybyśmy się mieli porówny-
wać z innymi częściami świata, 
to gdyby nie góra pieniędzy, któ-
re dostaje branża rolno-spożyw-
cza w ramach dopłat i gdyby nie 
wspomniane bariery blokujące 
import, to unijny przemysł przy 
tak wysokich kosztach pracy by 
sobie nie poradził.

Czy to oznacza, że na „wolnym 
rynku” firmy z UE nie byłyby 
w stanie efektywnie poradzić 
sobie z konkurencją z Ame-
ryki Pd., Azji, Rosji i Ukrainy? 
Przecież większa część firm 
sprzedaje nie tylko na rynku 
wewnętrznym, ale także eks-
portuje.

Poradziłyby sobie, natomiast 
rynek wyglądałby zupełnie ina-
czej niż wygląda. Zapewne nie 
byłoby miejsca na tak wiele ma-
łych i średnich gospodarstw, mu-
siałaby nastąpić koncentracja. 
Jest również prawdopodobne, 
że spadłaby jakość, zarówno 
rzeczywista (znane przykłady 
faszerowania antybiotykami, 
mocno regulowany temat w UE, 
a dużo swobodniej traktowany 
na innych kontynentach) jak 
i postrzegana (pasze GMO).

To prawda, że firmy unijne 
korzystają z różnych subwencji 
i dopłat, ale jednocześnie róż-

nego rodzaje regulacje i limity 
ograniczają ich działalność, mu-
szą się w nie wpasować. Zniesie-
nie dotacji ale przy jednoczesnej 
liberalizacji sposobów uprawy 
i przetwórstwa żywności zrów-
nałoby ich szanse z konkurencją 
z zewnątrz. Niekoniecznie ceno-
wo – żywność europejska jest 
i pozostanie droższa, ale wiąże 
się to także z wyższą jakością – co 
doceniane jest m.in. na Bliskim 
i Dalekim Wschodzie.

Pytanie, czy my, obywatele 
UE gotowi jesteśmy dopuścić 
większą dowolność w sposo-
bach produkcji rolnej i w prze-
twórstwie żywności, chociażby 
na wzór amerykański? Czy chce-
my być jedynie informowani 
o sposobach produkcji danej 
żywności (i zagrożeniach z tym 
związanych) na opakowaniach 
czy wolimy aby w imię zdrowia 
całej populacji i zachowania 
wyższych standardów jakościo-
wych utrzymać obecne – trochę 
zbiurokratyzowane, ale wyso-
kie normy.

Unia znosi jednak pewne ogra-
niczenia, mam tu na myśli kwoty 
dotyczące produkcji mleka, czy 
cukru?
To prawda i ma to wpływ na 
producentów. Jeśli spojrzymy 
na wyniki wiodących europej-
skich producentów cukru to są 
one dalekie od tego, co ogląda-
liśmy zanim rynek cukru został 
poluzowany. Mniejsze, mniej 
efektywne spółdzielnie mle-
czarskie również nie mają się 
najlepiej, podlegają stopniowej 
konsolidacji w ramach większych 
organizmów, bądź padają. Na-
wet ucieczka w wysokomarżowe 
nisze nie gwarantuje sukcesu, 
z uwagi na to, że najwięksi na ryn-
ku stosunkowo szybko te nisze 
identyfikują i zagospodarowują. 
Co więcej, dostrzegają je również 
sieci dyskontowe i oferują niszo-
we produkty pod markami wła-
snymi, stopniowo sprowadzając 
marże do parteru. z

www.wiadomoscihandlowe.pl

Pytanie, czy my, 
obywatele UE gotowi 
jesteśmy dopuścić 
większą dowolność 
w sposobach produkcji 
rolnej i w przetwórstwie 
żywności, chociażby 
na wzór amerykański? 
Czy chcemy być 
jedynie informowani 
o sposobach produkcji 
danej żywności 
(i zagrożeniach 
z tym związanych) 
na opakowaniach 
czy wolimy aby 
w imię zdrowia całej 
populacji i zachowania 
wyższych standardów 
jakościowych utrzymać 
obecne – trochę 
zbiurokratyzowane, 
ale wysokie normy.
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Sztuka pomaga uzdrawiać relacje. 
Mały biznes może być jej mecenasem

n SZTUKA I BIZNES

Mimo że wiodą-
cym mecenasem 
sztuk wizualnych 
są instytucje pu-

bliczne, to dla przedsiębiorców 
pozostają nadal ogromne możli-
wości oddziaływania. Warto im 
się przyjrzeć.

Nie tylko giganci
Termin „społeczna odpowie-
dzialność biznesu” nadal czę-
sto kojarzy się z aktywnością 
wielkich korporacji i dużych 
przedsiębiorstw, które uznają 
swoje zobowiązania wynikające 
ze znacznego wpływu na otocze-
nie. Duży rozmach działalności 
gospodarczej może generować 
nie tylko ogromne zyski, lecz 
także wyraźne koszty po stronie 
społeczeństwa czy klimatu. Po-
dobnie termin „mecenat sztuki” 
tradycyjnie łączono z wielkim 
kapitałem zdolnym zaangażo-
wać się na rzecz wsparcia „wy-
twórców dóbr luksusowych”, jak 
zwykło się postrzegać czołowych 
artystów. Najbardziej oczywistą 
formą zaangażowania jest w tym 
wypadku budowanie kolekcji 
dzieł sztuki. Powszechnie znane 
są zamiłowania kolekcjonerskie 
Grażyny Kulczyk, Anny i Jerzego 
Staraków, Krzysztofa Musiała 
czy Marka Roeflera.

Prywatne kolekcje często 
posiadają swój z rozmysłem 
pielęgnowany profil – są pro-
wadzone przez dziesięciolecia, 
niejednokrotnie ze wsparciem 
profesjonalnych kustoszy i se-
lekcjonerów bacznie śledzą-
cych rynek aukcyjny na świe-
cie. Wartość najcenniejszych 
polskich kolekcji prywatnych 
sięga setek milionów złotych, 
a ich właściciele prowadzą 
często także fundacje wspie-
rające obiecujących twórców 
lub powołują prywatne gale-
rie dedykowane udostępnia-
niu zgromadzonych zbiorów. 
Wśród działań inspirowanych 
instytucjonalnie warto wymie-
nić choćby konkurs Spojrzenia 
zainicjowany w 2003 roku przez 
Zachętę – Narodową Galerię 
Sztuki oraz Deutsche Bank 
Polska czy chyba najistotniej-

Biznes może realizować swoją społeczną odpowiedzialność na obszarze kultury i sztuki. W tej sferze przedsiębiorcy mogą zrobić dziś 
szczególnie dużo, wspierając pozytywne relacje w lokalnym otoczeniu i budując społeczny kapitał. 

szy adresowany do studentów 
uczelni artystycznych konkurs 
Artystyczna Podróż Hestii.

Błędny byłby jednak pogląd, 
zgodnie z którym mecenat sztuki 
zarezerwowany jest jedynie dla 
wielkiego kapitału. Podobnie jak 
warszawski parkiet giełdowy 
jest znacznie szerszy niż indeks 
WIG20, tak też wartościowe zja-
wiska artystyczne znajdziemy 
daleko poza kręgiem zaintere-
sowań garstki czołowych kolek-
cjonerów i wielkich instytucji.

 O ile bowiem wielkość tzw. 
pierwszego obiegu należy li-
czyć w setkach nazwisk, o ty-
le liczbę aktywnych twórców 
prezentujących wysoki poziom 
artystyczny i profesjonalnie 
zaangażowanych w wypeł-
nianie swojej specjalnej roli 
społecznej trzeba szacować 
w dziesiątkach tysięcy. Istnie-
je zatem wielki obszar poten-
cjalnej współpracy sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
i świata sztuki.

Znaczenie mniejszych 
kolekcji
Właściciele małych i średnich 
firm także mogą rozpocząć swoją 
przygodę z kolekcjonowaniem 
sztuki, inwestując w dzieła mniej 
kosztowne i dostosowane do 
swojego budżetu. Nietrudno 
będzie im też uzyskać mery-
toryczne wsparcie w zakresie 
sposobu budowania kolekcji. 
Dobrą okazją do pierwszego 
kontaktu ze środowiskiem ga-
lerii i z samymi artystami mogą 
być imprezy targowe, takie jak 
np. krakowska doroczna Nówka 
Sztuka – targi artystów i dizaj-
nerów, gromadzące w jednym 
miejscu dziesiątki wystawców 
z kilku lub kilkunastu dziedzin 
artystycznych. Zaletą takich im-
prez obok ilości prezentowanych 
dzieł jest prowadzona zazwy-
czaj jurorska preselekcja oraz 
ceny, których rozpiętość waha 
się od kilkudziesięciu złotych 
za mniejsze dzieła graficzne czy 
prace młodych twórców dizaj-

nerskich drobiazgów po kwoty 
sięgające wielu tysięcy złotych 
za dzieła artystów o większej 
rynkowej renomie.

Prowadzenie własnej kolekcji 
sztuki to z jednej strony satys-
fakcjonująca przygoda i długo-
terminowa inwestycja, a z dru-
giej strony – realne wsparcie 
niemałej grupy społecznej, jaką 
stanowią artyści. Wsparcie bez-
pośrednie konkretnych twórców 
to jednak dopiero początek spo-
łecznych korzyści, które przyno-
si każda wydana w ten sposób 
złotówka. Mecenat, niezależnie 
od jego skali, zawsze jest czyn-
nikiem kulturotwórczym, mobi-
lizuje i ożywia całe środowisko 
kulturalne, wytwarza pozytyw-
ną konkurencję wśród artystów 
i samych kolekcjonerów – sięga-
jąc do języka gospodarki: gene-
ruje przepływy i zwiększa obrót.

Mecenas ma wreszcie wy-
mierny wpływ na promocję 
preferowanych przez siebie 
wzorców estetycznych, a na-

Prowadzenie własnej 
kolekcji sztuki to z jednej 
strony satysfakcjonująca 
przygoda 
i długoterminowa 
inwestycja, a z drugiej 
strony – realne wsparcie 
niemałej grupy 
społecznej, jaką stanowią 
artyści. Wsparcie 
bezpośrednie konkretnych 
twórców to jednak 
dopiero początek 
społecznych korzyści, 
które przynosi każda 
wydana w ten sposób 
złotówka. Mecenat, 
niezależnie od jego skali, 
zawsze jest czynnikiem 
kulturotwórczym, 
mobilizuje i ożywia całe 
środowisko kulturalne. fo
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wet ogólnocywilizacyjnych czy 
etycznych. Sztuka współczesna 
bowiem od połowy XX wieku 
jest nierozerwalnie związana 
z problematyką społeczną. Insty-
tucjonalny obieg sztuki i krytyka 
artystyczna są zaś tak silnie za-
angażowane w głośne dyskursy 
światopoglądowe, że już nie tyl-
ko dzieła bezpośrednio zaliczane 
do nurtu sztuki krytycznej, ale 
i właściwie każda produkcja ar-
tystyczna służy manifestacji idei.

Bez najmniejszej przesady 
można powiedzieć, że aktyw-
ność inwestycyjna na rynku 
sztuki jest dziś jednym z wy-
miarów obywatelskiego zaan-
gażowania w kształtowanie wizji 
świata i społeczeństwa, w jakim 
chcemy żyć. Niemałe znacze-
nie ma także upublicznianie 
artystycznych nabytków przez 
ich nowych właścicieli. Dobra 
sztuka i dizajn w siedzibie firmy 
działa wizerunkowo zupełnie 
inaczej niż marketowe wydru-
ki reprodukcji i sztampowe fo-
totapety. Dobrze prosperujący 
przedsiębiorca pełni przecież 
w swoim otoczeniu społecznym 
również rolę lidera opinii, a jego 
stosunek do kultury ma w tym 
kontekście funkcję edukacyjną.

Wspieranie sztuki 
społecznie zaangażowanej
Bycie kolekcjonerem to jednak 
nie jedyna forma mecenatu, 
a patrząc przez pryzmat odpo-
wiedzialności społecznej – by-
najmniej nie jest to forma naj-
ważniejsza. Pojęcie mecenatu 
artystycznego kształtowało się 
w czasach, kiedy pojęcie sztu-
ki obejmowało zakres zjawisk 
nieporównanie mniejszy niż 
teraz. Do połowy wieku XIX za 
sztukę uważano niemal wyłącz-
nie malarstwo, rzeźbę i grafikę. 

Inne było także rozumienie roli 
artysty i jego społeczna funkcja. 
Od tego czasu obserwujemy roz-
szczepienie koncepcji sztuki. 
Obok klasycznego ideału „sztuk 
pięknych” powiązanego z kon-
cepcją artysty-rzemieślnika 
oraz z mecenatem arystokracji 
i Kościoła, a potem także bur-
żuazji, pojawiły się dwie nowe 
wizje sztuki.

Jedną z nich była wizja ro-
mantyczna, akcentująca znacze-
nie autorskiego geniuszu oraz 
narodowe odrębności kulturo-
we. Drugą była koncepcja mię-
dzynarodowej awangardy, sku-
piona na odkrywaniu nowych 
języków sztuki. To właśnie ona 
w połączeniu z rewolucyjnymi 
przemianami społecznymi i nie-
słychanym postępem techno-
logicznym początku XX wieku 
położyła podwaliny pod nasze 
dzisiejsze rozumienie sztuki. 
Kolejną ważną cezurą był prze-
łom lat 60. i 70., kiedy kategoria 
twórczości stała się wręcz cen-
tralnym pojęciem kulturowej 
rewolucji, zaś sztukę, obok edu-
kacji, uznano za podstawowe 
narzędzie walki o zmianę spo-
łeczną. W efekcie tych proce-
sów dzisiejszy świat sztuki łączy 
w sobie relikty dawnego pojmo-
wania artyzmu z dziesiątkami 
nowych form ekspresji oraz no-
wych technik i technologii na 
usługach artystycznej narracji. 
Wiele spośród nich przesiąk-
niętych jest ideą służby postę-
powi i przemianom społecznym 
o emancypacyjnym i inkluzyw-
nym wektorze.

Współczesna sztuka najczę-
ściej służy więc obnażaniu me-
chanizmów społecznych, stara 
się apelować, czasem nawet 
agitować za taką czy inną opcją 
światopoglądową. Bardzo często 

jednak artyści działają także 
z intencją uwrażliwienia 
na pomijane problemy 
współczesnej cywili-
zacji albo z zamia-
rem edukacyjnym. 
Przykładem tego są 
działania obliczo-
ne na wspomaga-
nie podmiotowości 
słabiej funkcjonu-
jących społecznie 
i zmarginalizowa-
nych grup obywateli, 
zachęcające do praw-
dziwego włączenia ich 
w obręb wspólnoty. Nie brak 
wreszcie praktyk artystycznych 
o wprost terapeutycznym zasto-
sowaniu.

Wykorzystanie prospołecz-
nego potencjału sztuki, wbrew 
pozorom, znakomicie współgra 
z niewielkim budżetem, który 
firma nie zaliczająca się do du-
żych korporacji byłaby skłonna 
przeznaczyć na mecenat, i tym 
samym niewielką skalą oddzia-
ływania. Celebryci „sztuk pięk-
nych” zorientowani są przede 
wszystkim na rozgłos, który win-
duje ceny ich dzieł. Sensem ich 
działalności jest zatem szukanie 
popularności i masowy zasięg. 
Tymczasem w wypadku dobrej 
sztuki społecznie zaangażowa-
nej rzecz ma się zgoła odwrotnie. 
Paradoksalnie najcenniejsze są 
drobne działania lokalne, pre-
cyzyjnie zaadresowane do kon-
kretnych wspólnot i osób. Tutaj 
wszystko, co stanowi o warto-
ści i użyteczności sztuki speł-
nia się w budowaniu rzeczywi-
stych relacji międzyludzkich, 
w stymulowaniu powstawania 
funkcjonalnych więzi społecz-
nych i trwałym wyposażaniu 
już nie tyle odbiorców, co raczej 
uczestników działań artystycz-

nych w nowe kompetencje spo-
łeczne i kulturowe.

To właśnie w tym wymiarze 
otwiera się chyba najwłaściwsze 
pole aktywności wypływających 
ze społecznej odpowiedzialno-
ści małych i średnich przedsię-
biorców. Prowadząc działalność 
gospodarczą w obrębie małej 
miejscowości, gminy, powia-
tu, miasta czy regionu należy 
przyjąć adekwatną skalę i formę 
działania, podobnie jak ma to 
miejsce w procesie planowania 
zabiegów reklamowych.

Jeśli zachowa się tu właściwy 
balans, to niezależnie od wielko-
ści prowadzonego biznesu możli-
wa jest niezwykle owocna współ-
praca z otoczeniem społecznym 
firmy z klientami, a także z pod-
miotami trzeciego sektora czy 
samorządem lokalnym. Artyści 
i pracownicy kultury stają się 
doskonałym katalizatorem in-

terakcji. Na bazie tego rodzaju 
współpracy przedsiębior-

cy mają szansę zdziałać 
wiele dobrego dla kon-

kretnych osób, a po-
nadto wziąć udział 
w kształtowaniu 
nie tylko wizerun-
ku, ale także tożsa-
mości otoczenia, 
w którym funkcjo-

nują.

Zmiana 
perspektywy

Gdyby spojrzeć na wyzwa-
nia społecznej odpowiedzial-

ności małych i średnich firm 
nieco szerzej, ujmując katego-
rię „dobra wspólnego” – np. na 
poziomie ogólnokrajowym lub 
ogólnonarodowym, przekonamy 
się, że profity płynące z mece-
natu artystycznego sięgają także 
i tego zakresu. Warto pokusić 
się o zmianę popularnej, neo-
liberalnej i „średnioklasowej” 
perspektywy. Lokalnie budowa-
ny kapitał społeczny wzmacnia 
bowiem cały nasz konstrukt go-
spodarczy i kulturowy.

Miejscowo krystalizujące 
się struktury i więzi wpływają 
na spoistość i odporność całej 
uniwersalnej wspólnoty, a ich 
brak skutkuje utrzymywaniem 
się w tkance społecznej „słabych 
ogniw” – miejsc cierpiących na 
niedostatek relacji solidarności, 
podatnych na rosnące nierów-
ności, konflikt, wzajemną nie-
chęć i agresję. Idąc jeszcze dalej, 
przyjęcie bardziej ogólnej per-
spektywy pozwala także porzucić 
logikę „plemiennego” konfliktu 
kulturowego i wyzwolić się od 
binarnego podziału na opcję kon-
serwatywną i postępową opcję 
lewicową w polskiej kulturze. 
Okazuje się bowiem, że myśle-
nie rynkowe nie musi być jedy-
nie aneksem do jednego z tych 
dominujących światopoglądów, 
ale może pogodzić obydwie wraż-
liwości. Zarówno przecież kla-
syczne budowanie kolekcji dzieł 
sztuki, jak i postępowe wspiera-
nie twórczości zaangażowanej 
może powadzić do pozytywnych 
skutków społecznych.

Można powiedzieć, że eko-
nomia, podobnie jak sama 
matematyka, uczy logicznej 
kalkulacji – także kalkulacji 
tego, co jest dla nas naprawdę 
opłacalne w wymiarze relacji 
społecznych. Polscy przedsię-
biorcy mają w tej materii do 
odegrania niebagatelną rolę. 
Współcześni artyści są ich na-
turalnymi sojusznikami. z

Łukasz Murzyn
www.klubjagiellonski.pl

Bez najmniejszej 
przesady można 
powiedzieć, że 
aktywność inwestycyjna 
na rynku sztuki jest dziś 
jednym z wymiarów 
obywatelskiego 
zaangażowania 
w kształtowanie wizji 
świata i społeczeństwa, 
w jakim chcemy żyć. 
Niemałe znaczenie ma 
także upublicznianie 
artystycznych 
nabytków przez ich 
nowych właścicieli. 
Dobra sztuka i dizajn 
w siedzibie firmy działa 
wizerunkowo zupełnie 
inaczej niż marketowe 
wydruki reprodukcji 
i sztampowe fototapety.
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n ZDROWIE

Od 14 lat zajmuje się pani oso-
bami z demencją. Swoimi do-
świadczeniami dzieli się pani 
na blogu „Poznaj demencję” 
i we właśnie wydanej książce, 
gdzie w bardzo obrazowy sposób 
opisuje pani, co się dzieje z mó-
zgiem u chorych. Jak ta wiedza 
może pomóc ich opiekunom?
Demencja jest chorobą neurode-
generacyjną. Osoba chora, nie 
mogąc wykonać jakiejś czynno-
ści, nie potrafi już tego zrobić, bo 
pewne obszary w mózgu, które 
odpowiadają za daną funkcję, 
są nieodwracalnie uszkodzone. 
Nawet jeśli będziemy w kółko po-
wtarzać, tłumaczyć, może i tak 
nie wykonać tego, o co prosi-
my tak, jakbyśmy oczekiwali. 
Co się wtedy dzieje? Rodzi się 
frustracja, i to po obu stronach. 
Podam prosty przykład: cho-
ry chce pomóc ze zmywaniem 
naczyń. Słyszy od opiekuna: 
nie ruszaj, wkładasz brudne do 
czystej zmywarki! To powoduje, 
że chory zamyka się, nie podej-
muje prób. Dlatego nawet jeśli 
osoba chora robi coś niedokład-
nie, później gdy tego nie widzi, 
możemy to poprawić, ale ma to 

Z neuropsychologiem Karoliną Jurgą, autorką książki „Idealny opiekun nie istnieje – poznaj demencję oraz 
inne kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować”, rozmawia Marta Krupińska.

dla niej znaczenie z dwóch po-
wodów. Gdy jako osoby zdrowe 
wykonujemy różne codzienne 
czynności, w ogóle się nad nimi 
nie zastanawiamy, działamy od-
ruchowo. Ale z punktu widzenia 
mózgu jest to bardzo skompliko-
wana operacja, w której różne 
obszary mózgu komunikują się 
ze sobą, prawa półkula z lewą, 
itd. Kiedy choruje mózg, każda 
aktywność, którą podejmuje 
osoba chora, jest istotna. Jeśli 
sadzi kwiatki, niech nawet posa-
dzi je korzeniami do góry. Mózg 
w tym momencie jest aktywny, 
neurony beta komunikują się ze 
sobą i o to nam chodzi. Proces 
myślowy przy danej czynności 
jest ważniejszy niż sam efekt.

Jak więc się zachować w takiej 
sytuacji? 
Najważniejsze to nie poprawiać, 
nie konfrontować, nie dążyć do 
ideału, bo wtedy oddziałujemy 
na emocje. Każdy chce się czuć 
potrzebny. Gdy osoba chora nie 
radzi sobie z czymś banalnym, 
słyszy krytykę, zaczyna myśleć, 
że jest do niczego i wycofuje się 
z aktywności. Wtedy mamy sta-

ny depresyjne i brak aktywno-
ści mózgu. Dlatego w książce 
„Idealny opiekun nie istnieje” 
umieściłam cały rozdział o mó-
zgu, żeby pokazać, że gdy chory 
nie rozpoczyna jakiejś czynności 
albo robi coś niewłaściwie, to nie 
dlatego, że nie chce mu się, jest 
leniwy czy złośliwy, tylko po pro-
stu nie potrafi tego zrobić. To nie 
jest intencjonalne. Rozkładam 
mózg na czynniki pierwsze, aby 
pokazać, że to on jest centrum 
dowodzenia, komputerem na-
szego organizmu. Oczywiście, 
absolutnie normalne jest to, że 
opiekunowie tracą cierpliwość. 
Ale praca nad nią się opłaca na-
wet z punktu widzenia zysków 
i strat, bo dzięki niej będzie lep-
sza współpraca. Opisuję krok po 
kroku metodę, w której po kolei 
tłumaczymy choremu, co ma 
zrobić: teraz weź widelec, nałóż 
ziemniaki, włóż do ust. Opiekun 
nadaje w ten sposób pewien sens 
codzienności. Chory będzie czuł 
się zrozumiany i będzie wiedział, 
co ma zrobić. A najgorsza dla osób 
z demencją jest właśnie utrata pa-
mięci krótkotrwałej. Idą z jakimś 
zamiarem i nagle zapominają, 

gdzie osoby zdrowe zakładały 
specjalne gogle, utrudniające 
wykonanie nawet najprostszych 
codziennych czynności. Jakie 
były ich reakcje?
W przebiegu choroby Alzheime-
ra jest szereg utrudnień, mogą 
pojawić się zmiany w percepcji, 
w dotyku, brak czucia głębo-
kiego, zaburzenia chwytania, 
mrowienie, trudności w precyzji 
ruchu i koordynacji wzrokowo-
-ruchowej. Osoby chore mogą 
inaczej rozpoznawać przedmioty 
i rzeczywistość. Chcą sięgnąć 
po szklankę, a sięgają obok, 
bo mają zaburzoną percepcję 
głębokości postrzegania, nie 
są w stanie ocenić odległości, 
gdzie ta szklanka stoi. Na pod-
stawie relacji moich pacjentów, 
ich rodzin, literatury naukowej, 
stworzyłam gogle, które mia-
ły utrudniać głębię widzenia, 
zamazywać obraz. W efekcie 
opiekunowie nie byli w stanie 
wykonać banalnych czynności, 
jak zrobienie herbaty. Do tego 
dochodziły szumy w uszach i iry-
tujące dźwięki, bo chory mózg 
głośne i wysokie tony może od-
bierać jako nieznośne piski, któ-

Opisuję krok 
po kroku metodę, 
w której po kolei 
tłumaczymy choremu, 
co ma zrobić: teraz 
weź widelec, nałóż 
ziemniaki, włóż 
do ust. Opiekun 
nadaje w ten 
sposób pewien sens 
codzienności. Chory 
będzie czuł się 
zrozumiany i będzie 
wiedział, co ma 
zrobić. A najgorsza 
dla osób z demencją 
jest właśnie utrata 
pamięci krótkotrwałej.

po co. To powoduje zagubienie, 
lęk, że nie wiem, co się dzieje, 
poczucie osamotnienia.

To, co czują osoby chore, sta-
rała się pani pokazać w projek-
cie „Zrozumieć Alzheimera”, 

Idealny opiekun 
nie istnieje
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re powodują złość. Opiekunowie 
byli bardzo zaskoczeni, wielu 
z nich przyznało, że dopiero 
dzięki temu eksperymentowi 
wreszcie zrozumieli zachowanie 
swoich chorych bliskich i skąd 
ono się bierze.

Kluczem do tego zrozumienia 
jest według pani wejście w świat 
osoby chorej. Na czym ono po-
lega?
Ten świat często jest bardzo 
abstrakcyjny, zupełnie inny niż 
nasz tu i teraz. To zlepek różnych 
wspomnień, wydarzenia z nie-
dalekiej przeszłości mieszają 
się z tymi bardzo dawnymi, bo 
jak obserwuję wśród setek osób 
chorych, które poznałam, to wła-
śnie doświadczenia, kiedy mieli 
10-14 lat, są najlepiej zachowane. 
Wszystko to, co widzi, mówi, 
czuje osoba chora, w jej świe-
cie jest realne, choć trudno to 
przyjąć. Moją misją jest próba 
wejścia „w buty” chorego, poszu-
kiwania w jego historii, np. w do-
świadczeniach z lat młodzień-
czych przyczyn tego, co się teraz 
z nim dzieje. Opisuję w książce 
pacjentkę, z którą prawie nie 
było kontaktu. Przełom nastąpił, 
gdy zaczęła jeździć na wózku in-
walidzkim. Bardzo dobrze to na 
nią podziałało, choć mogłoby się 

wydawać, że wózek to przecież 
ograniczenie swobody. Okazało 
się, że ta pani uwielbiała w mło-
dości jeździć na motocyklu. I być 
może właśnie jeżdżąc na tym 
wózku, czuła się jak na motocy-
klu. Przywoływanie wspomnień 
poprzez pokazywanie zdjęć czy 
albumów z miejsc, które chory 
dobrze znał, też może pomóc 
w aktywizacji. Warto również 
pamiętać, że (nie)typowe zacho-
wania chorych mają często swoją 

przyczynę, np. brak poczucia 
bezpieczeństwa, zrozumienia, 
ale nie tu i teraz, tylko w ich wła-
snym świecie. Wynika to z tego, 
że dobrze zachowana jest u nich 
pamięć emocji. Chory będzie 
więc odczuwać emocje, ale nie 
będzie wiedzieć, z czego one wy-
nikają, bo zaraz o tym zapomni. 
A być może jest coś, co wywołało 
złość, agresję czy urojenia, np. 
jakaś trauma z przeszłości, którą 
chory mózg właśnie przywołał. 

Również opiekun może mimo-
wolnie indukować emocje, np. 
gdy jest zmęczony i zestreso-
wany.

O co nietrudno, bo opiekunowie 
nieustannie mierzą się z cięża-
rem poczucia winy, złością, fru-
stracją. U wielu z nich pojawiają 
się też niewypowiedziana myśl, 
że spokój i ulgę poczują dopiero 
po śmierci chorego. A potem 
obwiniają się za te myśli. 
Powtarzam rodzinom, że nie-
przyjemne myśli i emocje są 
naturalne i będą się pojawiały. 
Ale to nie oznacza, że jesteś złym 
człowiekiem. To są tylko myśli, 
nie czyny czy zamiary. Odczu-
wa je zdecydowana większość 
opiekunów, tylko mało kto o tym 
mówi, bo się wstydzi. A kto ich 
nie ma, to najczęściej nie przy-
znaje się przed samym sobą, 
i sam w końcu się staje potem 
pacjentem, bo nie wytrzymuje. 
Każdy z nas chciałby dla swo-
ich bliskich jak najlepiej, ma-
my swoje wyobrażenia, również 
w kwestii własnych zachowań, 
dopóki nie znajdziemy się w da-
nej sytuacji. Bo gdy zderzamy 
się z rzeczywistością, okazuje 
się często, że nie jesteśmy tacy, 
jak wydawało nam się, że po-
winniśmy być. Stąd tytuł książki 
„Idealny opiekun nie istnieje”, 
żeby zdjąć tę presję. Namawiam 
też do tego, by zastanowić się, 
z czego wynikają dane reakcje, 
nie tylko u chorego, ale i u opie-
kuna. Np. krzyk czy irytacja czę-
sto biorą się z myśli, że opiekun 
nie spełnia oczekiwań, nie czuje 
się dość dobry, chciałby, żeby 
było inaczej. Czasem to opie-
kunowie sami narzucają sobie 
presję, że coś powinni robić bo 
tak trzeba np. żeby codziennie 
kąpać chorego, żeby codziennie 

zmienić mu ubranie. Pytanie, 
czy muszę robić to tak często. 
Może wystarczy obmycie? Dla-
tego proponuję: działaj według 
swoich możliwości, tego, co 
masz tu i teraz, a nie według 
swoich wyobrażeń lub tego co 
narzucają osoby, które nigdy 
nie miały do czynienia z opieką 
nad osoba z demencją. Również 
w kwestii korzystania z pomocy. 
Mogliśmy mieć przekonanie, że 
będziemy się opiekować chorym 
mężem czy mamą do końca, ale 
rzeczywistość nas przerasta i po 
prostu nie dajemy sobie rady. 
Podejmujemy decyzję, by chory 
zamieszkał w domu opieki, ale 
towarzyszą jej często ogromne 
wyrzuty sumienia, związane 
z naszymi uprzedzeniami wo-
bec takiego miejsca.

Z jednej strony taka decyzja 
często jest lepsza nie tylko dla 
opiekuna, ale i dla chorego. Ale 
z drugiej wciąż pokutuje bardzo 
niesprawiedliwe przekonanie, 
że rodzina w ten sposób po-
zbywa się problemu. Już samo 
określenie: „oddaliśmy mamę 
do domu opieki” jest ogromnie 
stygmatyzujące.
Oddać można książkę do biblio-
teki. Dlatego namawiam, aby 
mówić: przeprowadziliśmy ma-
mę do domu opieki. Już sama 
zmiana języka powoduje zmianę 
naszego nastawienia. Osobie 
chorej może być w takim miej-
scu lepiej, brzmi to absurdalnie, 
ale tak jest. Nie dlatego, że się 
źle nią opiekowaliśmy, ale ze 
względu na specyfikę choroby. 
Dużo pracuję z rodzinami nad 
stereotypami i zmianą myśle-
nia. Gdy proszę, aby wypisali na 
kartce plusy i minusy, to często 
okazuje się, że bliskiej osobie 
wcale nie jest tam źle, tylko to 

Wszystko to, 
co widzi, mówi, 
czuje osoba chora, 
w jej świecie 
jest realne, choć 
trudno to przyjąć. 
Moją misją jest 
próba wejścia 
„w buty” chorego, 
poszukiwania 
w jego historii, np. 
w doświadczeniach 
z lat młodzieńczych 
przyczyn tego, co się 
teraz z nim dzieje.

Dlatego 
proponuję: działaj 
według swoich 
możliwości, 
tego, co masz 
tu i teraz, a nie 
według swoich 
wyobrażeń lub 
tego co narzucają 
osoby, które 
nigdy nie miały 
do czynienia 
z opieką nad 
osoba z demencją. 
Również w kwestii 
korzystania 
z pomocy. 
Mogliśmy mieć 
przekonanie, 
że będziemy się 
opiekować chorym 
mężem czy 
mamą do końca, 
ale rzeczywistość 
nas przerasta 
i po prostu nie 
dajemy sobie rady.fo
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rodzina ma z tym problem. Wi-
zyta w takim miejscu to dla bli-
skich trudne przeżycie również 
dlatego, że tam mieszkają osoby 
starsze i schorowane. Dopiero 
tam często zderzają się z pro-
blemem starości. Nie mówimy 
o tym na co dzień. Wszyscy chce-
my być piękni, młodzi i zdrowi, 
a przecież starość wszystkich 
nas dotknie, pytanie tylko: jaka?

I tu pojawia się pytanie: kiedy 
reagować, gdy wydaje nam się, 
że z bliskim dzieje się coś dziw-
nego? Przecież każdemu z nas 
zdarza się o czymś zapomnieć, 
żyjemy w pędzie, jesteśmy ze-
stresowani. Jak nie przegapić 
właściwego momentu?
Bliscy chorych często zarzucają 
sobie, że mogli wcześniej zare-
agować. A prawda jest taka, że 
zwykle nie mogli, bo przy co-
dziennym funkcjonowaniu trud-
no zauważyć objawy chorobowe 
i odróżnić je od zwykłego zmę-
czenia czy roztargnienia. War-
to zwrócić uwagę na „dziwne” 
sytuacje, dotyczące czynności 
złożonych. Np. kiedy ktoś od za-
wsze bardzo dobrze robi zupę 
ogórkową, a nagle dodaje do niej 
kurkumy czy gubi się w miejscu, 
które dobrze zna, nie wie, w którą 
stronę iść. Albo zapomni o czymś 
ważnym, np. o zapłaceniu ra-
chunku czy wizycie u lekarza, 
na którą czekał pół roku i wynik-
nie z tego jakaś szkoda. Często 
tłumaczymy takie sytuacje stre-

sem, zmęczeniem, napięciem, 
ale powinny one wzbudzić naszą 
czujność. Poza tym, wiele z nas 
żyje w przekonaniu, że osoba 
starsza z wiekiem dziwaczeje, nie 
pamięta, nie rozumie. Niepraw-
da! Naturalny proces starzenia 
nie jest chorobą. Spowalnia się 
proces przetwarzania informacji, 
można o czymś zapomnieć, ale to 
w końcu się przypomni. U chore-
go często już się nie przypomni, 
bo jego mózg tego nie rejestruje. 
Do tego, często osoba chora nie 
ma świadomości, że dzieje się 
z nią coś nie tak, wydaje jej się, 
że rodzina wmawia jej chorobę, 
bo chce jej pieniędzy. Jest jesz-
cze stereotyp, że cokolwiek się 
dzieje z głową, to wariat. Ludzie 
się boją, o pójściu do psychiatry 
nie ma mowy, bo to przecież dla 
chorych psychicznie, a oni są 
zdrowi. Dla wielu osób demen-
cja to wyrok. Często pojawia się 
wyparcie, zwłaszcza u osób wy-
kształconych. Boją się diagno-
zy, bo zawsze były uznawane za 
mądre, a teraz będą głupie. Bo 
otępienie w powszechnym ro-
zumowaniu oznacza przecież 
bycie głupim. Nie jest to jednak 
prawda i takie osoby potrzebują 
szczególnie zrozumienia.

Pisze pani też o permanentnym 
stanie żałoby, jaki przeżywają 
bliscy chorych. Nie po stracie 
osoby, tylko kolejnej umiejęt-
ności, która wraz z rozwojem 
choroby już nie wróci. 

destrukcyjne myśli opiekuna. Nie 
mówię tego, by usprawiedliwiać 
czyjeś zachowanie, ale po to, by 
każdy z opiekunów dawał sobie 
szansę na zmianę zachowania 
przy kolejnej sytuacji. Jedna 
z myśli z mojej książki mówi: 
nie pozwól, by przytłaczały cię 
popełniane błędy. Wykorzystaj 
je jako kolejne szczeble w drabi-
nie prowadzącej do bycia jeszcze 
lepszym człowiekiem.

Ważne, aby pamiętać, że to 
choruje mózg, a nie nasz bliski, 
to przez chorobę mózgu bliska 
osoba tak się zachowuje. Najgor-
sze dla chorego jest wykluczenie 
i konfrontacja z chorobą. Nie roz-
mawiajmy o demencji przy oso-
bie chorej. Czasem podczas wizyt 
domowych słyszę od rodziny: pro-
szę mówić, ona i tak nie rozumie. 
Rozumie, nie wiemy, w którym 
ułamku sekundy mózg „zaskoczy” 
i jak przetworzy dane słowo, mo-
że w sposób nieoczekiwany dla 
nas, np. pojawi się agresja, która 
wynika z tego, że chory poczuł się 
pominięty, bezwartościowy. Nie 
wspominając o tym, że mówie-
nie o bliskim w trzeciej osobie 
to uprzedmiotowienie. Często 
o osobach z demencją mówi się 
też, że są jak dzieci. Nieprawda. 
Taka osoba zgromadziła przez 
całe życie walizkę doświadczeń, 
umiejętności, które powoli traci, 
a dziecko dopiero je zdobywa. 
To jest ta różnica. Dając dorosłej 
osobie kolorowanki z motylkiem, 
nie wiemy, jak to postrzega. Za 
tym idzie nasza dobra intencja, 

ale osoba chora może zinter-
pretować to zupełnie inaczej. 
Przejawem może być pobudze-
nie lub upór, nie ze złośliwości, 
tylko nieświadomego poczucia 
niezrozumienia. Każdy z nas 
chce czuć się ważny dla kogoś, 
być autorytetem. Ważne, by nie 
infantylizować, bo to zmienia też 
nasze nastawienie, zaczynamy 
traktować chorego jak dziecko. 
Dziecko jest zależne, słabsze, 
nieodpowiedzialne, a tu mamy 
dorosłą osobę, też zależną, ale 
w innym sensie, która ma swo-
ją wieloletnią historię, do której 
warto się odnosić.

Co chciałaby pani na zakończe-
nie powiedzieć opiekunom?
Nikt nie przygotowuje nas wcze-
śniej do tej roli. Pojawia się wiele 
pytań i wątpliwości: Czy sobie po-
radzę? Gdzie szukać pomocy? Jak 
to będzie? Ile to będzie trwało? 
Wciąż jednak pozostaje nadzieja. 
Nadzieja, że to tylko tymczaso-
wa sytuacja. Jednak problemy 
pojawiają się wciąż i wciąż. Bez 
względu na to czy bezpośred-
nio opiekujesz się osobą chorą 
czy nie, pamiętaj też o sobie, by 
w tym wszystkim nie zwariować. 
Metodą „prób i błędów” poszukuj 
rozwiązań bez poczucia winy, że 
coś robisz nie tak. Bez względu 
na wszystko usłysz to już teraz: 
TY TEŻ JESTEŚ WAŻNY I TO, CO 
ROBISZ, JEST WAŻNE! Pamiętaj, 
idealny opiekun nie istnieje. z

 www.hellozdrowie.pl

Najgorsze dla chorego 
jest wykluczenie 
i konfrontacja 
z chorobą. 
Nie rozmawiajmy 
o demencji przy 
osobie chorej. Czasem 
podczas wizyt 
domowych słyszę 
od rodziny: proszę 
mówić, ona i tak nie 
rozumie. Rozumie, 
nie wiemy, w którym 
ułamku sekundy 
mózg „zaskoczy” 
i jak przetworzy dane 
słowo, może w sposób 
nieoczekiwany 
dla nas, np. pojawi się 
agresja, która wynika 
z tego, że chory 
poczuł się pominięty, 
bezwartościowy.

Ta żałoba ma różne fazy, naj-
pierw jest szok, potem gniew, 
bunt, na końcu przyjęcie, oswo-
jenie się z tym. I zaraz potem 
następuje kolejna, bo stan się 
pogarsza. Postępującą demencję 
można spowolnić i złagodzić, ale 
niestety nie można jej zatrzymać. 
Na wczesnym etapie patrzymy 
na kogoś, z kim żyliśmy ileś lat 
i trudno jest nam zaakceptować, 
że jego zachowanie się zmienia. 
Najtrudniej pogodzić się z tym, że 
chory nie rozpoznaje już swoich 
bliskich. Te zaskakujące sytuacje, 
które w długotrwałej opiece poja-
wiają się bardzo często, mogą po-
wodować ogromną złość, której 
wyrazem będzie krzyk, niechęć, 

Karolina Jurga 
– neurobiolog. Prowadzi terapię osób żyjących z demencją, a także wspiera rodziny opiekujące się osobami 
chorymi. Jest autorką bloga poznajdemencje.pl poświęconego osobom cierpiącym z powodu demencji 
i ich opiekunom. Jak sama o sobie pisze, od 2006 roku każdego dnia szuka klucza do świata swoich 
podopiecznych. Owocem tego jest książka „Idealny opiekun nie istnieje – poznaj demencje oraz inne 
kwestie, o których warto wiedzieć, żeby nie zwariować”. To zbiór ponad 14-letnich doświadczeń specjalistki, 
wzbogacony przeżyciami setek opiekunów i osób z demencją, z którymi autorka książki miała kontakt 
w dotychczasowej pracy.
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Polki oszczędzają – 
czyli jak zmniejszyć domowe koszty 

n FINANSE DOMOWE

Przeszukałam internet 
w celu znalezienia 
Waszych sposobów 
na to, jak oszczędzać 

w domu. W końcu na cięciu do-
mowych kosztów zależy więk-
szości z nas. Rachunki są prze-
cież wysokie, a życie drogie. 
Staramy się więc minimalizo-
wać opłaty – no bo po co prze-
płacać tam, gdzie nie trzeba. 
Niektóre sposoby domowego 
oszczędzania wydają mi się jesz-
cze babcinymi trikami (co nie 
znaczy, że są złe i przestarzałe). 
Sprawdzają się u wielu z nas. 
Dodałam kilka poradnikowych 
rad i w ten sposób zebrało się 
tego mnóstwo. Są niezawod-
ne i skuteczne, a w skali roku 
pozwalają uzbierać niektórym 
z Was nawet na wakacje!

Jak oszczędne Polki 
tną koszty i jak można 
oszczędzać w domu?

1. Robienie większych i tańszych 
zakupów z listą 
Takie zakupy, robione raz na 
jakiś czas, powinny też objąć 
zakup jedzenia do pracy. Zaopa-
trywanie się w okolicznym skle-
piku jest droższe, a wyskakując 
do niego z pracy „na szybko” 
możemy działać pod wpływem 
impulsu – a to nie sprzyja racjo-
nalnemu wydawaniu pieniędzy.

2. Zrezygnowanie z telefonu 
stacjonarnego
Oczywiście zastąpić go mogą 
z powodzeniem „komórki”, które 
i tak praktycznie każdy posiada. 
Polki w internecie polecają ko-
rzystanie z promocyjnych ofert 
telewizji i internetu od jedne-
go operatora.

3. Niewyrzucanie jedzenia 
Oszczędne Polki z poobiednich 
resztek ziemniaków robią pyzy 
lub kopytka.

4. Niewkładanie do lodówki 
ciepłych rzeczy
Wiadomo, że wtedy zużywa ona 
3 razy więcej prądu. Lodówki 
nie należy też trzymać za długo 

Diana Litwin-Dolezińska, mama, żona i autorka bloga „Pieniądz jest Kobietą”, dzieli się swoimi sposobami na lepszą organizację 
finansów osobistych, zwiększanie zarobków i rozwój osobisty. Tym razem tematem podjętym w jej blogu jest oszczędzanie w domu.

otwartej. Należy ją regularnie 
rozmrażać, gdyż nawet cienka 
warstwa lodu podnosi jej zużycie 
prądu nawet o 50%.

5. Gotowanie pod przykrywką 
Jest nie tylko taniej, ale też szyb-
ciej!

6. Kupowanie e-papierosów 
Papierosy to duży koszt. Aby 
go zmniejszyć ( jeśli nie można 
zrezygnować z palenia), Polki 
kupują e-papierosy lub tytoń do 
samodzielnego ich skręcania, 
co daje potężne cięcie kosztów 
w skali roku.

7. Pilnowanie, by nie ciekło 
z kranu
Aby nie tracić na opłatach zwią-
zanych z wodą, należy regularnie 
sprawdzać szczelność instalacji 
w domu. Z nieszczelnej spłuczki 
może wypływać nawet 50 litrów 
wody dziennie, a z kapiącego 
kranu nawet 12 tyś. litrów wo-
dy rocznie.

8. Wcześniejsze wyłączanie pie-
karnika 
Jeśli coś ma się piec np. 40 min., 
to już po pół godzinie można 
wyłączyć piecyk, bo temperatura 

i tak utrzyma się w nim następ-
ne 10 min.

9.  Żarówki tylko energooszczęd-
ne!
Najlepsze będą ledowe (zużycie 
energii jest w nich mniejsze co 
najmniej o połowę). U mnie w do-
mu ostatnio mąż zainstalował 
przy schodach lampkę ledową 
z czujnikiem ruchu – zapala się na 
chwilę, gdy się przechodzi obok 
(dodatkowo jest na baterie, a jej 
koszt to ok. 30 zł). Ponadto pa-
miętajmy o gaszeniu światła tam, 
gdzie nikt nie przebywa, i o wyłą-
czaniu tv, jeśli nikt jej nie ogląda.

10. Uruchamianie pralki w pełni 
załadowanej
Rób pranie dopiero w momen-
cie, gdy w pralce uzbiera się 
pełny bęben.

11. Prysznic zamiast kąpieli
To rzecz oczywista! Pozwoli za-
oszczędzić mnóstwo podgrzanej 
wody. 

12. Własna hodowla ziół i przy-
praw
Rośliny można hodować w do-
niczkach w domu, na balkonie 
czy w przydomowym ogródku. 

13. Zmywarka zamiast ręcznego 
zmywania
Używanie zmywarki pozwala 
zaoszczędzić nie tylko czas, ale 
i wodę. Jej zużycie to zazwyczaj 
ok. 13 litrów – ręczne mycie tej 
samej ilości naczyń wymagało-
by przynajmniej 30 litrów wo-
dy. Warto polecić szczególnie 
modele energooszczędne. Polki 
oszczędzają dodatkowo energię, 
używając programów szybkich 
z mniejszą temperaturą nagrze-
wania.

14. Oszczędzanie a czajnik
Wodę w czajniku należy goto-
wać tylko w takiej ilości, jaka 
jest w danym momencie po-
trzebna, czyli nie za dużo. Lep-
szy będzie czajnik elektryczny, 
czy na gaz? – tu zdania są bar-
dzo podzielone. Elektryczny 
jest zazwyczaj wygodniejszy, 
bo szybszy. Nie wszyscy też 
posiadają kuchenki gazowe. 
Jednak z pewnością tradycyj-
ny imbryk na gaz jest tańszy 
w eksploatacji. 

15.  Niespieszne mycie owoców
Nieumyte owoce mogą dłużej 
poleżeć. Jeszcze dłużej zacho-
wają świeżość w lodówce.

Na cięciu 
domowych kosztów 
zależy większości 
z nas. Rachunki są 
przecież wysokie, 
a życie drogie. 
Staramy się więc 
minimalizować 
opłaty. Niektóre 
sposoby domowego 
oszczędzania 
wydają mi się 
jeszcze babcinymi 
trikami (co nie 
znaczy, że są złe 
i przestarzałe). 
Sprawdzają się 
u wielu z nas. 
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16. Wyłączanie urządzeń z prądu
W oszczędnym domu wszystkie 
urządzenia, jeśli się z nich nie 
korzysta, powinny być wyłączo-
ne z prądu. Ładowarka do tele-
fonu pozostawiona w gniazdku 
potrafi zużyć prąd za 20 zł. rocz-
nie. Według magazynu „Kompu-
ter Świat” konsola do gier czy 
ekspres do kawy generują od 
10 do 25% zużycia energii i to 
tylko podczas pracy w trybie 
czuwania. W takim trybie po-
zostawiony pecet pobiera 4W; 
subwoofer do 10W; dekoder tv 
nawet do 30W; konsola XBox 
13W a PS 4 11W.

Powyższe sposoby pozwalają 
zaoszczędzić pieniądze i środo-
wisko. By były jednak skuteczne, 
muszą nam wejść w krew i stać 
się nawykami. Wiadomo: nie ma 
co przesadzać, bo każdy chce 
normalnie żyć. Myślę jednak, że 
powyższe sposoby nie są bardzo 
„szkodliwe” i może śmiało stoso-
wać je każdy – bez uszczerbku 
na psychice. z

Diana Litwin-Dolezińska
Autorka bloga dla kobiet 

„Pieniądz jest kobietą”.
www.pieniadzjestkobieta.pl
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i nikt do końca nie wie, dlaczego 
tak się dzieje. Generalnie chodzi 
o to, żeby piosenka była dobrze 
napisana, potem pięknie zaśpie-
wana, następnie profesjonalnie 
nagrana, a na końcu odpowiednio 
wypromowana. Potem jeszcze 
musi zadziałać czynnik najważ-
niejszy – odrobina szczęścia, i ma-
my gotowy przebój. 

Wspólnie koncertując zdobyli 
Państwo wiele nagród na ce-
nionych festiwalach, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Piosen-
ki, które Pan Włodek skompo-
nował, a Pani wykonuje, stawały 
się na długie lata wielkimi prze-
bojami. Jaki jest w takim razie 
przepis na sukces artystyczny 
i czym według Pani powinien 
on być – szczególnie w czasie 
dominacji kultury masowej, 
w której sukces utożsamiany 
jest często z popularnym dziś 
pojęciem „robienia kariery”?
Każdy, kto zdecydował się upra-
wiać jakikolwiek zawód artystycz-
ny, świadomie lub nie dąży do 
osiągnięcia sukcesu, czyli inaczej 
mówiąc do zrobienia kariery. Jed-
ni osiągają cel działając na zasa-
dzie agencji reklamowych, które 
próbują dostosować sprzedawany 
towar do potrzeb nie zawsze wy-
brednego rynku. Inni natomiast 
utrudniają sobie zadanie, próbu-
jąc traktować swoją działalność 
jako sztukę, w której chodzi o to, 
żeby było pięknie. Pierwsza meto-
da bywa skuteczniejsza, ale mnie 
jednak zdecydowanie bardziej 
pociąga ta druga.

Można być samorodnym talen-
tem – i takim bez wątpienia jest 
zarówno Pani jako wokalistka, 
jak i Pan Włodek jako kompozy-
tor i pianista. Nikt nie jest jednak 
do końca „samotną wyspą”. Na 
formowanie się Pani osobowości 
artystycznej z pewnością miały 
wpływ konkretne okoliczności 
i konkretne osoby: najbliżsi, 
profesorowie, kompozytorzy 
i autorzy tekstów. Czy mogłaby 
Pani coś na ten temat powiedzieć 
naszym Czytelnikom?
Od rodziców nauczyłam się roz-
poznawać przyzwoitość i odróż-
niać dobro od zła. Szkoła nauczyła 
mnie, że wiedza staje się warto-
ścią, jeżeli jest rozsądnie użyta. 
Z kolei praca z utalentowanymi 
kompozytorami i autorami tek-

Niektóre z tych 
przebojów zostają 
z nami przez 
dziesięciolecia, 
inne znikają 
po dwóch 
sezonach i nikt 
do końca nie wie, 
dlaczego tak się 
dzieje. Generalnie 
chodzi o to, żeby 
piosenka była 
dobrze napisana, 
potem pięknie 
zaśpiewana, 
następnie 
profesjonalnie 
nagrana, 
a na końcu 
odpowiednio 
wypromowana. 
Potem jeszcze musi 
zadziałać czynnik 
najważniejszy – 
odrobina szczęścia, 
i mamy gotowy 
przebój.

v Dokończenie ze str. 1

W minionym roku obchodziła 
Pani wspólnie z Włodzimierzem 
Korczem 45-lecie wspólnej 
działalności artystycznej. Od 
niepamiętnych, zdawałoby się, 
czasów, polska publiczność ko-
jarzy Państwa jako „artystyczny 
duet”, który w polskiej muzyce 
rozrywkowej odgrywał i od-
grywa w dalszym ciągu bardzo 
znaczącą rolę.

Zanim przejdę do pytań związa-
nych z Pani dokonaniami arty-
stycznymi, chciałbym najpierw 
zapytać, jak rozpoczęła się Pani 
przygoda z muzyką, która zdeter-
minowała całe Pani życie. Jakie 
wydarzenia zaważyły na tym, że 
na polskiej scenie muzycznej 
pojawiła się tak oryginalna, cie-
kawa i nietuzinkowa artystka, 
której słuchają zarówno młodsi, 
jak i starsi odbiorcy?
Pochodzę z muzykalnej rodziny – 
tato uczył śpiewu, prowadził chó-
ry. Śpiewałam więc od dziecka, 
popisując się przed rodziną, lub 
występując na szkolnych akade-
miach. Ponieważ mieszkaliśmy 
wtedy na wsi sandomierskiej, 
moje predyspozycje muzyczne 
rozwijał miejscowy pan organista, 
udzielając mi lekcji gry na piani-
nie. Po roku organista zmienił 
parafię i tak zakończyła się moja 

kariera pianistyczna. Po latach, 
podczas studiów na uniwersyte-
cie, kiedy za śpiewanie zaczęłam 
dostawać honorarium, podjęłam 
lekcje emisji głosu u profesor Olgi 
Łady. Błogosławieństwa tej kilku-
nastoletniej nauki odczuwam do 
dzisiaj. Potem szczęśliwie trafił się 
czteroletni okres śpiewania w ze-
spole „Partita”, ale w pewnym mo-
mencie zaczęłam mieć problemy 
z głosem, więc musiałam odejść. 
Jak widać nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło – przez 
45 lat, bo tyle minęło od mojego 
debiutu na festiwalu w Opolu, żyję 
ze śpiewania i żyję śpiewaniem. 

Zanim doszło do współpracy 
z Włodzimierzem Korczem, były 
w Pani życiu jeszcze dwa ważne 
etapy zawodowe – wspomniany 
przez Panią zespół „Partita”, oraz 
występy w warszawskim teatrze 
na Targówku. Jak wspomina Pani 
swoje pierwsze doświadczenia 
artystyczne?
„Partita” to moje pierwsze ze-
tknięcie ze studiem radiowym, 
telewizyjnym. To koncerty na 
wielkich, prestiżowych scenach 
– festiwale w Opolu, Sopocie, Sło-
necznym Brzegu. Z tym wiązała 
się popularność, autografy, bez-
troska i radość, ale też solidna 
szkoła umuzykalnienia. To tam 
szlifowałam intonację przy śpie-
waniu wielogłosowym pod nad-

A jednak żyć się chce
zorem srogiego, wymagającego 
nauczyciela, jakim był szef „Par-
tity”, kompozytor wielu pięknych 
piosenek – Antoni Kopff. Pozosta-
ły mi z tego czasu przyjaźnie, któ-
re trwają do dziś. W Teatrze Mu-
zycznym „Na Targówku” [obecnie 
„Rampa”] mogłam kontynuować 
swoją edukację pracując na stałe 
z reżyserami, orkiestrą, no i sze-
fem muzycznym – Włodzimie-
rzem Korczem. 

Przez wiele lat koncertuje Pani 
z Włodzimierzem Korczem. Jest 
on kompozytorem Pani zna-
nych przebojów, takich jak: 
„Jeszcze się tam żagiel bieli”, 
„Być kobietą”, „Wielki targ”, „To 
nie sztuka wybudować nowy 
dom”, „Marsz samotnych ko-
biet”, „Smutne do widzenia” 
oraz wielu innych. Wszystkie 
te utwory mają niezwykle ja-
sną, przyjemną dla ucha linię 
melodyczną. Są w swoim wy-
razie niezwykle emocjonalne, 
pozostając na długo w pamięci 
słuchających. Co jest zdaniem 
Pani potrzebne do tego, ażeby 
piosenka stała się przebojem?
Na dobrą sprawę każda piosenka 
odpowiednio często grana w wio-
dących stacjach radiowych i tele-
wizyjnych może stać się przebo-
jem. Niektóre z tych przebojów zo-
stają z nami przez dziesięciolecia, 
inne znikają po dwóch sezonach 
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stów uświadomiła mi, że piosenka 
może stać się dla wrażliwych od-
biorców bardzo ważnym elemen-
tem postrzegania życia i dlatego 
należy starać się, aby pomieścić 
w niej tyle dobrego, ile się da.

Kiedy pełniłem w Diecezji War-
szawsko-Praskiej funkcję Dusz-
pasterza Środowisk Twórczych 
i Sportu, organizowaliśmy wiel-
kie koncerty papieskie, ukazują-
ce wpływ nauczania i twórczości 
papieskiej na historię, kulturę, 
w tym także szeroko pojętą sztu-
kę. Pamiętam, jak zwróciłem 
się do wielu kompozytorów, 
ażeby napisali muzykę do po-
ezji Papieża Polaka. Pan Korcz 
napisał wtedy dla Pani bardzo 
ciekawe dwa utwory „Pieśń 
o słońcu niewyczerpanym” oraz 
„Często stamtąd długo na mnie 
patrzy”. Na zorganizowanym 
przez Duszpasterstwo koncer-
cie w Sali Kongresowej w 2005 
roku, który był promocją płyty 
„To miłość mi wszystko wyja-
śniła”, pięknie te utwory Pani 
zaśpiewała. Czy kontakt z poezją 
papieską, z którą wielokrotnie 
spotkała się Pani w swoim życiu 
artystycznym, wymusza inny 
sposób wykonywania takich 
utworów?
Wiersze Karola Wojtyły to moż-
ność obcowania z głębokimi prze-
myśleniami młodego człowieka, 
który za jakiś czas miał zostać 
najbardziej znanym Polakiem 
na świecie. Wiele tam pięknych 
fraz, ale jedna z nich powodu-
je, że za każdym razem, kiedy ją 
śpiewam na scenie, przyłapuję się 
na niekontrolowanym odruchu 
spoglądania w niebo. To słowa 
„Często stamtąd długo na mnie 
patrzy”. Nigdy tego nie planuję, 

i mnie. Przedsięwzięcie odnio-
sło ogromny sukces, więc przed 
następnymi świętami telewizja 
powtórzyła propozycję. Wło-
dek przygotował z nami kolejne 
tradycyjne kolędy, ale już przez 
następne dwa lata z rzędu śpie-
waliśmy kolędy napisane przez 
Włodka do tekstów Ernesta Brylla, 
Wojciecha Młynarskiego, Magdy 
Czapińskiej, Wojciecha Kejnego 
i Jacka Korczakowskiego. Zmie-
nili się też wykonawcy – teraz to 
była Halina Frąckowiak, Andrzej 
Zaucha i oczywiście ja. Na potrze-
by koncertowe powstał spektakl 
„Gwiazdo świeć, kolędo leć”, na 
który złożyły się i te tradycyjne, i te 
nowo napisane pastorałki. Kon-
certowaliśmy przez dwa sezony, 
aż do tragicznej śmierci Andrze-
ja – dwa dni po zarejestrowaniu 
ostatniego koncertu na płycie live. 
Potem przez 28 lat śpiewał z na-
mi Zbyszek Wodecki. Zjeździli-
śmy pół świata. Występowaliśmy 
w pięknych salach i kościołach, 
dając ludziom i sobie wiele ra-
dości i wzruszeń. Od trzech lat 
śpiewam znowu te kolędy z Olgą 
Bończyk i Łukaszem Zagrobel-
nym, bo jak kiedyś powiedział 
Zbyszkowi Krzysztof Jasiński po 
śmierci Andrzeja Zauchy – śmierć 
nie może zwyciężyć życia. 

Jest Pani jedną z jurorek bardzo 
popularnego programu w TVP 
„The Voice Senior”. Jakie to jest 
doświadczenie dla artystki, któ-
ra tyle lat związana jest ze sce-
ną, wygląda wciąż wspaniale 
i przyszło jej oceniać niebywałe 
muzyczne pasje uzdolnionych 
seniorów?
Wreszcie przyszło mi podjąć 
się zajęcia zgodnego z moim 
wyuczonym zawodem – jestem 

magistrem andragogiki [kształ-
cenie dorosłych]. Oczywiście, 
dyplom w żadnym wypadku 
nie jest tu najważniejszy. Ważna 
jest empatia, życzliwość, umie-
jętność rozładowania stresu. 
Mam ogromnie dużo podziwu 
i uznania dla uczestników tego 
programu za to, że mają od-
wagę wykorzystać szansę, aby 
przeżyć, jak mówią, przygodę 
życia. Stanąć na zawodowej sce-
nie, śpiewać ze znakomitymi 
muzykami, pokazać się światu, 
zrealizować marzenia.

Chciałbym jeszcze Panią za-
pytać o płytę „Żyć się chce”, 
wydaną w 2019 roku. Album 

Zjeździliśmy 
pół świata. 
Występowaliśmy 
w pięknych salach 
i kościołach, dając 
ludziom i sobie 
wiele radości 
i wzruszeń. 
Od trzech lat 
śpiewam znowu 
te kolędy z Olgą 
Bończyk i Łukaszem 
Zagrobelnym, bo jak 
kiedyś powiedział 
Zbyszkowi 
Krzysztof Jasiński 
po śmierci Andrzeja 
Zauchy – śmierć 
nie może zwyciężyć 
życia.
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wydaje się podróżą sentymen-
talną, przepełnioną radością 
do życia, z wieloma elementa-
mi refleksji. Myślę, oddaje to 
Państwa osobowości – artystów 
pozytywnie nastawionych do 
świata. Takie piosenki, jak „Żyć 
się chce”, „Apetyt wciąż na życie 
mam” i inne na tej płycie, mówią 
o tym najdobitniej. Skąd pomysł 
na ten album i czy to prawda, 
że w dalszym ciągu chce Wam 
się żyć, chce się Wam wspólnie 
pracować, komponować i wy-
śpiewywać nowe przeboje?
Życie nie zawsze bywa piękne, ale 
może właśnie dlatego ktoś powi-
nien je upiększać? Może jednym 
z ważniejszych sensów życia jest 
uparte przekonywanie bliźnich 
wątpiących, że niezależnie od 
wszystkiego trzeba nieustan-
nie szukać radości, życzliwości 
i wszelkiego możliwego dobra 
wszędzie, nawet tam, gdzie wy-
daje się to niemożliwe. Kilka razy 
usłyszałam po koncertach promu-
jących moją ostatnią płytę: pani 
Alu, teraz znowu chce mi się jed-
nak żyć. A potem wysłuchiwałam 
opowieści o ludzkich dramatach. 
Dopóki będą mnie spotykały takie 
wzruszające nadzwyczajności, nie 
dam się zgonić ze sceny i będę 
ciosała kołki na głowie Włodka 
o nowe piosenki i oczywiście o no-
we burzliwe próby.

 Za kilka dni będziemy przeży-
wali Święta Wielkanocne. Jak 
popularna polska artystka bę-
dzie je spędzała? 
Zanosi się na to, że niestety, tak 
jak w poprzednim roku, w ma-
łym gronie rodzinnym, z nadzie-
ją, że to już ostatnie takie niezbyt 
wesołe święta. 

Pani Alu, na zakończenie na-
szej rozmowy, w imieniu swoim 
i Czytelników gazety „Polska po 
godzinach”, chciałbym z racji 
Świąt Wielkiej Nocy życzyć Pani 
Bożego Błogosławieństwa od 
Zmartwychwstałego Pana. Niech 
On będzie dla Pani natchnieniem 
dla nowych artystycznych po-
mysłów w tym trudnym czasie 
pandemii – niech te nowe pio-
senki zrodzą nadzieję w sercach 
tych wszystkich, którzy z uwagą 
i uwielbieniem ich słuchają. 
Życzę Pani i Panu Korczowi, 
abyście po jak najszybszym 
zakończeniu pandemii znowu 
zaczęli koncertować nie tylko 
w radiu i telewizji, ale również 
w wielkich salach i na scenach 
największych polskich teatrów.

Dziękuję za rozmowę. z

ks. Andrzej Chibowski

a i tak oczy biegną w górę, jak na 
świętym obrazku. Trochę może 
to infantylne, ale nic na to nie 
poradzę. Mało tego, jeszcze się 
wzruszam. 

Znanym jest fakt, że w życiu 
artystycznym przyjaźniła się 
Pani ze Zbigniewem Wodeckim. 
Niespodziewana śmierć arty-
sty była ogromnym szokiem, 
zarówno dla melomanów, jak 
i środowiska muzycznego. Często 
Pani śpiewała ze Zbigniewem 
Wodeckim i również dzisiaj bie-
rze udział Pani w koncertach mu 
poświęconych. Co najbardziej 
imponowało Pani w osobie tego 
artysty?
Brawura, z jaką traktował życie, 
niewiarygodna łatwość pokony-
wania największych trudności 
wokalnych i w ogóle muzycz-
nych, a przede wszystkim ciągła 
chęć sprawiania przyjemności 
bliźnim. Sama tego doświadcza-
łam, ale znam też wiele innych 
przypadków jego szlachetnych 
postępków, którymi się nie afi-
szował. 

Pamiętam z telewizji takie oto 
zestawienie: Alicja Majewska, 
Halina Frąckowiak i Zbigniew 
Wodecki, śpiewający przy akom-
paniamencie Włodzimierza Kor-
cza piękne polskie kolędy. Od 
czego zaczęła się Pani przygoda 
z polskimi kolędami zarówno 
na antenie polskiego radia, jak 
i telewizji?
Moja artystyczna przygoda kolę-
dowa trwa już od 1987-go roku. 
Wtedy to Włodzimierz Korcz na 
zamówienie TVP przygotował 
koncert kolęd śpiewanych na 
głosy przez troje solistów – Łu-
cję Prus, Jerzego Połomskiego 
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W ostatnim numerze „Polska Po 
godzinach”, w artykule „Polonia 
– pierwsza sportowa miłość War-
szawy”, wspomniał Pan o swoim 
już ponad dwudziestoletnim 
zaangażowaniu w projekt bu-
dowy nowej hali koszykówki 
Polonii Warszawa przy ulicy 
Konwiktorskiej 6. Jak i kiedy 
to się zaczęło?
Otóż zaczęło się to jeszcze w ro-
ku 1999 (ubiegłego stulecia), 
w momencie, kiedy to firma, 
dla której wtedy pracowałem 
– Warbud S.A. – objęła swoim 
patronatem drużynę koszykarzy, 
występującej wtedy w 2 lidze 
Polonii Warszawa, i została jej 
głównym sponsorem. Przez rok 
obserwowałem ich zmagania na 
zapleczu Ekstraklasy i z fascy-
nacją przyglądałem się małej 
salce, w której występowali. By-
ła to legendarna hala, w której 
koszykarze Polonii zdobyli jak 
dotąd jedyne, historyczne Mi-
strzostwo Polski w 1959 roku. 
Hala o archaicznej infrastruk-
turze z początku lat 50-tych, 
mieszcząca zaledwie 100 osób, 
w trakcie meczów zwisających 
z balkonów nad parkietem. 

Następnie doszliśmy do 
wniosku, że tradycja tradycją, 
ale w takich warunkach nie da 
się osiągnąć wielkiego wyniku 
sportowego i organizacyjnego. 
Po następnym roku koszyka-
rze awansowali do 1 ligi, a my 
– czyli Warbud – zaczęliśmy 
się zastanawiać, jak zainicjo-
wać budowę hali i jak pomóc 
Klubowi w pozyskaniu środków 
na jej realizację. W tej sprawie 
skontaktowałem się z Profeso-
rem Stefanem Kuryłowiczem, 
moim przyjacielem, wspania-
łym architektem i niezwykłym 
człowiekiem. Panu Stefanowi 
niczego dwa razy nie trzeba 
było powtarzać: jako rdzenny 
warszawski patriota, entuzjasta 
wszystkiego, co w Warszawie 
powstawało, zdecydował się wy-
konać architektoniczny projekt 
hali i to całkowicie pro publico 
bono! Czy dzisiaj coś takiego 
byłoby możliwe?

n SPORT

Polonia Warszawa 
musi mieć swoją halę
Z Jarosławem Popiołkiem, założycielem i fundatorem Fundacji Nasza Warszawa, 
rozmawia Sławomir Gałązka.

Zapowiada się fascynująco. Co 
w takim razie nastąpiło dalej, 
co stało się z tym projektem 
i wreszcie – dlaczego do dziś 
hali nie wybudowano?
Po kolei. Powstał rzeczywi-
ście przepiękny projekt hali na 
3500 widzów, z parkietem zagłę-
bionym na poziomie – 1. Miała 
być ona połączona podziemnym 
korytarzem z istniejącą halką, 
która traktowana byłaby jako 
treningowo-rozgrzewkowa. Po 
prostu marzenie każdego klu-
bu koszykarskiego! Poza tym 
nie wiem, jak śp. Architekt Ste-
fan Kuryłowicz (zginął tragicz-
nie w katastrofie samolotowej 
6 czerwca 2011 roku w Asturii) 
to przewidział, ale architektura 
hali nawiązywała wprost perfek-
cyjnie do charakteru zadaszenia 
trybuny głównej stadionu, które 
powstało dopiero 6 lat później! 
To albo zrządzenie losu, albo 
jakaś nadprzyrodzona wizja. 

Niestety wiadomo już, że ten 
projekt hali nie będzie nigdy 
realizowany. Jednak jeżeli kie-
dykolwiek hala przy Konwik-
torskiej powstanie i jeśli będzie 
mi dane mieć cokolwiek do po-
wiedzenia, to uczynię wszystko, 
żeby znalazła się w niej choć 
skromna tabliczka upamiętnia-
jąca tego wybitnego Warszawia-
ka i polskiego Patriotę.

Nie wyjaśnił Pan nam w dalszym 
ciągu, dlaczego projektowi Ste-
fana Kuryłowicza nie nadano 
wtedy dalszego biegu i co działo 
się z tą inwestycją przez kolejne 
kilkanaście lat, aż do dzisiaj?
Pamiętajmy, że w tamtym czasie 
(lata 2001-2002 – Polska nie była 
jeszcze w Unii Europejskiej) po-
zyskiwanie środków na realizację 
tego typu obiektów było dużo 
bardziej utrudnione, niż obec-
nie. Dodatkowym problemem 
było to, że klub Polonia nie był fo
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Jarosław Popiołek

Dopiero w 2003 roku, 
decyzją Wojewody 
Mazowieckiego, cała 
działka pomiędzy 
Konwiktorską, 
Bonifraterską, 
Międzyparkową 
a Parkiem Traugutta 
została przekazana 
aktem darowizny, 
co prawda nie 
Klubowi, ale Miastu 
st. Warszawa, w celu 
realizacji tam budowy 
nowego stadionu i hali 
dla Polonii. 

właścicielem terenów przy Kon-
wiktorskiej, należały one bowiem 
do Skarbu Państwa. Dopiero 
w 2003 roku, decyzją Wojewo-
dy Mazowieckiego, cała działka 
pomiędzy Konwiktorską, Boni-
fraterską, Międzyparkową a Par-
kiem Traugutta została przekaza-
na aktem darowizny, co prawda 
nie Klubowi, ale Miastu st. War-
szawa, w celu realizacji tam bu-
dowy nowego stadionu i hali dla 
Polonii. Niestety, prezydentura 
śp. Lecha Kaczyńskiego w War-
szawie była krótka, zdominowa-
na budową Muzeum Powstania 
Warszawskiego i modernizacją 
Krakowskiego Przedmieścia. Nie 
zdążyliśmy zainteresować Pana 
Prezydenta naszym projektem 
i budową hali. Od 2006 do 2018 
roku nastąpiła natomiast dla Po-
lonii jakaś niczym niewytłuma-
czalna „noc” – brak jakichkol-
wiek planów rozwojowych jej 
infrastruktury i całkowity brak 
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zainteresowania ze strony Władz. 
Owszem, temat pojawiał się przy 
okazji każdej kampanii wybor-
czej. Po modernizacji budynku 
głównego i budowie zadaszenia 
trybuny stadionu w 2007 roku po-
jawiła się nawet deklaracja Pani 
Prezydent, że najpóźniej w 2010 
roku Polonia grała będzie już na 
nowym stadionie i w nowej hali. 
Co z tego wszystkiego wynikło 
– mamy okazję sprawdzić dzi-
siaj naocznie. Nie potrafię jako 
warszawiak zrozumieć, dlaczego 
tak się działo. Jako działacz po-
lonijny próbowałem lobbować 
w tej sprawie, założyłem nawet 
fundację Nasza Warszawa, żeby 
inicjować i wspierać działania 
na rzecz budowy hali. Jednak 
naraziłem się tylko na niechęć 
i infamię, a nawet zostałem ob-
jęty swoistą „klątwą” urzędniczą, 
co mi się nie przysłużyło – zwłasz-
cza, że jeszcze do 2012 zajmowa-
łem wysokie stanowisko w innej 
firmie wykonującej wiele zleceń 
budowlanych na rzecz Miasta st. 
Warszawy (Mostostal Warszawa). 
Do dzisiaj nie wiem dlaczego tak 
się stało. Może powiedziałem 
kiedyś w nieodpowiednim towa-
rzystwie kilka słów prawdy, albo 

dałem do zrozumienia urzędni-
kom Pani Prezydent, co myślę 
na temat takiego podejścia do 
najstarszego klubu Stolicy. Nie 
wiem. Wiem natomiast, że dzisiaj 
jestem ostrożniejszy i bardziej 
ważę słowa.

Zamknijmy ten smutny wątek 
i okres, przejdźmy do czasów 
obecnych. W wypowiedzi dla 
poprzedniego wydania Gazety 
wspomniał Pan o optymizmie, 
jakim powiało nad Konwiktorską 
w ostatnim czasie. O co chodzi?
Zacznijmy od tego, że w kam-
panii wyborczej 2018 roku Pan 
Prezydent Rafał Trzaskowski du-
żo mówił na temat Polonii i za-
miarze uczynienia z budowy na 
Konwiktorskiej sztandarowego 
projektu swojej prezydentury. 
Przyglądałem się temu z zainte-
resowaniem, ale też z pewnym 
dystansem, pamiętając o dwu-
nastoletnich doświadczeniach. 
Zwrócił natomiast moją uwagę 
sposób, w jaki Pan – wtedy kandy-
dat – Rafał Trzaskowski o Polonii 
się wypowiadał. Wspominał swo-
je muranowskie korzenie, było 
w tym coś osobistego. Pomyśla-
łem wtedy: może jednak coś z te-

już są – Pan Gregoire Nitot, pre-
zes i właściciel Klubu Piłkarskie-
go, Pan Łukasz Tusiński – szef 
dynamicznie rozwijającego się 
Klubu Koszykarskiego. Można 
wreszcie budować!

To dlaczego nie widzimy jeszcze 
przy Konwiktorskiej koparek, 
żurawi budowlanych, robotni-
ków uwijających się po ruszto-
waniach? Przecież koszykarki 
Polonii wygrały rozgrywki 1 ligi 
i wszystko wskazuje na to, że 
awansują niebawem do Ekstra-
klasy. Gdzie będą zatem grały?
O to można i należy zapytać Pa-
na Prezesa Łukasza Tusińskie-
go. Wiem, że nie śpi przez to 
po nocach. Natomiast proces 
inwestycyjno-budowlany nie jest 
taki prosty. Przede wszystkim 
potrzebne są pieniądze. Wie-
my od Pani Prezydent Renaty 
Kaznowskiej, która jest wielką 
orędowniczką Polonii i budowy 
dla niej nowych obiektów, że 
Miasto zarezerwowało na ten 
cel 100 mln zł w planie inwesty-
cyjnym do 2025 roku. Na halę 
to wystarczy, ale nie wystarczy 
na stadion i budynek wsparcia 
sportu. Teraz czas na to, by śro-

dowisko polonijne porozumiało 
się w kwestii kolejności budowy 
obiektów i harmonogramu in-
westycji. Wiem, że do zawarcia 
takiego porozumienia jest bar-
dzo blisko. 

Niezależnie od tych działań 
wciąż potrzeba większej ilości 
pieniędzy. Można próbować 
pozyskać je za pośrednictwem 
Pana Wojewody Mazowieckiego, 
może częściowo od właścicie-
la Klubu Piłkarskiego (wiem, 
że Pan Prezes Nitot o tym my-
śli, ale nie mogę wypowiadać 
się w jego imieniu). Miasto na 
pewno będzie wiedziało, jak to 
zrobić. Ważne tylko, żeby od-
rzucić rozważaną jako jedną 
z opcji tzw. formułę PPP (Part-
nerstwo Publiczno-Prywatne, 
przyp. red.). To droga donikąd, 
a w najlepszym razie do zakoń-
czenia pierwszego etapu budowy 
w 2030, kiedy już nie będzie ani 
klubu koszykarskiego, ani pił-
karskiego, ani Polonii. 

Ale nie, Polonia nigdy nie zgi-
nie! A hala będzie gotowa w 2023 
roku. Bo taka jest potrzeba, ko-
nieczność i możliwość.

Dziękuję za rozmowę. z

I nie trzeba było 
długo czekać. Miasto 
po kilkunastoletniej 
niemocy nie tylko 
ogłosiło, ale także 
rozstrzygnęło 
w 2019 roku konkurs 
architektoniczny 
na projekt całego 
kompleksu – hala, 
stadion, budynek 
wsparcia sportu przy 
Konwiktorskiej!
Nieprawdopodobne!
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go będzie. I nie trzeba było długo 
czekać. Miasto po kilkunastolet-
niej niemocy nie tylko ogłosiło, 
ale także rozstrzygnęło w 2019 
roku konkurs architektoniczny 
na projekt całego kompleksu – 
hala, stadion, budynek wsparcia 
sportu przy Konwiktorskiej! Nie-
prawdopodobne! Co prawda nie 
poszły za tym kolejne kroki, ale 
jest to zrozumiałe o tyle, że w tym 
czasie nie było poważnych part-
nerów po stronie Klubu. Dzisiaj 
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Nie organizujmy dzieciom 
życia za bardzo!

n EDUKACJA

W opiekuńczej 
gorliwości wi-
dzę wyraz bar-
dziej ogólnego 

zjawiska społecznego, jakim 
jest powszechne dzisiaj dążenie 
do optymalizacji życia, zgod-
nie z popularnymi sloganami 
(powstałymi w sferze reklamy, 
a sprytnie wykorzystywanymi 
przez polityków), takimi jak „Za-
sługujesz na to!”, „To ci się po 
prostu należy!”, „Masz do tego 
prawo!”. Współcześni rodzice 
odczuwają ogromną potrzebę 
podania swoim dzieciom na tacy 
wszystkiego co wydaje im się 
najlepsze, traktując to jako wa-
runek sine qua non osobistego 

Ze smutkiem stwierdzam, że kolejne roczniki dzieci i młodzieży przejawiają coraz mniejszą samodzielność 
i inicjatywę, wszechstronnie obsługiwane przez liczne grono dorosłych: rodzinę, nauczycieli, osoby 
prowadzące zajęcia pozaszkolne oraz innych usługodawców.

sukcesu w realizacji projektu 
„Dziecko”. Często wręcz cier-
pią z powodu lęku przed nie-
wykorzystaniem jakiejś szansy 
lub możliwości.

Z rozmów z dyrektorami in-
nymi szkół wiem, że wielu ma 
podobne spostrzeżenia. Niektó-
rzy tak jak ja, widzą w rosnącym 
„przezaopiekowaniu” dzieci po-
ważny problem społeczny.

Błąd nadopiekuńczości
Obawiam się, że obserwowana 
przeze mnie tendencja przy-
niesie w przyszłości znaczne 
nasilenie zjawiska zauważal-
nego już dzisiaj – dzieci, które 
po osiągnięciu dorosłości mają 

kłopot z usamodzielnieniem się 
i odnalezieniem swojego miejsca 
w życiu. Niestety, wielu rodzi-
ców sumiennie na to pracuje. 
W najlepszej wierze dążą oni 
do zapewnienia progeniturze 
optymalnych warunków rozwo-
ju, nie sięgając jednak myślą 
do bardziej odległych w czasie 
skutków swoich działań.

Od lat staram się z pozycji 
dyrektora szkoły powściągać 
rodzicielskie zapędy totalnego 
organizowania dzieciom życia 
i usuwania wszystkich prze-
szkód, jakie napotykają na swojej 
drodze. Coraz częściej mam po-
czucie walki z wiatrakami. Tyle 
dobrego, że oprócz poczucia mi-

sji motywuje mnie własne ojcow-
skie, pozytywne doświadczenie. 
Wspólnie z żoną staraliśmy się 
nie ingerować nadmiernie w ży-
cie naszych córek, szczególnie 
w okresie dorastania, co pozwo-
liło w odpowiednim momencie 
w sposób naturalny i bezkonflik-
towy przeprowadzić operację 
wykopywania piskląt z gniaz-
da. Dzięki temu społeczeństwo 
w rozsądnym czasie wzbogaciło 
się o dwie nowe podstawowe 
komórki, a my z małżonką zy-
skaliśmy możliwość cieszenia 
się tym faktem, zachowując za-
razem zdrowy dystans od życia 
naszych pociech. Nie wszystkim 
rodzicom się to udaje.

Obawiam się, 
że obserwowana 
przeze mnie 
tendencja przyniesie 
w przyszłości znaczne 
nasilenie zjawiska 
zauważalnego już 
dzisiaj – dzieci, 
które po osiągnięciu 
dorosłości mają kłopot 
z usamodzielnieniem 
się i odnalezieniem 
swojego miejsca 
w życiu.
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Moja donkiszoteria ma też 
pierwiastek racjonalny. Nado-
piekuńczość rodziców mocno 
wpływa na funkcjonowanie 
dzieci w szkole i staje się źró-
dłem oczekiwań, które trudno 
spełnić, jeśli chcemy pozostać 
wierni wartościom wypisanym 
na sztandarze naszej placówki: 
odpowiedzialności, dzielności 
i uspołecznieniu. Pisząc ten ar-
tykuł mam nadzieję wyjaśnić, 
dlaczego nie zawsze jako dy-
rektor szkoły godzę się postę-
pować w sposób, który wielu 
rodzicom wydaje się oczywisty 
i niezbędny. A inspiracją stały 
się doświadczenia okresu pan-
demii.

Jak było wiosną, podczas zdal-
nej nauki, opisano już tysiące 
razy. Było, delikatnie mówiąc, 
średnio. Po kraju niosło się ro-
dzicielskie narzekanie, że na-
uczyciele za mało się starają, 
pozostawiając uczniów samym 
sobie z przesyłanymi e-mailem 
poleceniami, egzekwując tylko 
ich wykonanie. Powszechnie 
żalono się na zbyt małą ilość 
zajęć online, podczas których 
uczniowie mogliby pracować 
pod kierunkiem i nadzorem 
nauczyciela. Oczywiście w po-
szczególnych placówkach bywa-
ło różnie, ale przeciętny obraz 
sytuacji i jej ocena były mniej 
więcej takie właśnie.

Szkoła i klienci
Zakrawa na paradoks, że okres 
zdalnej nauki, który dla uczniów 
pozbawionych nagle bieżącego 
nadzoru nauczycieli mógł być 
okazją do usamodzielnienia się, 
w ostatecznym rozrachunku 
przyniósł wszystkim zaintereso-
wanym głównie frustrację. Oka-
zało się, że wielu młodych ludzi 
nie potrafi organizować swojej 
pracy, często brakuje im też we-

wnętrznej motywacji. W mojej 
szkole wypłynęło to w czerwcu, 
podczas rozmowy dyrekcji z Ra-
dą Przedstawicieli Rodziców, 
podsumowującej okres zdal-
nego nauczania. Wśród uwag 
i spostrzeżeń znalazło się po-
czucie domowego niedosytu 
z powodu zbyt małej, zdaniem 
niektórych, skuteczności na-
uczycieli w kierowaniu pracą 
uczniów. Słuchając z należnym 
szacunkiem i pokorą tych uwag 
nie mogłem jednak powstrzy-
mać się w duchu od refleksji, 
że ani w tej dyskusji, ani wcze-
śniej, na żadnym z licznych 
rodzicielskich forów wymiany 
myśli, nie padło fundamental-
ne pytanie – dlaczego dzieci są 
tak niesamodzielne? Dlaczego 
w ramach samopomocy rodzi-
cielskiej dzielono się przede 
wszystkim wyrazami otuchy 
(„Nie przejmuj się, ja też mam 
kłopot!”), a nie poradami, co 
można by zrobić w rodzinie, 
by tę samodzielność budować? 
Podczas owego czerwcowego 
spotkania z przedstawicielami 
rodziców z całą ostrością do-
tarło do mnie, że szkoła, także 
nasza, ostatecznie przestała już 
być instytucją misyjną, a stała 
się zakładem usług oświato-
wych, w którym klient powi-
nien być obsłużony zgodnie ze 
swoimi oczekiwaniami.

Nie jest to wyrzut pod czyim-
kolwiek adresem. Tak po prostu 
funkcjonuje współczesne społe-
czeństwo. Ale wciąż pozostaje 
otwarte pytanie, jaka powinna 
być dzisiaj relacja pomiędzy ro-
dzicami i dziećmi? Czy naprawdę 
rolą dorosłych jest pozostawanie 
w totalnej służbie młodego po-
kolenia? Czy dzieci, dla dobra 
własnego, ale i w dobrze pojętym 
interesie rodziców, nie powin-
ny mieć wyznaczonego zakresu 

własnej autonomii, ale również 
znać granice autonomii rodzi-
ców wobec ich potrzeb? Moim 
zdaniem powinny.

Jakże często zdarza mi się czy-
tać wyrazy potępienia postawy 
nauczycieli, którzy nie dość sku-
tecznie lub z niewystarczającym 
zapałem organizują dzieciom 
naukę w szkole. Widzę, jak dłu-
ga – i coraz dłuższa – jest lista 
(często sprzecznych) oczekiwań. 
Zadawać – nie zadawać prace 
domowe. Wymagać sprawiedli-
wie od wszystkich – wymagać 
na miarę indywidualnych moż-
liwości. Wpisywać wszystko do 
dziennika elektronicznego, że-
by rodzic mógł sprawować sku-
teczną kontrolę nad dzieckiem. 
I tak dalej. Ze swej strony gotów 
jestem pokornie przyznać, że 
wszystko złe, co mówi się i pi-
sze o nauczycielach ma swoje 
odniesienie w rzeczywistości, 
ale z drugiej strony, jak pomyślę, 
ile rzeczy współczesny nauczy-

ciel „powinien”, „musi”, „jest 
zobowiązany”, w zestawieniu 
z brakiem jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności po stronie ucznia, 
to dochodzę do wniosku, że 
wszyscy razem – rodzice i na-
uczyciele, uroczyście strzelamy 
sobie w ten sposób w kolano.

Może ktoś z czytających te 
słowa zwróci w tym momen-
cie uwagę, że nauczyciele czę-
sto bardzo wiele wymagają od 
uczniów, zazwyczaj pod rygo-
rem postawienia złej oceny. To 
się zdarza, ale rodzice mają dzi-
siaj bardzo skuteczne narzędzia 
oprotestowania takiego stanu 
rzeczy, choćby w postaci złoże-
nia skargi do dyrekcji albo kura-
torium. Sam ostatnio przeżyłem 
coś podobnego w wersji light. 
Zostałem „tylko” odsądzony od 
czci i wiary za niewyrażenie zgo-
dy na poprawianie „bez żadnego 
trybu” oceny rocznej z przed-
miotu przez ucznia kończącego 
ósmą klasę, któremu mogło to 
dać tak bardzo potrzebne dodat-
kowe punkty rekrutacyjne. I nic 
to, że było już po klasyfikacji 
i zatwierdzeniu jej wyników… 
Wszyscy zapewne zgodzą się, 
co do zasady, że szkoła powinna 
stawiać wymagania, ale moż-
liwości ustalenia w tej kwestii 
konsensusu pomiędzy nauczy-
cielami i rodzicami są dzisiaj 
niezwykle ograniczone.

Kto nie chce  
samodzielności?
W okresie zdalnego nauczania 
internet puchł od dramatycz-
nych opisów, jak to rodzice ca-
łymi godzinami pomagali swo-
im dzieciom w rozwiązywaniu 
otrzymanych zadań, często do 
późnych godzin nocnych. Na-
rastające emocje kierowały się 

przeciw nauczycielom, którzy ze 
swej strony, błądząc po omacku 
w nowej sytuacji, rzeczywiście 
nie zawsze mieli dobry pomysł 
na tę zdalną naukę. Ale pewnie 
frustracji byłoby mniej, gdyby 
nie tylko rodzina, ale i szkoła 
choć trochę przygotowywa-
ła uczniów do samodzielnego 
funkcjonowanie. Niestety, tak 
się nie dzieje. Nie tylko dlatego, 
że jest systemowo zła, czy pe-
dagogicznie niewydolna. Rów-
nież dlatego, że… nie ma takiego 
społecznego zapotrzebowania. 
Rodzice oczekują, że działanie 
nauczycieli będzie sformatowa-
ne optymalnie pod kątem zaspo-
kojenia potrzeb dziecka. Zresztą, 
nader często obie strony widzą 
te potrzeby odmiennie. Przy-
kład tego miałem na pierwszym 
powakacyjnym spotkaniu Rady 
Przedstawicieli, podczas którego 
rozmawialiśmy o szczegółach 
pandemicznej odmiany szkol-
nej normalności.

Było bardzo miło, naprawdę! 
Jako dyrekcja usłyszeliśmy wiele 
ciepłych słów w podziękowaniu 
za przygotowanie organizacji 
pracy w „bańkach szkolnych”. 
Praktycznie żadnych skarg na 
nieuchronne w takiej sytuacji 
niedogodności. Tylko trochę ży-
czeń, aby dla dobra dzieci i uła-
twienia życia rodzicom, wprowa-
dzić kilka prostych rozwiązań, 
o których chciałbym tutaj napi-
sać w kontekście tego artyku-
łu. Między innymi, żeby oprócz 
zdalnego nauczania oferowa-
nego dzieciom przebywającym 
na kwarantannie szkoła umoż-
liwiła uczestnictwo w lekcjach 
wszystkim chorym uczniom, 
choćby w roli biernych obserwa-
torów lub nawet tylko słuchaczy 
internetowej transmisji tego, 

Jak było 
wiosną, podczas 
zdalnej nauki, 
opisano już 
tysiące razy. 
Było, delikatnie 
mówiąc, średnio. 
Po kraju 
niosło się 
rodzicielskie 
narzekanie, 
że nauczyciele 
za mało 
się starają, 
pozostawiając 
uczniów samym 
sobie.

Wszyscy zapewne 
zgodzą się, 
co do zasady,  
że szkoła 
powinna stawiać 
wymagania, 
ale możliwości 
ustalenia 
w tej kwestii 
konsensusu 
pomiędzy 
nauczycielami
i rodzicami są 
dzisiaj niezwykle 
ograniczone.
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co dzieje się w klasie. Ponadto, 
żeby przekazywać nieobecnym 
w szkole materiały za pomocą 
platformy Office, z której korzy-
staliśmy podczas zdalnej nauki. 
Dzięki temu nie będzie potrzeby 
wydzwaniania po koleżankach 
i kolegach, aby dowiedzieć się, 
co było i co jest zadane. A jedno 
i drugie powyższe, żeby dzieci 
pozostając w domu nie „traciły” 
czasu cennej nauki i nie mia-
ły zaległości.

Co to ja napisałem wcześniej 
o dążeniu za wszelką cenę do 
optymalizacji… No właśnie, oto 
piękny przykład.

Czytelnikowi nie znającemu 
programu pedagogicznego STO 
na Bemowie muszę w tym miej-
scu wyjaśnić, że od zawsze stara-
liśmy się w naszej szkole przede 
wszystkim budować poczucie 
odpowiedzialności uczniów i za-
chęcać ich do samodzielności. 
Służą temu, między innymi, 
karty tygodniowe, zaliczenia 
w klasach 4-6, indywidualne 
planowanie rozwoju w klasach 
7-8. Nie wprowadziliśmy nawet 
– ku żalowi także części nauczy-
cieli – dziennika elektroniczne-
go, aby nie było pokusy poro-
zumiewania się „ponad głową” 
dziecka – to ono ma obowiązek 
raportowania w domu, co dzieje 
się w szkole, a rodzic – w razie 
potrzeby – ma łatwą, ale oso-
bistą drogę do kontaktu z wy-
chowawcą.

Uczciwie przyznaję, że ro-
zumiem, dlaczego rodzice 
przedstawili takie oczekiwa-
nia. Po prostu chcą jak najle-
piej, najefektywniej zorgani-
zować naukę swoim dzieciom. 
Nie – pozwolić im organizować 
się po swojemu, co na pewno 

byłoby procesem żmudnym, 
niewolnym od porażek. A tu 
przecież za dwa, trzy, pięć albo 
siedem lat czeka już egzamin 
ósmoklasisty, do którego trzeba 
się świetnie przygotować, bo to 
przepustka do dalszego oświa-
towego raju. Ze swej strony jed-
nak, pomijając nawet, że przy-
jęcie tych propozycji oznacza-
łoby wysadzenie w powietrze 
fundamentu naszego programu 
pedagogicznego, apelowałbym 
o zrozumienie, że:
�  życie dziecka nie jest jedynie 

ciągiem czynności zmierzają-
cym do optymalnego rozwoju, 
a już w szczególności wyłącznie 
czasem szkolnej nauki; w życiu 
jest miejsce i na chorobę, i na 
nudę, i na konieczność zaję-
cia się sobą. Boże, wiele wspa-
niałych wynalazków, wielkich 
i całkiem malutkich, powsta-
ło tylko dzięki temu, że ktoś 
się nudził!

�  jeśli uczeń pozostaje w domu 
z powodu choroby, to znaczy, 
że jest chory i w czasie choro-
by, wzorem swoich rodziców 
(sic!) i dziadków, musi – o ile 
tylko jest w stanie – organi-
zować sobie zajęcie. Ja, na 
przykład, jeśli tylko mogłem 
wstać z łóżka, rozstawiałem po 
mieszkaniu żołnierzyki,

�  bierna obserwacja lekcji, to 
żadne w niej uczestnictwo, 
a już szczególnie przez kilka 
godzin w ciągu dnia, i korzyść 
dydaktyczna też żadna. Trud-
no to także nazwać kontaktem 
społecznym z rówieśnikami, 
podobnie jak oglądanie me-
czu w telewizji nie jest tożsame 
z kopaniem piłki na boisku,

�  nie ma niczego złego w tym, 
że nieobecny w szkole dzwoni 

relacji, w moim pokoleniu na-
turalna, a dzisiaj tym bardziej 
dostępna, bo środków komu-
nikacji mamy więcej,

�  nawet konieczność nadrabia-
nia materiału nie jest jakąś ka-
tastrofą, szczególnie w młod-
szych klasach. A w starszych, 
wśród bardziej dojrzałych 
uczniów, można oczekiwać, 
że oni sami – korzystając z po-
mocy kolegów – zorganizują 
się do samodzielnej pracy, 
żeby zaległości nie narastały. 
A jeśli się nie zorganizują, to 
też pobiorą jakąś życiową na-
ukę, na przykład: „Jak sobie 
pościelesz, tak się wyśpisz”.
Przez cały szereg lat na ze-

braniach informacyjnych dla 
rodziców zapisujących dzie-
ci do szkoły uprzedzałem, że 
w naszej placówce „staramy 
się utrudnić życie dzieciom, 
żeby było im łatwiej”. Spotyka-
ło się to zawsze ze zrozumie-
niem. A teraz, nie tylko z po-
wodu pandemii, życie mówi 
nam „Sprawdzam!”. Pokusa, 
by wykorzystać świeżo odkrytą 
moc zdalnych narzędzi dla jesz-
cze lepszego, bardziej wydaj-
nego kształcenia uczniów jest 

ogromna. Ale zanim poniesie 
wszystkich entuzjazm, bardzo 
proszę przyjąć do wiadomości 
mój po wielokroć przemyśla-
ny i sprawdzony w praktyce 
pogląd pedagogiczny. Taki oto:

Żaden wykuty „na blachę” 
przedmiot nauczania, żadne pro-
centy z egzaminu kończącego 
szkołę nie mają takiego znacze-
nia dla przyszłego powodzenia 
życiowego człowieka, jak jego wy-
kształcone w młodości: poczucie, 
że jest kowalem własnego losu, 
wiara w swoje siły, umiejętność 
podnoszenia się po porażkach 
i wyciągania z nich wniosków, 
oraz patrzenia na świat nie tylko 
przez pryzmat własnych potrzeb. 
Koncentrując się wyłącznie na 
dwóch pierwszych celach, bardzo 
łatwo można zagubić te znacznie 
od nich ważniejsze. z

Życie dziecka 
nie jest jedynie 
ciągiem 
czynności 
zmierzającym 
do optymalnego 
rozwoju, a już 
w szczególności 
wyłącznie 
czasem szkolnej 
nauki; w życiu 
jest miejsce 
i na chorobę, 
i na nudę, 
i na konieczność 
zajęcia się sobą. 
Boże, wiele 
wspaniałych 
wynalazków, 
wielkich 
i całkiem 
malutkich, 
powstało tylko 
dzięki temu, 
że ktoś się 
nudził!

do koleżanki czy kolegi, żeby 
dowiedzieć się, co było w szko-
le i co jest zadane (mogę tylko 
namawiać, żeby nie czynili tego 
rodzice, bo wtedy rzeczywi-
ście jest to pozbawione wycho-
wawczego sensu). Co więcej, to 
doskonała metoda budowania 
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Jurydyki, cyrkuły, komisariaty – 
jak rozwijała się Warszawa

n WARSZAWA

Za kilka tygodni rozpocz-
nie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Bę-

dzie on realizowany w stulecie 
Pierwszego Powszechnego Spisu 
Ludności RP. Jego głównym ce-
lem jest pozyskanie danych do 
analiz, umożliwiających pod-
jęcie działań zapobiegających 
lub rozwiązujących negatywne 
zjawiska społeczne oraz proble-
mom, jakie mają mieszkańcy. 
Pośród wielu obszarów takich 
badań statystycznych, znajdują 
się bardzo interesujące zestawie-
nia dotyczące rozwoju terytorial-
nego i demografii miejscowości, 
w tym m.st. Warszawy.

Jak rosła Warszawa
Miasto Warszawa zostało zało-
żone w końcu XIII wieku. Jego 
obszar liczył około 20 ha, za-
mieszkałych przez kilkaset osób. 
W pierwszej połowie XIV wieku 
na miejscu nietrwałych wałów 
rozpoczęto wznoszenie murów 
obronnych, które ukończono 
w końcu wieku XV. Powierzchnia 
Starej Warszawy objęta murem 
liczyła jednak tylko 12 ha. Ilość 
jej stałych mieszkańców w tam-
tym okresie szacuje się na ok. 
4 700 osób w 1510 roku i około 
9 000 osób w roku 1550. W XIV 
wieku nowe osadnictwo poza 
jej murami dało początek No-
wej Warszawie, liczącej według 
różnych źródeł od 10 do 14 ha. 

Od czasu przeniesienia do 
Warszawy siedziby królewskiej, 
poza murami Starego Miasta 
zaczęły powstawać liczne re-
zydencje magnackie oraz pry-
watne miasteczka zwane jury-
dykami. W XVII wieku, wraz 
z Potopem Szwedzkim zakoń-
czył się okres względnego spo-
koju i znacznej dynamiki roz-
woju miasta. W 1655 roku liczba 
ludności wynosiła około 12 600 
osób, a w 1659 roku tylko około 
5 100. Po kilku kolejnych deka-
dach wzrostu przyszły kolejne 

Tuż przed Powstaniem 
Warszawskim 
w mieście mieszkało 
ok. 920 000 osób. 
W 1945 roku liczba ta 
spadła do około 422 000.

wojny i niszczące epidemie, 
które na początku XVIII wieku 
znowu przyniosły regres z oko-
ło 39 000 osób w roku 1700, do 
około 14 100 w roku 1754. 

Na początku XVII wieku 
granicę miasta wyznaczyła li-
nia wałów, którą zaczęto sypać 
z inicjatywy króla Zygmunta III 
Wazy w 1621 roku. Wały obej-
mujące Stare i Nowe Miasto za-
mykały obszar o szacunkowej 
powierzchni od 125 do 165 ha. 

W drugiej połowie XVIII no-
wą granicę miasta wyznaczono 
na wybudowanym w 1770 roku 
Wale Lubomirskiego. Liczył on 
12,8 km długości i objął obszar 
1 469 ha. Znacznie krótszym wa-
łem o długości 3 km obwiedzio-
no też Pragę oraz Golędzinów. 
W 1791 roku scalono Starą i No-
wą Warszawę oraz Pragę w je-
den organizm miejski, znosząc 
jednocześnie jurydyki. W ich 
miejsce utworzono 7 okręgów 
administracyjnych zwanych cyr-
kułami. Podział ten utrzymał się 
przez czas zaboru pruskiego. 
W 1792 roku populacja miasta 
wzrosła do rekordowych 120 000 
osób, by w roku 1795 spaść do 
około 66 000. Charakterystyczne 
wzrosty i spadki ilości ludno-
ści Warszawy w okresie I RP, 
wiązały się też z okresami kiedy 
w mieście obradował sejm. 

Przez cały XIX wiek, aż do 
wybuchu II Wojny Światowej, 
ograniczona terytorialnie Wała-
mi Lubomirskiego, a następnie 
budową cytadeli i podmiejskich 

fortów, Warszawa notowała stały 
przyrost ludności. W 1800 roku 
było to około 63 400 osób, w 1850 
roku około 163 400, w 1900 roku 
około 686 000, a w 1939 roku 
około 1 289 000. 

W 1916 roku obszar miasta 
znacznie powiększył niemiecki 
okupant. Przyłączono wówczas 
m.in. Szczęśliwice, Mokotów, 
część Bródna i Grochów. Łącznie 
ponad 8 000 ha. Do 15 cyrkułów, 
zwanych już komisariatami, po-
wstało wówczas 11 kolejnych. 
W 1926 roku wprowadzono 10 
obwodów statystycznych (dziel-
nic) grupujących po 2-3 komi-
sariaty. 

W czasie II Wojny Światowej 
podziały miasta zostały utrzyma-
ne, jednakże ze znaczącym wy-
dzieleniem dzielnic żydowskiej 

i niemieckiej. Tuż przed Powsta-
niem Warszawskim w mieście 
mieszkało około 920 000 osób. 
W 1945 roku liczba ta spadła do 
około 422 000. Kolejne dekady 
aż do dziś, cały czas przyno-
szą wzrost ilości ludności. Stan 
z 1939 roku powrócił w roku 
1969. 

Zaraz po zakończeniu wojny 
powstał podział na 5 dzielnic i 18 
okręgów. W 1951 roku znacznie 
powiększono obszar Warszawy 
m.in. o obszary miejscowości 
i gmin takich jak m.in. Włochy, 
Okęcie, Wilanów, Wawer i Mło-
ciny. Całość stworzyła wtedy 11 
dzielnic, a od 1959 roku 7. Nieco 
później przyłączono też obsza-
ry Rembertowa (1957), Ursusa 
(1977) i Aleksandrowa (1992). 
W 1994 roku w miejsce dzielnic 

powołano 11 gmin. Powróciły 
one wraz z przyłączeniem do 
Warszawy miasta Wesoła w ro-
ku 2002. 

Stan obecny
Obecnie Warszawa liczy sobie 
18 dzielnic, podzielonych dla 
ułatwienia orientacji na 141 ob-
szarów MSI (Miejski system in-
formacji). Zamieszkuje je łącznie 
około 1 790 600 osób. Najbar-
dziej liczną jest Mokotów – około 
218 000, a najmniej Rembertów 
– około 24 000. Obszar miasta 
wynosi 57 400 ha. Nadchodzą-
cy Narodowy Spis Powszech-
ny uaktualni nam odpowiedzi 
na pytania „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy”, „jak żyjemy”, „jak 
mieszkamy”, „jak pracujemy”, 
itp. Po raz pierwszy w historii 
polskiej statystyki publicznej 
obowiązywał będzie obowiązko-
wy samospis internetowy. Oso-
bom, które nie będą w stanie się 
samospisać, pomogą im w tym 
rachmistrzowie – bezpośrednio 
lub telefonicznie. z

Tekst i zdjęcia:  
Adam Ciećwierz

z Plan Warszawy 
w granicach Wałów 
(okopów) Lubomirskiego. 
1856 rok

c  Plan Warszawy 
z podziałem na cyrkuły-
komisariaty. 1919 rok

z Plan Starej Warszawy. 
1656 rok
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n HISTORIA

Wyprawa Jerzego Jelińskiego 
dookoła świata
Dalekie podróże rozbudzają wyobraźnię, kształtują charakter, inspirują do działania. Choć od wyprawy upłynęło 
bez mała sto lat, historia tego bezprecedensowego wydarzenia nie przestaje nas zadziwiać.

Długo oczekiwana 
książka Doroty i Da-
riusza Grochalów 
o słynnej polskiej 

wyprawie dookoła świata jest 
już dostępna dla Czytelników. 
Przedstawia ona niezwykłą wy-
prawę młodego harcerza. Jak 
głosi legenda, pewnego dnia 
1924 lub 1925 roku odpowie-
dział na prasowe ogłoszenie i zo-
stał członkiem czteroosobowej 
wyprawy. Ostatecznie był nie 
tyle jej uczestnikiem, co głów-
nym bohaterem.

Pierwotnie miała to być po-
dróż na rowerach, a zaproszenie 
wyszło od Eugeniusza Smosar-
skiego, brata słynnej aktorki. 
Względy techniczne zadecydo-
wały jednak o tym, że jeszcze 
przed początkiem realizacji pro-
jektu czwórka uczestników (do 
Jelińskiego i Smosarskiego dołą-
czyli: Jan Wacław Łada i Bruno 
Bredschneider) „przesiadła się” 
z rowerów do automobilu. A był 
to specjalnie na tę okazję skon-
struowany samochód. Jego bazę 
stanowiło udoskonalone podwo-
zie słynnego Forda T, a nadwo-
zie przypominało współczesny 

kamper, zarówno pod względem 
funkcjonalności, jak i barwy. Sa-
mochód był biały, a wzdłuż jego 
boków przebiegał nawiązujący 
do polskiej flagi pasek z napi-
sem głoszącym: „Wyprawa pol-
skich harcerzy fordem naokoło 
świata”. Z pewnością wsparcie 
ze strony Związku Harcerstwa 
Polskiego ułatwiło załatwienie 
wielu niezbędnych formalności. 
Oprócz tego w czasie podróży, 
co Jerzy Jeliński dobitnie pod-
kreślał, mógł on dzięki niemu li-
czyć na pomoc skautów w wielu 
krajach, które przemierzał: naj-
pierw wraz z trójką towarzyszy, 
a ostatecznie sam. Drugą część 
trasy, wiodącej przez Europę, 
Afrykę, Amerykę Północną, Azję 
i znowu znaczną część Europy, 
odbył Jeliński w samochodzie 
Buick Master Six Coupe. Jak do 
tego doszło i dlaczego potrzeb-
ne były aż dwa wozy, dowie sie 
Czytelnik z kart książki.

Publikacja Doroty i Dariusza 
Grochalów w sposób przystęp-
ny i uporządkowany przedsta-
wia przebieg ponad dwuletniej 
podróży Jerzego Jelińskiego. 
Ukazuje ona człowieka bez wąt-

Dorota i Dariusz Grochalowie, Ekspedycja pierwszego 
Polaka automobilem dookoła świata 1926-1928, 
Wydawnictwo EW-POL BIS Paweł Uzarowicz, 2021.

pienia niezwykłego, patriotę, 
któremu bliskie były wartości 
harcerskie, a duch przygody, 
młodzieńcza energia i determi-
nacja napędzana siłą marzeń 
sprawiały, że szczęście mu sprzy-
jało, a los nagradzał za odwagę.

Książka zawiera bogaty ma-
teriał zdjęciowy, kopie archi-
walnych artykułów prasowych, 
a także mapy ilustrujące każdy 
etap wyprawy. Chociaż wydana 
jest jako reportaż historyczny, 
czyta się ją lepiej aniżeli niejedną 

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/bitgitstud

Galeria plakatu – Marek Maciejczyk

powieść. Fascynująca, wciągają-
ca lektura: ponad dwieście stron, 
które pochłaniamy z przyjemno-
ścią i szybko, a potem... żałujemy, 
że już dotarliśmy do ostatniej. z

Małgorzata Kazimierska
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n PRAWO

Każde postępowanie 
cywilne jest inicjo-
wane poprzez zło-
żenie pisma proce-

sowego w postaci pozwu lub 
wniosku. W toku postępowa-
nia, strony w nim uczestniczą-
ce, mogą składać dalsze pisma, 
np. wnioski dowodowe czy też 
środki zaskarżenia w postaci 
zażalenia lub apelacji. Niekiedy 
to sąd wzywa strony do przed-
stawiania na piśmie określo-
nych informacji. Umiejętność 
prawidłowego formułowania 
pism procesowych ma istotne 
znaczenie dla późniejszego roz-
strzygnięcia w danej sprawie. 
Zgodne z wymogami prawa for-
mułowanie pism procesowych 
pomaga również przyśpieszyć 
procedowanie spraw. 

Wymogi formalne
Na wstępie należy zaznaczyć, 
iż każde pismo, sporządzane 
w toku postępowania cywilnego 
powinno zawierać oznaczenie 
sądu, do którego jest skierowa-
ne. Dla spełnienia tego wymogu 
wystarczające jest określenie 
nazwy sądu oraz podanie jego 
adresu. Wskazane jest także 
określenie właściwego wydzia-
łu. W każdym sądzie są bowiem 
co najmniej 4 wydziały, zdarzają 
się natomiast takie, w których 
wydziałów jest kilkanaście.  

Pismo dotknięte brakami formalnymi nie może wywołać żadnego skutku do czasu uzupełnienia tych braków 
przez osobę, które je wniosła. Co więcej sąd zwróci stronie pismo, jeżeli nie uzupełni ona jego braków 
formalnych, wskazanych w pisemnym wezwaniu sądu. 

Istotne jest, by strona 
wyartykułowała 
w możliwe jasny 
i zrozumiały sposób 
czego chce lub na co 
chciałaby zwrócić uwagę 
sądu. Co do zasady 
należy również wskazać 
fakty, na których strona 
oparła swoje stanowisko 
oraz przedstawić powody 
na wykazanie każdego 
z tych faktów.

oznaczenie nadawane sprawie. 
Pisma, które strona kieruje do 
sądu w toku postępowania po-
winny zawierać tą sygnaturę. 
Dzięki temu pismo można łatwo 
przyporządkować do konkretnej 
sprawy. Sygnaturę sprawy stro-
na poznaje z pierwszego pisma, 
które kieruje do niej sąd. 

Wyraźne żądanie
Kolejnym niezbędnym elemen-
tem każdego pisma procesowego 
jest osnowa wniosku lub oświad-
czenia. Mówiąc inaczej jest to 
kategorycznie sformułowane żą-
danie lub twierdzenie strony. To 
zasadnicza treść każdego pisma 
procesowego, w którym osoba 
kierująca pismo do sądu wskazu-

Na samym końcu koniczne jest 
również wymienienie wszystkich 
załączników dołączonych do pi-
sma procesowego. Mogą być nimi 
m.in. dokumenty, fotografie czy 
też nośniki elektroniczne. Trzeba 
pamiętać, że do pisma proceso-
wego należy dołączyć jego odpisy 
oraz odpisy wszystkich załączni-
ków. Jest to konieczne bowiem 
odpisy pisma wraz ze wszystkimi 
załącznikami sąd przesyła pozo-
stałym stronom postępowania. 
Niekiedy dopełnienie tego wy-
mogu jest kłopotliwe. Zdarza 
się bowiem, iż w jednej sprawie 
w charakterze stron występuje 
kilkadziesiąt osób. 

Powyżej przedstawiłem pod-
stawowe wymagania formalne 
pism procesowych w postępo-
waniu cywilnym. Wniesienie 
pism procesowych o szczególnie 
doniosłym znaczeniu jak pozew 
czy apelacja wymaga spełnienia 
dodatkowych wymogów. Należy 
mieć świadomość i postępowa-
nie cywilne jest mocno sforma-
lizowane i razie wątpliwości co 
do prawidłowości swoich dzia-
łań skorzystać z pomocy spe-
cjalisty. z

Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, adwokat Izby 

Adwokackiej w Siedlcach.

Niezbędnym elementem jest 
również oznaczenie stron, któ-
re występują w danej sprawie. 
W przypadku osób fizycznych 
oznaczeniem tym będą ich imiona 
i nazwiska. Osoby prawne oznacza 
się natomiast poprzez podanie ich 
nazwy. Jeżeli strona reprezento-
wana jest przed przedstawiciela 
ustawowego (np. małoletnie dziec-
ko reprezentowane przez rodzica) 
lub pełnomocnika to również te 
osoby powinny być wskazane w pi-
śmie.  Gdy mamy do czynienia 
z pierwszym pismem w sprawie 
to konieczne jest również ozna-
czenie miejsca zamieszkania lub 
siedziby każdej ze stron. Muszą 
być to aktualne adresy zamiesz-
kania lub siedziby strony. Osoba 
wnosząca pismo do sądu, w swoim 
pierwszym piśmie kierowanym 
do sądu, musi podać także swój 
numer PESEL lub ewentualnie 
numer NIP, jeśli taki posiada. 

Kolejny element to oznacze-
nie rodzaju pisma, czyli coś co 
można określić jako „tytuł” dane-
go pisma procesowego. Przykła-
dowo jeżeli ktoś chce wystąpić 
o zapłatę odszkodowania wo-
bec ubezpieczyciela to powinien 
swoje pismo zatytułować jako   
pozew o zapłatę odszkodowania. 

Należy zwrócić uwagę, iż każ-
da sprawa, która zostanie zare-
jestrowana w sądzie otrzymuje 
sygnaturę. Jest to indywidualne 

je jakiego działania oczekuje od 
sądu lub przekazuje istotne dla 
toczącej się sprawy informacje. 
W elemencie tym istotne jest, by 
strona wyartykułowała w moż-
liwe jasny i zrozumiały sposób 
czego chce lub na co chciałaby 
zwrócić uwagę sądu. Co do zasa-
dy należy również wskazać fakty, 
na których strona oparła swo-
je stanowisko oraz przedstawić 
dowody na wykazanie każdego 
z tych faktów. 

W przypadku pism proce-
sowych dotyczących roszczeń 
majątkowych konieczne jest po-
dawanie wartości przedmiotu 
sporu. Mówiąc w dużym uprosz-
czeniu jest to wyrażona w kwocie 
pieniężnej wartość odpowiadają-
ca prawu majątkowemu, którego 
dotyczy sprawa.  

Część pism procesowych pod-
lega opłacie. Takimi pismami są 
między innymi pozwy czy też 
apelacje. Sąd nie podejmie żadnej 
czynności na skutek pisma, od 
którego nie została uiszczona na-
leżna opłata. Dlatego przed wnie-
sieniem pisma do sądu należy 
ustalić czy podlega ono opłacie, 
a jeśli tak to jaka jest jej wysokość.

Każde pismo procesowe musi 
zawierać własnoręczny podpis 
strony, ewentualnie jej przed-
stawiciela ustawowego lub peł-
nomocnika jeżeli taki występuje 
w sprawie. fo

t. 
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Pisma procesowe 
w postępowaniu cywilnym 
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Górska przygoda z dzieckiem
n TURYSTYKA

Góry z dzieckiem i szla-
kowe perypetie to już 
nieco inny poziom 
górskiego wtajem-

niczenia. Z naszym Radkiem 
właśnie kończymy kolejny se-
zon górskiej tułaczki, dlatego 
też pokusiliśmy się o kilka słów 
podsumowań i podpowiedzi. Bo 
dla nas wiele w tym było nowego 
i sporo musieliśmy się też na-
uczyć, zwłaszcza cierpliwości. 

Od czego zacząć?
Zazwyczaj schody i pod górkę, 
ciężko zaczyna robić się jeszcze 
w domu, na etapie planowania 
i pakowania. Warto być tutaj roz-
tropnym rodzicem i przewidy-
wać różne scenariusze eskapady, 
ale też z drugiej strony nie prze-
sadzać. Jednak wbrew pozorom 
nie jest to takie trudne i można 
szybko dojść do wprawy. Bądź 
dobrze przygotowany. Pamiętaj 
o jedzeniu, zadbaj o nakrycie 
głowy, pamiętaj o kremie z wy-
sokim filtrem i o płynach. 

Zmiana perspektywy
Dziecko w górach wprowadza 
sporą rewolucję. Do tej pory za-
zwyczaj zrywaliśmy się w środ-
ku nocy lub po prostu space-
rowaliśmy szlakiem w asyście 
latarek. Po kilka, kilkanaście 
godzin z dużym plecakiem. Jed-
nak dziś jest inaczej. To nie my 
jesteśmy najważniejsi. Wiemy, 
że jeśli zbyt nerwowo i zbyt szyb-
ko wprowadzimy Radka w górski 
świat, to może skończyć się rej-
teradą i w góry długo nie wróci-
my. A tego nie chcemy. Dlatego 
staramy się dobierać trudno-
ści szlaku do jego możliwości. 
Staramy się również zachować 
jego tryb dnia i nie robić nic na 
siłę. Na początku wybieraliśmy 
krótkie trasy, z których szybko 
moglibyśmy wrócić lub odpo-
wiednio je zmodyfikować. Gdy 
było dobrze, następna wycieczka 
była odrobinę dłuższa. W na-
szym przypadku sprawdziły się 
wizyty w schroniskach, gdzie 
często można spotkać koty.

Góry z dzieckiem to taka ro-
syjska ruletka. Bo nigdy nie wia-
domo, kiedy nabój wystrzeli. 
Nauczyliśmy się, że spacerując 
we trójkę nie zawsze dotrzemy 

Góry z dzieckiem również potrafią zauroczyć i dać wiele radości. Nie trzeba rezygnować ze swojej górskiej miłości, choć warto 
pamiętać, że z dzieckiem na szlaku z pewnością będzie nieco inaczej.

Kiedy rozpocząć górskie 
spacery z dzieckiem?
Zakładamy scenariusz, w któ-
rym wszystko jest w porządku 
i nie ma żadnych przeciwwska-
zań do takich aktywności. Zatem 
odpowiedź brzmi – dziś. Zapew-
ne już spacerujecie z dzieckiem 
po podwórku, przemierzając 
wózkiem szutrowe, parkowe 
alejki. Zatem czemu nie wy-
brać się w góry? Tutaj również 
znajdziecie szlaki, po których 
będziecie mogli sunąć wózkiem. 
A dobrze dotlenione dziecko to 
skarb. Na początek warto wybie-
rać proste i krótkie trasy. Należy 
obserwować dziecko i reagować 
na jego potrzeby w nowym te-
renie.

Jednak, co równie istotne, 
warto cofnąć się nieco w czasie 
i roztropnie wybrać dziecięcy 
wózek, który podoła na szlaku. 
Justi będąc jeszcze w ciąży prze-
szperała cały znany nam internet 
i wynotowała atrybuty wózka 
górsko-doskonałego. Tak, aby 
nasz projekt „góry z dzieckiem” 
nie przeistoczył się od pierw-
szych dni w koszmar. Kolejnym 

etapem górskiej wędrówki dziec-
ka będzie nosidło ergonomicz-
ne. A gdy dziecko jeszcze nam 
nieco podrośnie, będzie ładnie 
siedziało i sztywno trzymało 
głowę, wówczas można przejść 
do kolejnego etapu dziecięcej 
podróży po górach, jakim jest 
nosidło turystyczne.

W naszym przypadku spraw-
dziło się powiedzenie, że plano-
wać można, a życie i tak swoje. 
Radek zmagał się ze wzmożo-
nym napięciem mięśniowym 
i asymetrią, co wykluczało no-
szenie w chuście i w nosidle 
ergonomicznym. Początkowo 
zatem mogliśmy korzystać tylko 
z wózka. Przez ten okres czasu 
nasze górskie wędrówki koncer-
towały się głównie na tatrzań-
skich dolinach i prostych szla-
kach. Czyli takie dłuższe spacery.

Pierwsza górsko-wózkowa 
wycieczka odbyła się jak miał 
2 miesiące. Później potoczyło 
się to już bardzo szybko. Gdy Ra-
dek miał 5 miesięcy spędzał już 
całe dnie w wózku. Na szczęście 
rehabilitacja szybko przynosiła 
efekty i już w wieku 11 miesię-

cy Radek był z nami na swojej 
pierwszej górskiej wycieczce 
w nosidle ergonomicznym, 
trwała ona 3 godziny. Gdy miał 
1-1,5 roku chodziliśmy na 4-5 go-
dzinne wycieczki już w nosidle 
turystycznym. Mniej więcej od 
momentu, kiedy Radek skończył 
2 lata, jest w stanie być z nami 
na szlaku cały dzień. Choć czę-
sto postoje są dłuższe niż czas 
w nosidle.

Jakiego nosidła używacie?
Nosić się zaczęliśmy dość póź-
no. Początkowo korzystaliśmy 
z nosidła ergonomicznego Tula 
free-to grow. Było to około 11 
miesiąca. Później, kiedy Radek 
miał ponad rok, przerzuciliśmy 
się na nosidło turystyczne Thule 
Sapling Elite. Zaczynaliśmy od 
krótkich i prostych szlaków.

Jakie ubrania spakować?
To jest ten aspekt, w którym 
warto być bardzo przewidywal-
nym. I warto spakować po kilka 
zapasowych zestawów. Wylana 
zupa, kałuża obok schroniska, 
czy rozlana butelka z wodą, to 

do wyznaczonego celu, że często 
trzeba zwolnić, zatrzymać się. 
Dziś, już tak planujemy trasę, 
aby była ona atrakcyjna nie tyl-
ko dla nas. Staramy się stąpać 
ostrożnie, aby nie zrazić Radka 
do dalszych wędrówek.

Góry z dzieckiem 
to taka rosyjska ruletka. 
Bo nigdy nie wiadomo, 
kiedy nabój wystrzeli. 
Nauczyliśmy się, że 
spacerując we trójkę 
nie zawsze dotrzemy 
do wyznaczonego 
celu, że często trzeba 
zwolnić, zatrzymać się. 
Dziś, już tak planujemy 
trasę, aby była ona 
atrakcyjna nie tylko 
dla nas. Staramy się 
stąpać ostrożnie, aby 
nie zrazić Radka do 
dalszych wędrówek.
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się zdarza. Warto dzieci ubie-
rać na cebulkę. I pamiętajcie, 
rodzic maszeruje i generuje 
ciepełko. Dziecko, szczególnie 
w nosidle, cały czas praktycz-
nie siedzi nieruchomo. Jednak 
w zależności od pory roku pro-
ponujemy:

Latem: najchętniej korzy-
stamy z zestawu: krótki ręka-
wek + coś z długim rękawem 
na wypadek chłodu (bluza/po-
lar) i czapka. Czapka zawsze się 
przydaje. Filtr od słońca o du-
żym współczynniku ochrony. 
W zimniejsze pory roku ubranka 
wełniane w różnych kombina-
cjach. Najczęściej wełniane bo-
dy, kalesony, kombinezon, na 
to ciepły kombinezon zimowy. 
Wełnę cenimy najbardziej za je 
właściwości termoregulacyjne. 
Dzięki nim, dziecko się nie prze-
grzewa.

Pakiet przeciwdeszczowy 
zaczął się przydawać, gdy Ra-
dek odkrył kałuże. Do tej pory 
skórę ratował nam pokrowiec 
przeciwdeszczowy na nosiło, 
który dodatkowo chroni także od 
wiatru. Odkryciem sezonu oka-
zały się kalosze! Które wraz z gu-
mowym skafandrem są świet-
nym rozwiązaniem na bajorka 
i jeśli śpimy pod namiotem, to 
również na poranno-wieczor-
ną rosę. Warto oczywiście na 
bieżąco sprawdzać, czy dziecko 
się w tym stroju nie przegrzewa 
i czy wszystko jest ok.

Jak karmicie dziecko 
w górach?
Przez pierwszy okres pobytu 
Radka na naszym podole łez, 
jego funkcje życiowe były wspie-
rane przez pokarm prosto z pier-
si. Wówczas robiliśmy przystan-
ki na żądanie, jak tylko nam to 

zasygnalizował. Później, gdy 
nieco podrósł i rozszerzyliśmy 
dietę, dostawał małe przekąski 
w trakcie marszu. Najczęściej 
były to orkiszowe ciasteczka/
paluszki albo wcześniej pokro-
jone owoce. Staramy się jeść 
w schroniskach, aby od-
ciążyć plecy i żeby mło-
dy przyzwyczajał się 
do górskiego klima-
tu. Jest to wariant 
dużo prostszy 
od przygotowy-
wania posiłku 
przez rodziców. 
Ale jeśli decydu-
jecie się na taką 
opcję, to wówczas 
zawsze warto mieć 
w planach wizytę 
w schronisku, w któ-
rym jest dostęp do gorącej 
wody (tak aby przygotować 
posiłek) albo nosić kuchenkę 
w plecaku.

Jak radzicie sobie 
z pieluchami?
Przez pierwsze dwa lata korzy-
staliśmy z pieluch wielorazo-
wych. Zużyte pieluchy pakowali-
śmy do specjalnych worków PUL 
i zabieraliśmy je do domu. Nato-
miast wełniane otulacze najczę-
ściej wietrzyliśmy w drodze, na 
plecaku (nie śmierdzą). Zabru-
dzone pieluchy spokojnie mogły 
poczekać do końca weekendu, 
kiedy zaraz po powrocie do do-
mu leciały do prania. Minusem 
z ich korzystania w górach jest 
to, że zajmowały w plecakach 
sporo miejsca. Worki z brud-
nymi pieluchami troczyliśmy 
najczęściej na zewnątrz plecaka. 
W czasach, gdy korzystaliśmy 
z jednorazówek, zwijaliśmy je 
i zabieraliśmy po prostu na dół.

W jaki sposób 
zabawiacie dziecko 
w górach?
Początkowo Radkowi wystarcza-
ło obserwowanie przyrody – naj-
częściej listków. Nie wymagał od 
nas niczego, tak był pochłonięty 
otaczającą naturą. Do nosidła 
doczepialiśmy zabawki – takie 
pluszaki na sznurku i mocowa-
ne klamerką. Z biegiem czasu, 
kiedy zaczęły się pierwsze słowa, 
zaczęliśmy po prostu opowiadać 
sobie różne rzeczy. Jedną z ulu-
bionych zabaw Radka w nosi-
dle jest kręcenie się „karuzela” 
i podskoki.

Jak dzielicie 
się ekwipunkiem?
Staramy się dzielić sprawiedli-
wie. Powiedzmy mniej więcej, 
bo zawsze Krystek ma tego ba-
gażu nieco więcej. Jedno z nas 
bierze Radka w nosidle (najczę-
ściej właśnie Krystek), a w nosi-
dle ma zazwyczaj tylko pokro-
wiec przeciwdeszczowy i nasze 
kurtki. Ja biorę wtedy jedzenie 
i ciepłe ubrania. Tak robimy 
zazwyczaj na krótkich trasach. 
Pakujemy się w plecak max. 38 
litrów. Kiedy idziemy z namio-
tem albo na dłużą wędrówkę ze 
spaniem w schronisku i mamy 
znacznie więcej rzeczy, paku-
jemy się odrobinę inaczej. Do 
nosidła dopinamy mały pleca-
czek i ładujemy. Korzystamy 
wtedy też z wyprawowego ple-
caka Krystka o pojemności 75 
(90) litrów i nawet się mieścimy.

Spanie pod namiotem
Wszystko zależy czy już wcze-
śniej tak sypialiście i czy macie 
doświadczenie. Jeśli nie to, na 
początku najwygodniej prze-
testować się na kampingu lub 
obok schroniska. Przed pierwszą 
nocą pod namiotem, opowia-
daliśmy Radkowi o namiocie, 

pokazywaliśmy go w gazetach. 
Dobrym pomysłem jest rozbi-
cie namiotu na sucho w domu 
i spędzenie w nim nocy. Jest też 
odcinek bajki dla najmłodszych 
o perypetiach króliczka o imie-
niu Bing, który wybiera się na 
camping. Ważne jest pozytywne 
nastawienie. Jasne, że dziecko 
może się w nocy obudzić i płakać 
i co wtedy? Zimna krew. Mamy 
wrażenie, że nam się udało, bo 
nasz pierwszy nocleg w namio-
cie na dziko obył się bez traumy, 
po obu stronach.

Jaki macie 
ekwipunek biwakowy?
Po pojawieniu się dziecka w zasa-
dzie nie wymienialiśmy naszego 
sprzętu. Po prostu dopakowywa-
liśmy do plecaka więcej rzeczy. 
Nawet latem zabieramy ze sobą 
dwa zimowe śpiwory puchowe 
i jeden cieńszy trzysezonowy. 
Jak to mówią, puchowego kró-
lestwa nigdy dość. Szczególnie, 
że dzieci mają inny komfort ter-
miczny. I zdecydowanie lepiej, 
aby dziecko nie wyziębiło się, co 
zawsze może nieść spore poważ-
ne konsekwencje zdrowotne. 

 Złote rady?
Nic na siłę. Tylko spokój może 
nas uratować. Od samego po-
czątku staraliśmy się Radka nie 
przemęczać, dostosowywać się 
do rytmu dnia naszego dziecka. 
Wychodziło to wtedy lepiej – 
mniej wtedy płakał i mniej się 
stresował. Zabieramy na szlak 
podstawowe zabawki, które 
nie są ciężkie, a w danej chwili 
wiodą prym w domu. Warto po 
prostu pamiętać o kilku pod-
stawowych zasadach, o których 
wspomnieliśmy i wszystko po-
winno być dobrze. z

Justyna i Krystian Zając
www.hasajacezajace.com

Staramy się jeść 
w schroniskach, aby 
odciążyć plecy i żeby 
młody przyzwyczajał 
się do górskiego 
klimatu. Jest to 
wariant dużo prostszy 
od przygotowywania 
posiłku przez rodziców. 
Ale jeśli decydujecie 
się na taką opcję, 
to wówczas zawsze 
warto mieć w planach 
wizytę w schronisku, 
w którym jest dostęp 
do gorącej wody 
(tak aby przygotować 
posiłek) albo nosić 
kuchenkę w plecaku.
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Nuda to zaproszenie 
do wnętrza Ciebie
Kiedy byłam mała, nudziłam się w deszczowe dni. Przechodziłam wtedy z miejsca na miejsce, martwiłam się 
tym, że nie mogę wyjść tam, gdzie chcę, bo pada deszcz – a wtedy zazwyczaj chciałam najwięcej. I czytanie nie 
było wtedy przyjemne, i oglądanie, i rysowanie. Mówiłam do siebie i bliskich, że bardzo się nudzę.

Nuda jest 
jak refren 
w piosence. 
Pojawia się 
w sposób 
przewidywalny, 
po jakiejś 
„zwrotce” 
w życiu. Jest 
przerywnikiem 
w drodze do 
kolejnych 
zdarzeń, 
przeżyć. 
Chodzi więc 
o proporcje. 
Po zdrowej 
nudzie możemy 
być pewni 
przypływu 
energia, chęci 
do tworzenia, 
do robienia 
czegoś. 

Dlaczego 
w deszczowe dni?
Wiele lat później wróciłam in-
tensywnie do tych wspomnień 
deszczowej nudy. I powoli 
wszystko zaczynało się ukła-
dać. Przypomniałam sobie ci-
szę przerywaną kroplami desz-
czu, wiatr hulający za oknem, 
szelesty drzew; coraz wyraź-
niejsze odgłosy pociągów, któ-
rych nie było widać, bo tory 
były daleko, ale deszczowa 
aura sprawiła, że dźwięk niósł 
się inaczej. I to było TO. Obu-
dzony zmysł słuchu przejął 
docierające do mnie bodźce. 
Wydawało się, że nie dzieje 
się nic, a tak naprawdę działo 
się wszystko. Działo się życie 
przyrody, które swoją subtel-
ną intensywnością zatrzy-
mywało mnie w tym właśnie 
DOŚWIADCZANIU. Nazywa-
łam nudą coś, co było tak na-
prawdę bardzo intensywnym 
doznaniem ZMYSŁOWYM, ale 
działo się w ZATRZYMANIU, 
odbywało się WEWNĘTRZNIE.

Pobudzenie zmysłów
Nie mogłam się doczekać, kiedy 
wyjdę na dwór. A wtedy wszyst-
ko pachniało tak inaczej, tak 
jakby ziemia i rośliny, niezależ-
nie od pory roku, rozpoczynały 
coś nowego. Od schnącej gleby 
parowało powietrze, na niebie 
pojawiały się chmury. Zmysły 
zaczynały pracować inaczej, po-
budzone oczyszczeniem ziemi; 
zapach i wzrok inaczej odbiera-
ły rzeczywistość. Można powie-
dzieć, że dalej NIE DZIAŁO SIĘ 
NIC SPECJALNEGO, a przecież 
było wtedy tak intensywnie. 
Choć mogło się wydawać, że 
bardzo nudno.

Nudno na zewnątrz, ale boga-
to w środku, bo ten czas, kiedy 
„nie ma co robić”, „nic się nie 
dzieje”, „wszystko się powtarza 
i ciągle tak samo”, to czas na 
jedne z ważniejszych procesów 
psychicznych. Nasze życie we-

wnętrzne ma wówczas szansę 
dojść do głosu, bo nie zagłusza 
go nadmiar bodźców i zajęć. 
Nuda zatrzymuje – jest jak ko-
twica. Chcesz płynąć, a ona Cię 
nie puszcza. Zatrzymuje w na-
prawdę ciekawym porcie. Gdy 
odważysz się tam zajrzeć, za-
ciekawić się tym, co w Tobie, 
samo zatrzymanie na doświad-
czaniu nudzenia się, może już 
być ciekawą przygodą. Zresztą 
w tym samym momencie praw-
dopodobnie przestaniesz się 
nudzić, bo zainteresujesz się 

świadczaniu życia w teraźniej-
szości, pobudza twórczość. Jest 
niezbędna, byśmy mogli do-
brze żyć. I jak większość rzeczy 
w życiu jest dobra, gdy nie staje 
się przewlekła.

Patologiczna nuda, mająca 
miejsce wtedy, gdy przez dłuż-
szy czas jesteśmy pozbawieni 
bodźców, przestaje nam słu-
żyć. Pojawia się wówczas prze-
wlekłe zmęczenie, frustracja, 
a organizm zaczyna reagować 
nadmiernym stresem. W takich 
okolicznościach trudniej jest 

przeżyciami, które są w Tobie. 
Może zdarzyć się też tak, że wła-
śnie wtedy będziesz nudzić się 
jeszcze bardziej. To może na-
wet być smutne, bo wydasz się 
sam sobie nudny. A przecież 
nie jesteś!.

Czy nuda jest  
potrzebna?
Nuda jest naturalnym i bardzo 
potrzebnym stanem. Pozwala 
nam na regenerację, odpoczy-
nek od pędu; pozwala ułożyć 
przeżycia, zatrzymuje na do-

zaglądać do siebie, bo odczu-
wamy rozdrażnienie, lęk, poja-
wia się destabilizacja. Gdy nuda 
staje się przewlekła, i zamiast 
przystankiem staje się podróżą, 
może to świadczyć o naszych 
głębszych trudnościach czy pro-
blemach. 

Z drugiej strony brak nudy 
również działa na naszą nieko-
rzyść. Nadmierne i ciągłe wy-
stawienie na bodźce płynące 
ze świata zewnętrznego, bez 
zatrzymania, powoduje te same 
stany, co brak bodźców.

Nuda jest jak refren w piosen-
ce. Pojawia się w sposób prze-
widywalny, po jakiejś „zwrotce” 
w życiu. Jest przerywnikiem 
w drodze do kolejnych zdarzeń, 
przeżyć. Chodzi więc o propor-
cje. Po zdrowej nudzie możemy 
być pewni przypływu energia, 
chęci do tworzenia, do robienia 
czegoś. Cykliczność tego proce-
su daje nam poczucie stabilno-
ści i bezpieczeństwa.

W poszukiwaniu  
nudy…
Od tamtych dziecięcych cza-
sów deszcz przypomina mi 
o tym, że nierobienie to za-
proszenie do podróży wgłąb 
siebie. Zatrzymuje mnie samo 
to, że pada deszcz. Zatrzymuje 
wewnętrznie. I marzę wtedy 
o NUDZIE. Tęsknię za tą dzie-
cięcą hipernudą. Czasami zaś 
organizuję sobie nudę na żą-
danie. Ale to nie jest to samo. 
Tamta dziecięca, bezwiedna 
nuda była jak skarb w czystej 
postaci. 

Lubię nudę. Jest w niej nie-
zwykła siła zatrzymania. Taki 
reset, a potem... A potem dzieją 
się rzeczy, sprawy, przychodzą 
pomysły, „chce się chcieć” in-
tensywniej – bo nuda mija. Na 
szczęście nie bezpowrotnie. z

Beata Poborska-Kobrzyńska
psycholog, psychoaterpeuta

www.psychopracownia.pl
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Praca domowa 
na pokolenia

Zamach na dzieciństwo

Piekło elitarnej edukacji

Przesłanie kolejnej książki profesora Man-
freda Spitzera – niemieckiego neurobio-
loga i psychiatry – jest jednoznaczne: dla 
dobra społeczeństwa należy jak najszyb-

ciej ograniczyć konsumpcję cyfrowych treści. Na 
poparcie swojego postulatu ma Spitzer bardzo 
wiele naukowych dowodów. Niestety dowody to nie 
wszystko. Jak gorzko stwierdza niemiecki nauko-
wiec, naukowe ustalenia są blokowane i utrudnia 
się przedostanie się ich do zbiorowej świadomo-
ści. Stoi za tym wielki biznes i lobbing związany 
z przemysłem cyfrowym. Sytuacja ta przypomina 
czasy, kiedy wielkie koncerny reklamowały wyroby 
tytoniowe, ignorując lub ośmieszając naukowców, 
którzy bili na alarm w kwestii szkodliwości nikotyny. 

Dziś, szczególnie w dobie pandemii, jesteśmy 
bombardowani informacjami o potrzebie nowych 
cyfrowych metod kształcenia, które są warunkiem 
nowoczesnej edukacji. Jak jednak pokazują badania, 
intensywne korzystanie ze smartfonów czy tabletów 
niekorzystnie wpływa na uwagę i zdolność koncen-
tracji. Nie ma zaś badań, które potwierdzałyby ich 
pozytywny wpływ. Odnośnie gier komputerowych, 
podnoszone są argumenty, że uczą one zdolności 

uczenia się nowych zadań i reagowania w nowych 
sytuacjach, a także pomagają w odnajdywaniu się 
w codziennym życiu. Tymczasem prawda jest taka, 
że gry nie wspomagają procesów koncentracji, ale 
wręcz mogą prowadzić do jej zaburzeń.

Szczególnie narażone są bardzo małe dzieci, 
którym za wcześnie daje się tablety czy inne ga-
dżety elektroniczne. Wszystko to w imię edukacji 
i postępu, tymczasem, jak pisze Spitzer, jest to 
zamach na ich dzieciństwo, polegający na ogra-
niczeniu rozwoju zmysłów i naturalnego dla tego 
wieku ruchu.

Obecny czas pandemii niestety „skazuje” nas 
na cyfrową rzeczywistość, ale warto pamiętać, 
że jest to sytuacja kryzysowa i nadmierny kon-
takt z mediami cyfrowymi ma negatywny wpływ, 
zwłaszcza na dzieci. Nie należy więc ulegać iluzji, 
którą roztaczają producenci tabletów, gier czy 
nawet programów edukacyjnych, jakoby media 
cyfrowe nie prowadziły do sytuacji szkodliwych, 
z uzależnieniem włącznie. q

Z jednej strony angielski sys-
tem edukacji dla elit jest 
symbolem solidności i pew-

ną drogą do sukcesu w dorosłym 
życiu. Z drugiej jednak strony to 
niezwykle traumatyczne doświad-
czenie dla dzieci, które przeżywają 
nagłe rozstanie z rodzicami i gwał-
towny koniec dzieciństwa, wpa-
dając w system, który wymaga od 
nich bezwzględnego posłuszeństwa 
i podporządkowania. 

Alex Renton, który doświad-
czył tego modelu edukacji na wła-
snej skórze, zajrzał do wnętrza 
zamkniętych szkół z internatem, 
zebrał świadectwa jego wycho-
wanków i przedstawił piorunującą 
wizję krzywd, upokorzeń i fizycz-
nej przemocy, jaka jest udziałem 
dzieci. I wreszcie, o zgrozo, po-
kazał, że system stanowił dosko-
nałe miejsce, w którym chronili 
się przestępcy seksualni. Według 
autora prawie połowa szkół dla 
elit udzieliła schronienia pedofilom.

Książka, jak pisze jej autor, jest „pró-
bą wytłumaczenia, dlaczego cała klasa 
społeczna – jedna z najpotężniejszych, 
jakie zna świat – zdecydowała, że dzieci 
muszą cierpieć, by stać się użytecznymi 
obywatelami”. Prywatny system edu-
kacji, którego patologie opisuje autor, 
narodził się w połowie XIX w., a złote 
czasy przeżywał w latach 60-tych XX w. 

W 1967 r. uczyło się w takich szkołach 
ponad 60 tysięcy dzieci. Większość 
z tych placówek stanowiły prywatne 
firmy zarządzane przez wszechwład-
nego dyrektora, który nie podlegał 
praktycznie żadnej kontroli. Edukacja 
w szkołach z internatem zaczynała 
się wieku 7-8 lat, choć zdarzały się 
przypadki oddawania dzieci znacz-
nie młodszych. Churchill wspomina 
wprost swoją szkołę jako piekło. q

Rzadki to talent, aby łączyć 
jasność wypowiedzi z jej głę-
bią, aby prostym językiem 

pisać o najbardziej fundamental-
nych problemach współczesności. 
Dar ten niewątpliwie posiada Jon 
Kabat-Zinn, jeden z pionierów ruchu 
mindfulness, emerytowany profesor 
medycyny i niestrudzony populary-
zator idei uważności. Jak przystało 
na nestora ruchu, osobę bez reszty 
oddaną swojej idei, Jon Kabat-Zinn 
pisze z wielką siłą, z autentycznym 
zapałem i wiarą, przekonując nas, iż 
rozwój uważności jest sprawą przy-
szłości rodzaju ludzkiego.

Uważność to praktyka medyta-
cyjna, która wywodzi się z buddy-
zmu i zdołała już zdobyć uznanie 
ludzi na całym świecie, wykazując 
swoją zdolność do adaptacji wśród 
różnych kultur i ludzi z różnych grup 
społecznych. Dla autora uważność 
jest uniwersalną drogą poznania 
i zmiany ludzkiej świadomości, jest 
najgłębszym ludzkim sposobem istnie-
nia. To postawa otwartego doświadcza-
nia wszystkiego, co dzieje się tu i teraz, 
czemu przyglądamy się z maksymalną 
świadomością i uwagą właśnie. Jej prak-
tykowanie uwrażliwia nas na wszystko, 
co nas otacza, otwiera oczy na życie 
i potrzeby innych, daje szansę wyjścia 

z kręgu własnych spraw i egoistycznych 
interesów. Dla jej zwolenników uważ-
ność to po prostu stan bycia człowie-
kiem, dający prawdziwe szczęście. Nic 
dziwnego, że przedstawiciele mindfull-
ness chcą, aby praktykował ją każdy. 
Czy to jednak realne? Autor uważa, że 
tak i cierpliwie nas do swojej idei prze-
konuje. q

Manfred Spitzer, Cyberchoroby. Jak 
cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, 
Wydawnictwo Dobra Literatura.

Jon Kabat-Zinn, Uważność dla wszystkich, Czarna 
Owca, 2021.

Alex Renton, Jak wytresować lorda. O elitarnych 
szkołach z internatem, Prószyński i S-ka, 2020.
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Siedem wskazówek, które pomogą 
w sprzedaży nieruchomości

n NIERUCHOMOŚCI

Rocznie w całym kraju 
podpisywanych jest 
ok. 600 tysięcy aktów 
notarialnych dotyczą-

cych sprzedaży nieruchomo-
ści. Pomimo pandemii rynek 
wtórny mieszkań w Warszawie 
i okolicach ma się znakomicie. 
Po latach do łask wróciły także 
domy, na które jest obecnie du-
ży popyt. Wiele osób szuka też 
gruntów, aby zabezpieczyć swoje 
oszczędności przed inflacją i ni-
skimi dochodami z bankowych 
odsetek. Inwestycja w nierucho-
mości nie tylko pozostaje konku-
rencyjna wobec alternatywnych 
inwestycji oferowanych na ryn-
ku, ale również okazuje się być 
bezpieczna. Średnia ofertowa 
cena transakcyjna mieszkań na 
rynku wtórnym w Warszawie to 

Przystępując do sprzedaży, warto odpowiednio się do tego przygotować. Oto kilka wskazówek, o których powinniśmy pamiętać, 
aby skutecznie i dobrze sprzedać swoją nieruchomość.

my różnych jej niedoskonałości 
lub zwyczajnie je lekceważy-
my. Natomiast decydując się 
na sprzedaż domu, który ma 
już swoje lata, warto skorzy-
stać z opinii wykwalifikowa-
nego inspektora budowlanego. 
Ekspert oceni kondycję całego 
budynku i wskaże ewentualne 
niedociągnięcia, które warto 
naprawić. Wówczas będziemy 
mieć pewność, że gdy klienci 
przyjdą oglądać nieruchomość 
z własnym inspektorem, to nie 
znajdą zbyt wielu usterek, które 
trzeba by było naprawić. Dzię-
ki temu zaoszczędzimy sobie 
nerwów, jeśli ktoś będzie chciał 
wytknąć palcem awarię, której 
naprawa mogłaby potrwać kilka 
tygodni, a co gorsza zrezygno-
wać z zakupu.

Zatrudnij ekipę 
sprzątającą oraz 
remontową
Warto zastanowić się, czego po-
trzebują obecnie nowi nabyw-
cy nieruchomości. W ostatnich 
miesiącach wiele osób zdecydo-
wało się na pracę zdalną w do-
mu. Świetnym pomysłem było-
by wydzielenie w oferowanym 
na sprzedaż mieszkaniu strefy 
biurowej kosztem np. jednej 
sypialni lub zmniejszenia sa-
lonu. Wprowadzając tam kilka 
elementów, np. biurko, miejsce 
na dokumenty, jakąś ciekawą 
roślinę – dodamy uroku całe-
mu pomieszczeniu.

Zadbaj o porządek przed wej-
ściem do domu i w ogrodzie, 
przytnij drzewka czy żywopłot, 
posadź nowe kwiaty i obłóż zie-

11,7 tys. zł za metr kwadrato-
wy, co oznacza 8 proc. wzrostu 
w ciągu roku.

Sezon na sprzedaż nieru-
chomości zazwyczaj zaczyna 
się wczesną wiosną. Dlaczego? 
Otóż zdecydowanie większa 
część osób woli zabrać się za 
porządki wtedy, kiedy zaczy-
na się robić ciepło. Jest to więc 
idealny moment na dokonanie 
kilku poprawek w mieszaniu czy 
nawet generalnego remontu nie-
ruchomości. Zaś kupujący mają 
lepsze możliwości dokładnego 
sprawdzenia stanu mieszkania 
po sezonie zimowym. 

Zatrudnij inspektora 
budowlanego
Najczęściej, mieszkając w swo-
jej nieruchomości, nie widzi-

Decydując się 
na sprzedaż domu, 
który ma już swoje lata, 
warto skorzystać z opinii 
inspektora budowlanego. 
Ekspert oceni kondycję 
całego budynku 
i wskaże ewentualne 
niedociągnięcia, które 
warto naprawić. 
Wówczas będziemy 
mieć pewność, że 
gdy klienci przyjdą 
oglądać nieruchomość 
z własnym inspektorem, 
to nie znajdą zbyt wielu 
usterek. fo
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mię nową korą, zagrab stare ga-
łęzie. Te drobne z pozoru rzeczy 
naprawdę robią ogromną robotę.

Korzystając z usług firm re-
montowych warto odświeżyć 
mieszkanie. Z pomocą przyjdzie 
ekipa sprzątająca, która zdezyn-
fekuje całą nieruchomość. Warto 
też pomalować pomieszczenia 
– nie musimy wcale użyć skom-
plikowanej palety kolorów, wy-
starczą białe ściany, które zawsze 
są w modzie. Koniecznie trzeba 
też pozbyć się starych i niepo-
trzebnych rzeczy. Nieruchomość 
pokazywana klientom musi być 
czysta i świeża, by można by-
ło dostrzec jej potencjał. Z jed-
nej strony jest ona wizytówką 
właścicieli, z drugiej zaś jej stan 
wpływa na cenę oraz szybkość 
sprzedaży. Jeśli nie dysponujesz 
finansami, wiele z wyżej wymie-
nionych rzeczy zrobisz sam lub 
z pomocą bliskich. Pamiętaj też 
o przewietrzeniu lokalu przed wi-
zytą zainteresowanych zakupem. 

Zatrudnij odpowiedniego 
agenta nieruchomości
Znalezienie agenta nierucho-
mości jest stosunkowo łatwe, 
natomiast znalezienie skutecz-
nego agenta nieruchomości jest 
już trudniejsze. Warto spraw-
dzić portfolio agenta, którego 
chcemy wybrać. W jaki sposób 
można tego dokonać? Poniżej 
kilka podpowiedzi, o co war-
to zapytać:
�  ile transakcji zamknął w ostat-

nim roku?
�  czy pomaga w załatwieniu 

wszystkich formalności?
�  czy rozwiązuje również trudne 

sytuacje związane z nierucho-
mością?

�  jakie usługi oferuje poza przy-
jęciem oferty?

�  jakie jest jego doświadczenie 
dokładnie w tym rejonie?
Pamiętaj, że Ty i Twój agent 

powinniście grać do jednej 
bramki i obojgu powinno zale-
żeć na sprzedaży nieruchomości 
na jak najlepszych warunkach. 
Warto rozeznać się od począt-
ku, czy wybrany agent spełnia 
nasze oczekiwania. Zapytaj też 
znajomych, czy znają kogoś war-
tego polecenia. Nie podpisuj do-
kumentów bez czytania: jeśli 
czegoś nie rozumiesz, zapytaj 
rodzinę, znajomych czy nawet 
swojego księdza. Również war-
szawskie Urzędy Dzielnic ofe-
rują nieodpłatną pomoc praw-
ną i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie. 

Zadbaj o profesjonalną 
sesję fotograficzną
Dobre fotografie sprzedawanej 
nieruchomości to sprawa nie-
zwykle ważna. Wielu potencjal-
nych klientów podejmuje decy-
zję o zakupie domu na podsta-
wie jego zdjęć. Jeśli dotychczas 
nie kupowałeś nigdy nierucho-
mości, to postaw się w miejscu 
kupującego i przejrzyj liczne 
oferty dostępne choćby na por-
talach internetowych. Zapewne 
zwrócisz uwagę na te najbar-
dziej atrakcyjne.

Dobry agent nieruchomości 
powinien postarać się o to, by 
przy pomocy wykwalifikowa-
nego fotografa wykonać pro-
fesjonalną sesję fotograficzną. 
W dzisiejszych czasach warto 
też zainwestować w zareje-
strowanie wirtualnego space-
ru w technice 3D, co umożli-

wi klientom zdalne obejrze-
nie nieruchomości.

Z doświadczenia wiem , że 
bardzo pomaga też uatrakcyjnie-
nie albumu zdjęć nieruchomości 
ujęciami filmowymi oraz foto-
graficznymi zrobionymi przy 
użyciu drona. Zawsze opraco-
wuję takie materiały i widzę, 
że cieszą się one dużym zain-
teresowaniem klientów przy 
wstępnej selekcji. To przydaje 
się szczególnie wtedy, gdy nieru-
chomość jest zlokalizowana da-
leko od potencjalnego nabywcy. 
Na podstawie zdjęć zrobionych 
z drona może on podjąć decyzję, 
czy warto pokonać wiele kilome-
trów, by obejrzeć wymarzony 
dom na żywo. Poza tym klienci 
zazwyczaj zwracają uwagę na 
okolicę i to, jakie jest sąsiedz-
two wybranej nieruchomości, 
a to mogą poznać z fotografii 
zrobionej z „lotu ptaka”. 

Wystaw swój dom na 
sprzedaż
Wybrany agent nieruchomości 
wystawi ofertę Twojego domu 
na wszystkich dostępnych porta-
lach, by zwiększyć szanse szyb-
kiej sprzedaży. Nie ograniczaj 
się również do pracy agenta, 
poinformuj rodzinę oraz zna-
jomych, że planujesz sprzedaż 

nieruchomości. Często można 
szybko znaleźć klienta za pomo-
cą poczty pantoflowej. 

Miej plan awaryjny
Musisz liczyć się z tym, że Twoja 
nieruchomość może sprzeda-
wać się znacznie dłużej niż tego 
oczekujesz. Często nie pomoże 
tu nawet obniżka ceny. Warto 
przygotować się więc na najbar-
dziej czarny scenariusz – brak 
chętnych do zakupie nierucho-
mości. 

Negocjuj, podpisz 
i zamknij sprzedaż
W dużej mierze zadanie to przej-
muje Twój agent nieruchomości. 
To on powinien wynegocjować 
jak najlepsze warunki dla Ciebie. 
Doświadczony agent będzie wie-
dział, jakich technik użyć i jak 
przekonać stronę kupującą do 
złożenia oferty akceptowalnej 
przez Ciebie. Gdy już wspólnie 
dojdziecie do porozumienia od-
nośnie ceny, zostanie już tylko 
dopełnienie formalności u no-

tariusza, który zadba o dopil-
nowanie przebiegu sprzedaży 
zgodnie z prawem. Pamiętaj też, 
że masz prawo do zadawania 
pytań i notariusz powinien wy-
jaśnić interesujące Cię kwestie 
zapisów w akcie sprzedaży. 

Wyżej opisane kwestie po-
mogą w skutecznym i szybszym 
zamknięciu transakcji z dużą 
korzyścią dla sprzedającego i ku-
pującego. 

Pamiętajmy też, że na ryn-
ku znajduje się bardzo dużo 
ofert, a najczęstszym błędem, 
który popełnia wielu właścicie-
li (szczególnie sprzedających 
po raz pierwszy), jest ustalenie 
niewłaściwej ceny nierucho-
mości. Cena bowiem powinna 
uwzględniać lokalizację, oferty 
konkurencji i stan techniczny 
mieszkania czy domu. Często 
jednak właściciel patrzy zbyt 
optymistycznie i narzuca wy-
soką cenę, co tylko odstrasza 
potencjalnych kupców i wiąże 
się z dłuższym oczekiwaniem 
na sprzedaż. z

Dobre fotografie 
sprzedawanej 
nieruchomości 
to sprawa 
niezwykle 
ważna. Wielu 
potencjalnych 
klientów podejmuje 
decyzję o zakupie 
domu na podstawie 
jego zdjęć. Jeśli 
dotychczas nie 
kupowałeś nigdy 
nieruchomości, 
to postaw się 
w miejscu 
kupującego 
i przejrzyj 
liczne oferty 
dostępne choćby 
na portalach 
internetowych. 
Zapewne 
zwrócisz uwagę 
na te najbardziej 
atrakcyjne.

Tomasz Porowski 
Doradca ds. nieruchomości / ekspert segmentu premium i właściciel 
biura nieruchomości Pantera Invest w Warszawie. 

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez portal GetHome.pl wynika, 
że wśród najczęstszych powodów zakupu domu lub mieszkania klienci 
wymieniali (do 3 wskazań):
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zakup inwestycyjny / lokata kapitału / pod wynajem

zakup większego mieszkania

zakup pierwszego mieszkania

zakup dla rodziny np. dziecka

zakup w lepszej lokalizacji

zakup mniejszego mieszkania

67,7%

64,5%

50,5%

36,6%

3,2%

19,4%



Czy wiesz, że…

Andrzej Czyczyło rysuje

v Księżycowa Arka Noego 
W „księżycowej arce” ukrytej w jaskiniach lawowych pod powierzchnią 
Srebrnego Globu naukowcy chcą umieścić materiał genetyczny 
6,7 miliona znanych gatunków zamieszkujących Ziemię. Materiał 
byłby przechowywany w warunkach kriogenicznych w laboratorium 
zasilanym za pomocą paneli słonecznych. Sam transport wymagałby 
co najmniej 250 lotów na Księżyc. Autorzy pomysłu sądzą, że 
księżycowa arka pozwoliłaby uchronić życie przez kataklizmami 
naturalnymi oraz spowodowanymi przez człowieka.
Księżycowa arka miałaby umożliwić odrodzenie ziemskiej 
bioróżnorodności po apokaliptycznym wydarzeniu, takim jak erupcja 
superwulkanu, globalna wojna atomowa, uderzenie asteroidy, 
pandemia, zmiany klimatyczne czy potężna burza słoneczna. 
Koncepcja arki z materiałem genetycznym nie jest niczym 
nowym. Na Svalbardzie istnieje Globalny Bank Nasion, w którym 
przechowywany jest materiał genetyczny roślin z całego świata i który 
już był wykorzystywany do reintrodukcji niektórych gatunków. q

v Dziecko odrzucone 
przez bakterie
Im więcej dowiadujemy 
się o mikrobiomie, czyli 
mikroorganizmach żyjących 
w naszym ciele, tym bardziej 
okazuje się, jak ważną rolę 
one odgrywają. Naukowców 
szczególnie zaś interesuje wpływ 
mikrobiomu jelit na mózg. Grupa pracująca 
pod kierunkiem naukowców z Salk Institute odkryła właśnie 
pewien szczep Escherichia coli, który – gdy znajdzie się w jelitach 
samicy myszy – powoduje, że matka odrzuca swoje młode.
Podczas badań wykazano bezpośredni związek pomiędzy konkretnym 
mikroorganizmem a zachowaniem matki. Chociaż badania 
prowadzono na myszach, ich wyniki to kolejny z rosnącego zbioru 
dowodów wskazujących na wpływ mikroorganizmów jelitowych 
na rozwój mózgu i zachowania.
Naukowcy wciąż zdobywają nowe informacje na temat wpływu 
mikroorganizmów na mózg. Dotychczas powiązano skład mirkobiomu 
jelitowego z depresją, autyzmem, zaburzeniami lękowymi i innymi 
problemami. Trudno jest jednak badać wpływ konkretnego szczepu 
bakterii na mózg. q

v Zanieczyszczone powietrze zmienia DNA dzieci
Wystarczy jeden dzień kontaktu z powietrzem zanieczyszczonym 
przez spaliny samochodowe czy dymy z pożarów lasów, 
by nasze dziecko było w przyszłości narażone na większe ryzyko 
chorób serca i innych schorzeń. Badania przeprowadzone 
m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda są pierwszymi, 
podczas których oceniono wpływ zanieczyszczenia powietrza 
na pojedyncze komórki, a jednocześnie zbadano jego wpływ 
na układy krążenia i odporności u dzieci.
Badania te potwierdzają, że zanieczyszczone powietrze 
wpływa na sposób działania naszych genów w sposób, 
który ma negatywne długoterminowe skutki zdrowotne. – 
Mamy tutaj wystarczające dowody, by powiedzieć pediatrom, 
że zanieczyszczenie powietrza wpływa nie tylko na astmę 
i choroby układu oddechowego, ale również na układy 
krwionośny i odpornościowy - mówi główna autorka badań, 
Mary Prunicki. Wygląda na to, że nawet krótkie wystawienie 
dziecka na oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza zmienia 
regulację oraz ekspresję genów i być może ciśnienie krwi, kładąc 
w ten sposób podstawy pod zwiększone ryzyko chorób serca 
w późniejszym życiu. q

v Elektryczny tankowiec 
W przyszłym roku po Zatoce Tokijskiej zacznie pływać pierwszy w historii tankowiec w pełni napędzany energią 
elektryczną. Jednostka „e5” będzie przedstawicielem wciąż niewielkiej, ale rosnącej w siłę floty morskich 
jednostek napędzanych silnikami elektrycznymi. Transport morski to spore źródło zanieczyszczenia atmosfery 
dwutlenkiem węgla, stąd rosnące zainteresowanie napędem elektrycznym. 
Tankowiec długości 60 metrów wyposażono w 3,5-megawatowe akumulatory. Wystarczą one na wiele godzin 
pracy jednostki, która będzie dostarczała paliwo statkom poruszającym się po Zatoce.
Jeszcze przed 10 laty statki o napędzie elektrycznym nie istniały. Obecnie są ich setki. Tankowiec „e5” to dość 

duża jednostka, jak 
na napęd elektryczny, 
ale warto zauważyć, 
że trwają prace nad 
większymi projektami. 
W drugiej połowie 
bieżącego roku ma zostać 
zwodowany w pełni 
elektryczny 80-metrowy 
kontenerowiec Yara 
Birkeland. q

Wizualizacja 60-mertowego, 
elektrycznego tankowca „e5”
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