Inwazja paczkomatów

Na naszych ulicach widać znaczącą
zmianę – trudno znaleźć miejsce, gdzie
w zasięgu wzroku nie znajdzie się
żaden paczkomat.
str. 4

Psucie krajobrazu

Dwa potężne, ponad stumetrowe wieżowce
z błyszczącego szkła wznoszą się pośród
zalesionych wydm, górując nad malowniczą
plażą w Międzyzdrojach.
str. 20
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Na początku dzieci się
cieszyły
Na początku dzieci i młodzież cieszyły
się z zamknięcia z powodu pandemii,
ale przedłużająca się izolacja nasiliła
wiele problemów psychicznych. str. 6

Czułość – cudowne
narzędzie wychowania
Wciąż zdecydowanie zbyt rzadko
współczesna szkoła dostrzega
znaczenie poczucia autonomii
wychowanków.
str. 24

Ambasador

Napój bogów
Kakao zawiera cenne witaminy
i minerały. Wpływa również korzystnie
na układ krążenia, neutralizuje
tzw. zły cholesterol i przeciwdziała
powstawaniu skrzepów.
str. 27

polskiej medycyny

Z profesorem Henrykiem Skarżyńskim – twórcą i dyrektorem Światowego Centrum
Słuchu w Kajetanach – rozmawia ks. dr Andrzej Chibowski.
Panie Profesorze, czujemy się
zaszczyceni, że na łamach gazety „Polska po godzinach” możemy porozmawiać z człowiekiem
niezwykłym. Mówi się o Panu
jako o jednym z najznakomitszych ambasadorów polskiej

medycyny na świecie, twórcy
polskiej szkoły otochirurgii
i leczenia częściowej głuchoty.
Jest Pan również założycielem i dyrektorem Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu,
w którym przeprowadził Pan

i w dalszym ciągu wykonuje,
wraz z gronem wybitnych specjalistów, wiele pionierskich
operacji. To Pan, od podstaw,
tworzył w Polsce model opieki
nad osobami niesłyszącymi
i niedosłyszącymi, a kiedy

jeszcze dodamy do tego Pana
kreatywność w wielu innych
obszarach działalności, to jawi
nam się Pan jako „osobowość
nieprzeciętna”.
Czytaj na str. 16 v

Wojowniczki z Warszawy
Z Łukaszem Tusińskim, Prezesem SKK
Polonia Warszawa, o historycznym
sukcesie koszykarek rozmawia
Sławomir Gałązka.
str. 28
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Widać koniec
pandemii

Marek_Maciejczyk_Natura-Humana.pdf
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Z ulgą witamy stopniowy koniec pandemii. Coraz
więcej osób jest zaszczepionych, spada liczba
zachorowań. W maju dzieci i młodzież zapewne wrócą
do szkół. Skutki pandemii będziemy jednak odczuwać
przez następne lata. Póki co wraca normalność. Jaka
jednak ona będzie?
M

Y

zy pandemii na trwale odmieniła nasze życie? Czy nauczyła nas
czegoś? Czy zatrzymała pewne
negatywne procesy, jak kryzys
klimatyczny? Czy wreszcie, odmieniła
choć o trochę naszą conditio humana,
przekierowując nas z dążenia do kariery
i maksymalizacji zysków oraz przyjemności na troskę o środowisko, potrzeby
innych ludzi, tworzenie bardziej ludzkiego świata?
W bieżącym numerze dużo uwagi poświęcamy wyglądowi i jakości przestrzeni
publicznej, w której wszyscy żyjemy. Opisujemy, a raczej przypominamy pewne
patologie jak betonoza, pasteloza czy
– opisywana na przykładzie Warszawy
– inwazja paczkomatów. Wszystkie te
negatywne zjawiska zapewne będą się
teraz odradzać, ale miejmy nadzieję, że
napotkają na większy opór mieszkańców
i świadomych obywateli. Pandemia po-

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 maju oferujemy promocyjne ceny na reklamę.
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kazała bowiem, jak ważna jest estetyczna i dobrze zorganizowana przestrzeń
wspólna, gdzie można odpoczywać i cieszyć się kontaktem z naturą. Pandemia
pokazała też, jak ważna jest duża, wspólna i dobrze zaprojektowana przestrzeń
dla kontaktów miedzyludzkich.
Dobrym kierunkiem, w którym powinny
iść popandemiczne zmiany jest na przykład
propozycja odniesienia pojęcia „czułości”
Olgi Tokarczuk do sfery edukacji i wychowania, co może zaowocować nowym modelem
szkoły, opartym na partnerskich relacjach,
szanujących autonomię każdej jednostki.
I to by była prawdziwa zmian conditio humana na skutek pandemii. z
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n BANKOWOŚĆ

Ranking lokat

Polacy rezygnują z lokat, ale nie rezygnują z trzymania pieniędzy w bankach. Te zapowiadają kolejne cięcia
oprocentowania, choć wciąż znaleźć można instytucje oferujące 2-3 proc. w skali roku.

O

dpływ pieniędzy
z lokat trwa w najlepsze. Są one tak
skromnie oprocentowane, że przez ostatnich 10
miesięcy Polacy wycofali z nich
już prawie 30 proc. pieniędzy.
Jeszcze w lutym – przed epidemią – gospodarstwa domowe
trzymały na lokatach prawie 295
miliardów. W grudniu 2020 roku
kwota ta spadła do 209 miliardów – wynika z danych NBP.
W sumie trudno się dziwić. Dziś
oprocentowanie jest nawet kilka
razy niższe niż przed rokiem czy
przed epidemią.

Polacy kupują
detaliczne obligacje
skarbowe, złoto,
srebro, nieruchomości,
jednostki funduszy
inwestycyjnych,
albo próbują swoich
sił na giełdzie.
Inni wybierają
jeszcze bardziej
wyszukane inwestycje
alternatywne, takie
jak na przykład
numizmaty, udziały
w polisach na życie
czy nawet bardzo
ryzykowna spekulacja
na rynku wirtualnych
walut.

Rezygnujemy z lokat, ale
pieniądze wolimy trzymać
w skarbcu

Z drugiej strony coraz więcej
pieniędzy trzymamy na rachunkach bieżących – czyli zarówno
tych zwykłych, jak i oszczędnościowych. Tu w ciągu 10 miesięcy przybyło aż 167 miliardów
złotych. Powód? Polacy ograniczyli wydatki i zbierają na tzw.
„czarną godzinę”. Większość
osób pieniądze trzyma na kontach, bo uważają, że to proste
i bezpieczne. Przy tym coraz
więcej rodaków nie widzi powodu, aby zakładać bankowe
lokaty, bo zarówno na nich, jak
i na rachunkach oszczędnościowych oprocentowanie jest niemal niezauważalne.

Fot. Andrzej Barabasz

Tylko 6 ofert
z oprocentowaniem
2-3 proc.

Ale czy faktycznie wszędzie
tak jest? Niekoniecznie. Wciąż
można znaleźć banki, które pozwalają na depozycie zarobić
2-3 proc.. Grono to zmniejszyło
się wraz z tym jak Bank Pekao
wchłonął Idea Bank. Przy okazji warto dodać, że dla dotychczasowych klientów Idei, bank
Pekao przygotował promocyjną
lokatę (oprocentowanie od 1 do
3 proc. na 3 miesiące). Niestety
tylko na 1 proc. mogą liczyć ci,
którzy przenosząc się do banku
z żubrem, nie skuszą się na fundusz inwestycyjny i/lub kredyt
w rachunku czy kartę kredytową.
W sumie więc w naszym zestawieniu najlepiej oprocen-

towanych kont i rachunków
oszczędnościowych znaleźć
możemy w 4 instytucjach łącznie 6 propozycji z oprocentowaniem na poziomie 2-3 proc..
Oczywiście, aby tyle zarobić
najbardziej wytrwali wyjadacze
wisienek muszą spełnić dodatkowe warunki.

Najlepsze oferty
z dodatkowymi
warunkami

Jakie są to warunki? Wachlarz jest
dość spory. Przeważnie mówimy
tu o ofertach przeznaczonych dla
nowych klientów, lub ich nowych
środków. Zazwyczaj są to depozyty, z których możemy korzystać
przez krótki czas (np. 3 miesiące).
Nie poszalejemy też z zainwestowaną kwotą. W ramach tych
propozycji możemy odłożyć często nie więcej niż 10-20 tys. zł.
Do tego bank będzie wymagał
np. założenia konta, karty czy
instalacji aplikacji w telefonie.
Jak już skorzystamy z dodatkowych produktów, to żeby za nie
nie płacić, trzeba z nich aktywnie
korzystać. Przy tym koniecznie
musimy wczytać się w umowy
i regulaminy. Możemy w nich
znaleźć informacje o płatnych
usługach czy ubezpieczeniach
z automatu „doklejonych” do pro-

ponowanych nam produktów.
W sumie promocyjne depozyty
pozwalają nam zarobić zazwyczaj od 50 do 150 złotych odsetek
więcej, niż gdybyśmy korzystali
ze statystycznej rocznej lokaty.
Musimy przy tym wytłumaczyć, że w ramach tego badania regularnie przyglądamy się
najlepszym kontom oszczędnościowym i lokatom dostępnym w bankach. Wybieramy co
miesiąc takie, w ramach których powierzamy pieniądze na
maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek
oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub
identycznej instytucji z innego
kraju UE). I choć przyjmujemy
oferty, w ramach których trzeba
skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet
ubezpieczenia), to robimy to
tylko wtedy, gdy można z nich
zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty
lub konta.

Oprocentowanie
depozytów ciągle spada

Niestety zmiany, które w naszym
rankingu zaszły w ciągu ostatniego miesiąca są negatywne.
Z czołówki zestawienia wypadł

wcześniej wspomniany Idea
Bank. Cięcie oprocentowania
zauważyliśmy też w przypadku
rachunku oszczędnościowego
w BOŚ.
Niestety kolejne tygodnie
przyniosą kolejne cięcia stawek
w bankach. Zapowiedział to już
bank Pekao i BFF Banking Group.
W pierwszym przypadku oprocentowanie konta oszczędnościowego spadnie z 0,05 proc. do
0,01 proc.. W drugim przypadku
oprocentowanie trzymiesięcznej lokaty spadnie z 1,2 proc. do
1 proc. (od 2 lutego).

Nawet najlepsze lokaty
oznaczają straty

Niestety wiele wskazuje na to,
że sytuacja, w której bankowe
depozyty nie chronią oszczędności przed utratą siły nabywczej będzie trwała. Mierzymy
się z nią już od kilku lat, ale
nic nie wskazuje na to, aby los
oszczędzających miał się szybko odwrócić. Z szacunków HRE
Investments wynika, że co najmniej przez 2 lata inflacja będzie
działała znacznie szybciej niż
banki dopisywać będą odsetki
do depozytów.
Spójrzmy na to co czeka nas
w 2021. Jeśli spełni się prognoza NBP, że w ciągu roku ceny

w sklepach wzrosną o 2,6 proc.,
to oznacza to, że żadna lokata
bankowa – nawet ta najlepsza
– nie uchroni naszego kapitału przed utratą siły nabywczej.
Aby to się udało, niezbędny były
depozyt dający około 3,2 proc.
w skali roku. Wtedy dopiero po
potrąceniu podatku dostalibyśmy 2,6 proc. odsetek. To znaczy,
że nasz kapitał zachowałby siłę
nabywczą pokonując wcześniej
wspomnianą inflację. Problem
w tym, że tak wysoko oprocentowanych lokat nie ma w polskich bankach. Poza tym, może
się jeszcze okazać, że faktyczne
wzrosty cen będą wyższe niż
to czego spodziewają się dziś
ekonomiści banku centralnego.
Trudno się więc dziwić, że
Polacy kupują detaliczne obligacje skarbowe, złoto, srebro,
nieruchomości, jednostki funduszy inwestycyjnych albo próbują
swoich sił na giełdzie. Inni wybierają jeszcze bardziej wyszukane inwestycje alternatywne
takie jak na przykład numizmaty, udziały w polisach na życie
czy nawet bardzo ryzykowna
spekulacja na rynku wirtualnych walut. z
Bartosz Turek
Główny analityk HRE Investments
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Inwazja paczkomatów

W ostatnim czasie na naszych ulicach widać znaczącą zmianę – trudno już znaleźć miejsce, gdzie w zasięgu
wzroku, czy krótkiego spaceru nie znajdzie się żaden paczkomat. W okresie pandemii, kiedy zapotrzebowanie
na dostawy kurierskie dodatkowo wzrosło, ta tendencja wymknęła się spod kontroli. Paczkomaty rosną jak
grzyby po deszczu.

P

Dlaczego wzbudza więc
tyle kontrowersji?

Duże znaczenie mają tutaj rozmiary urządzenia. W przypadku
śmietnika, stojaka na rowery czy
nawet ławki, można stwierdzić,
że mogą one pojawić się w przestrzeni bez znaczącego wpływu
na postrzeganie otoczenia. Na
paczkomaty o długości nawet
kilkunastu metrów po prostu
nie da się nie zwrócić uwagi.
W związku z brakiem konieczności konsultowania lokalizowania
paczkomatów z jakimikolwiek
organami, urządzenia pojawiają się więc wszędzie, gdzie

Paczkomat przy ul. Pruszkowskiej

tylko uda się wygospodarować
kawałek terenu – na trawniku,
na chodniku lub na ścianach budynków. Dodatkowo, urządzenia
wymagają codziennej obsługi
ze strony kurierów, a także dodatkowego miejsca dla osób odbierających przesyłki, co rzadko
staje się przedmiotem zainteresowania dzierżawców terenu.
Kończy się to często zastawianiem pasów ruchu, niszczeniem
przestrzeni publicznych i rozjeżdżaniem trawników.
Wartości wymierne, w postaci zysków z udostępnienia
miejsca, wydają się więc w tym
przypadku przewyższać wartości niewymierne, do których
można zaliczyć walory krajobrazowe i estetykę przestrzeni
miejskich. Tendencja do kierowania się dobrem własnym
wygrywa z dbaniem o dobro
wspólne, a paczkomaty często
stawiane są w sposób nieprzemyślany i przeciwstawiający się
wymaganiom ładu przestrzen-

Tendencja
do kierowania się
dobrem własnym
wygrywa z dbaniem
o dobro wspólne,
a paczkomaty często
stawiane są w sposób
nieprzemyślany
i przeciwstawiający
się wymaganiom
ładu przestrzennego.
Nie tworzą
harmonijnej całości
z otoczeniem
i stają się raczej
negatywną
dominantą
przestrzenną okolicy.

nego. Nie tworzą harmonijnej
całości z otoczeniem i stają się
raczej negatywną dominantą
przestrzenną okolicy, a z uwagi
na brak konieczności konsultowania usytuowania paczkomatu
z jakimikolwiek organami zalewają one Polskę.
Na przykładzie warszawskiego Rakowca dokonajmy porównania trzech paczkomatów.
 Paczkomat 1 – ul. Pruszkowska 4
Paczkomat zlokalizowany na
nieruchomości wbrew zapisom
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (akt
prawa miejscowego uchwalany
dla danego obszaru określający
przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu), wskazującym na zakaz
lokalizowania tymczasowych
obiektów budowlanych. Urządzenie zostało ustawione zastawiając znaczącą część chodnika
należącego do terenu parku im.
Zasława Malickiego – jednego
z bardziej wartościowych ob-

szarów Rakowca, którego część
wpisana jest do Gminnego Rejestru Zabytków. Dostarczanie przesyłek prowadzone jest
z ogólnodostępnego chodnika.
Dodatkowo, paczkomat postawiony jest wzdłuż ogródków restauracyjnych lokali usługowych
znajdujących się w sąsiadującym
lokalu, co znacząco obniża komfort korzystania, ograniczając
widok na zieleń.
Zalety: dostępność dla pieszych, możliwość obsługi kurierów ze strony parkingu przy sąsiadującym budynku usługowym
Wady: znacząca ingerencja
w środowisko poprzez lokalizację na terenie parku, negatywny
wpływ na komfort korzystania
z ogródków restauracyjnych
potencjalnie obniżający liczbę
klientów restauracji, zwężenie
chodnika i blokowanie ruchu
pieszych przez kurierów oraz
osoby korzystające z paczkomatu, negatywny wpływ na walory
estetyczne miejsca

fot. Natalia Niedzielska (3)

ojawiają się na podstawie umów o dzierżawę
gruntu podpisanych
najczęściej z właścicielami prywatnych posesji, którzy z tego porozumienia czerpią
korzyści materialne. W większości przypadków nie pozostaje
więc nic poza zaakceptowaniem
pojawienia się kolejnego blaszanego pudła, które mimo swojej
funkcjonalności, raczej nie poprawia wyglądu i estetyki miejsc,
w których żyjemy.
Usługi kurierskie niezaprzeczalnie przechodzą rozkwit.
W okresie pandemii, kiedy wskazane było ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a w związku z zamknięciem wielu sklepów część produktów można
było zakupić jedynie internetowo z opcją dostawą, były one
potrzebne jeszcze bardziej niż
wcześniej. Mogło to być jedną
z przesłanek do zmiany Prawa
Budowlanego, które od września
2020 wyszczególnia paczkomaty
jako obiekty nie wymagające
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia właściwemu organowi.
Takie rozwiązanie doprowadziło do ułatwienia lokalizowania
paczkomatów, a firmy kurierskie
mogły przyspieszyć swoją ekspansję na rynku.
Paczkomat wydaje się być
urządzeniem funkcjonalnym
i praktycznym, a sposób dostarczania paczek rozwiązaniem
ekologicznym i wydajnym.
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 Paczkomat 2 – ul. Mołdawska 9
Paczkomat ustawiony wbrew zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wskazującym, że usługi na tym
terenie mogą być zlokalizowane
jedynie w parterach budynków.
Obiekt nie ma zapewnionej obsługi komunikacyjnej, co wiąże
się ze stawaniem samochodów
dostawczych na światłach awaryjnych na pasie drogowym,
a co za tym idzie również ograniczeniem widoczności przy
przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i wyjazdach z osiedla oraz
zajmowaniem części ogólnodostępnego chodnika w celu dostarczania paczek. Urządzenie
zostało postawione tuż przed
budynkiem, który posiada wysokie walory estetyczne i stanowi
ważny element kompozycyjny
tej części Rakowca. Opisywany
budynek został zaprojektowany
przez Stefana Kuryłowicza i do
tej pory można go było uznawać
za dominantę architektoniczną
tej części dzielnicy. Paczkomat
zasłania fasadę i ustawiony na
trawniku w wyniku wycięcia
zieleni o średniej wysokości
i wybetonowania tego fragmentu działki.
Zalety: dostępność dla pieszych
Wady: obniżenie wartości
walorów estetycznych ulicy,
zasłonięcie fasady budynku
o wysokich walorach architektonicznych, brak możliwości
zaparkowania prowadzący do
zastawianie pasa ruchu drogowego, zwężenie chodnika i blokowanie ruchu pieszych przez
kurierów oraz osoby korzystające z paczkomatu
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 Paczkomat 3 – ul. Grójecka 125
Paczkomat zlokalizowany na
terenie stacji paliw BP. W tym
przypadku zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wskazują, że na tym
obszarze przeznaczenie podstawowe to usługi z zakresu handlu
detalicznego (z wyjątkiem stacji
paliw). Plan był tworzony, kiedy
stacja benzynowa już istniała,
więc zaznaczone jest, że obecne
użytkowanie jest dopuszczalne,
natomiast w przypadku realizacji nowej zabudowy należy
wprowadzić tutaj głównie usługi
z zakresu handlu. Obecne zagospodarowanie terenu nie jest
więc docelowym, a na tym terenie należy dążyć do wprowadzenia usług handlowych ( jednak
nie w postaci obiektów tymczasowych). Wokół stacji znajdują
się paczkomaty kilku firm, są
one ustawione wzdłuż ściany
budynku. Działka ma na razie
charakter przemysłowy.
Zalety: dostępność dla pieszych i samochodów, możliwość
bezpośredniej obsługi komunikacyjnej, mała inwazyjność
w przestrzeń ze względu na lokalizację na terenach usługowych/
przemysłowych oraz na usytuowanie wzdłuż ścian budynku
Wady: nasilenie ruchu na
obiekcie o podwyższonym ryzyku

Niszczenie krajobrazu
miejskiego

Na przykładzie tych trzech lokalizacji paczkomatu można zauważyć, że ingerencja tego typu
urządzeń w środowisko nie jest
wszędzie jednakowa. Są miejsca w mieście, które z założenia

są przeznaczone do pełnienia
funkcji związanych z handlem
czy dystrybucją, a obiekty o tak
znaczących rozmiarach mają tam
większą szansę na wpasowanie
się w krajobraz miejski. Jednocześnie należy stwierdzić, że
paczkomaty, mimo swojej funkcjonalności, na niektórych obszarach po prostu nie powinny być
sytuowane, ponieważ ze względu
na swój charakter nie tworzą harmonijnej całości z otoczeniem.
Na terenach przeznaczonych
dla usług, które dodatkowo często charakteryzują się dużym
natężeniem ruchu oraz zapewnioną obsługą komunikacyjną
dla samochodów dostawczych,
takie urządzenia mają rację bytu. W przypadku terenów mieszkaniowych sprawa jest bardziej
skomplikowana – tutaj należy
liczyć się z utrudnioną dostępnością szczególnie dla samochodów, hałasem, a często również ze stanowczo różniącym się
stylem architektonicznym budownictwa mieszkalnego z automatami do przechowywania
przesyłek. Szczególnie w takich
wypadkach decyzja o lokalizacji
paczkomatu powinna być podejmowana na podstawie dokładnych analiz przestrzennych,
które uwzględniają uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze,
środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne.
Niestety zdecydowana większość takich obiektów jest obecnie sytuowana bez większego
zastanowienia oraz zapewne
w oparciu o założenie, że „może
nikt nie będzie się czepiał”. Nie
słyszy się często o konsultacjach

Paczkomat przy ul. Mołdawskiej

społecznych czy publicznych
głosowaniach za lokalizacjami
paczkomatów w danej okolicy.
Ze strony firm kurierskich najważniejsze jest jak najgęstsze
i najbardziej optymalne lokalizowanie paczkomatów nie
zważając na otoczenie, natomiast dla osób czy organizacji
decydujących się na lokalizację
paczkomatu na własnej posesji
najbardziej liczy się zysk materialny. Rzadko brane są pod
uwagę jakiekolwiek inne aspekty, rzadko zdarza się, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć,
a po postawieniu paczkomatu
niełatwo jest to cofnąć, więc nie
pozostaje nic innego, jak tylko
przyzwyczaić się do kolejnego
urządzenia w okolicy.

Więcej zastanowienia

Paczkomat na terenie stacji BP przy ul. Grójeckiej

Paczkomaty nie są z zasady
złe. Mogą stanowić stanowcze
ułatwienie zarówno dla firm
kurierskich jak i ich klientów,
system dostarczania do nich
paczek jest efektywny i wydajny, a komfort użytkowników
wyższy niż w przypadku konieczności odbierania zamówień w konkretnych miejscach
w wyznaczonych godzinach. Należy jednak wprowadzać je do
przestrzeni w sposób bardziej
uporządkowany i przemyślany.
Należy brać pod uwagę nie tylko
aspekt funkcjonalny, ale również
walory estetyczne i powiązania
z otoczeniem. Rozwiązania najwygodniejsze nie zawsze muszą

być najlepsze. Czasem warto poświęcić ten dodatkowy czas na
dokładniejszą analizę problemu
tak, aby nasze działania dążyły
do tworzenia miasta funkcjonalnego, estetycznego i przyjaznego
dla mieszkańców.
Urządzenie z ulicy Mołdawskiej zostało usunięte niecały
miesiąc po jego zamontowaniu.
W tym przypadku było to wynikiem zwrócenia uwagi na niekorzystną lokalizację urządzenia przez mieszkańców osiedla
oraz opinia Biura Architektury
i Budownictwa wskazująca na
brak zgodności z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego. Spółdzielnia
postanowiła rozwiązać umowę
z firmą InPost. W międzyczasie
sprawa wzbudziła wiele emocji
– zarówno na osiedlu jak i w internecie, a to wszystko mogło być
w bardzo łatwy sposób uniknięte. Gdyby decyzja o chęci lokalizacji paczkomatu była podana
w odpowiednim czasie do opinii
publicznej i mieszkańcy nie dowiadywaliby się o tym po fakcie, to może wspólnie udałoby
się znaleźć miejsce dla paczkomatu tak, aby nie wzbudzał on
kontrowersji i nie łamał zapisów prawa miejscowego. Takie
rozwiązanie byłoby możliwe,
jednak jak zawsze w podobnych
sytuacjach wymaga ono dialogu,
zrozumienia i chęci rozwiązania
sprawy z uwzględnieniem dobra
wszystkich stron. z
Natalia Niedzielska
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Na początku dzieci się cieszyły

M

uszę przyznać,
że patrząc na
skutki epidemii
okiem klinicysty
– osoby, która przede wszystkim
jest praktykiem – muszę przyznać, że ta trzecia fala, a nawet
czas drugiej był zupełnie inny
niż sytuacja na początku epidemii. W tej chwili mamy stuprocentowe obłożenie miejsc
w naszym szpitalu. Mam 62
miejsca, a 64 pacjentów. Są to
bardzo różne zaburzenia: afektywne – depresyjne lub maniakalne, zachowania agresywne
czy autoagresywne i zburzenia
psychotyczne, czyli wskazujące
np. na schizofrenię” – powiedziała prof. Janas-Kozik, pełniąca również funkcję kierownika
Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Roz-

wojowego Centrum Pediatrii
im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
„To są albo zupełnie nowe
zburzenia albo nasilające się lub
nawracające na skutek różnych
czynników – sytuacji w domu
rodzinnym, zamknięcia, stresu i nieprzyjmowania leków”
– wyjaśniła.
Ekspertka powołała się na badania pokazujące, że na początku epidemii dzieci i młodzież
inaczej oceniały swoją sytuację
niż teraz. Według jednego z nich
(Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”) na początku epidemii blisko
połowa ankietowanych dzieci
i młodzieży (49,8 proc.) zadowolona była ze swojego życia.
Powodem dobrego nastroju było
to, że uczniowie nie musieli chodzić do szkoły (50,6 proc.), mieli więcej czasu na odpoczynek

(49,6 proc.), nie doświadczali
stresu szkolnego (49 proc.).
Większość z nich skarżyła
się jednak na to, że nie mogą
spotykać koleżanek i kolegów
(63,2 proc.) i muszą siedzieć
w domu (51,4 proc.).

Depresja i uzależnienie

Natomiast kolejne badanie – wyniki którego przytoczyła dalej
– przeprowadzone tym razem
wśród nauczycieli pokazało,
że największym problemem,
z którym borykają się obecnie dzieci jest depresja. Na nią
wskazało 40 proc. ankietowanych nauczycieli, którzy brali
udział w badaniu zrealizowanym przez Fundację Edukacja
dla Demokracji w ramach projektu „Rozmawiaj z klasą” czy
Fundacji Szkoła z Klasą.

Dodatkowo dzieci
w tej chwili
mówią o tym,
że brakuje im często
zainteresowania
rodziców, nie czują
akceptacji
rówieśniczej,
odczuwają
osamotnienie,
tęsknią za kolegami
i codzienną rutyną.
Dodatkowo narzekają,
że mają za mało
ruchu, co dodatkowo
obniża nastrój.

„Natomiast 36 proc. wskazało na uzależnienie od telefonu,
komputera, tabletu. 33 proc. nauczycieli mówiło też o agresji jako
najpoważniejszym problemie,
32 proc. wskazało też na problemy z rówieśnikami, a 24 proc. na
zaburzeniach koncentracji” – powołała się na badanie ekspertka
i wyjaśniła, że problemy z koncentracją mogą być początkiem
zaburzeń psychicznych i pojawiać
się praktycznie w nich wszystkich.
Dodatkowo dzieci – jak zauważyła dalej – w tej chwili mówią o tym, że brakuje im często
zainteresowania rodziców, nie
czują akceptacji rówieśniczej,
odczuwają osamotnienie, tęsknią za kolegami i codzienną
rutyną. Dodatkowo narzekają,
że mają za mało ruchu, co dodatkowo obniża nastrój.

fot. Gaelle Marcel / unsplash

Na początku dzieci i młodzież cieszyły się z zamknięcia z powodu pandemii, ale przedłużająca się izolacja nasiliła
wiele problemów psychicznych, co widać na oddziałach – powiedziała PAP pełnomocnik Ministra Zdrowia
ds. psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Małgorzata Janas-Kozik.
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Inna szkoła

fot. Edgar Hernandez, Katie Gerrard / unsplash

Równocześnie profesor wyraziła wątpliwość, czy szkoła będzie w stanie pomóc uczniom
po pandemii. Jej zdaniem szkoła tak funkcjonująca, jak przed
pandemią, teraz „nie ma już
racji bytu”.
„Epidemia obnażyła wszelkie nieprawidłowości dotyczące edukacji. Szkoła musi
się zmienić, w pierwszej fali
pandemii mieliśmy naszą klinikę obłożoną w połowie. Połowa dzieci cieszyła się, że jest
lockdown i nie trzeba chodzić
do szkoły. Wtedy dziecko z zaburzeniami lękowymi, z autyzmem odnalazło się, bo nie
było narażone na ocenę społeczną. Natomiast druga fala
kompletnie odwróciła te proporcje, gdy pojawiło się poczucie izolacji, nieprzewidywalności i brak możliwości planowania. To dotyczy nie tylko dzieci”
– powiedziała.
Przypomniała w tym kontekście, że Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało
rekomendacje dla specjalistów,
ale też rodzin, jak radzić sobie
z izolacją, pracą zdalną.
„To jest bardzo trudna sytuacja, bo na bardzo małej powierzchni w domu musi się
zmieścić kilka osób. Strefę domową trzeba podzielić, podobnie jak czas, na ten który spędzamy wspólnie i ten, gdy mamy prywatność, by resetować
swoje emocje” – powiedziała.
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Wskazała też na problem
dzieci, które w czasie pandemii „zniknęły” z systemu
edukacji. To są dzieci, które
mają ograniczony dostęp
do rozwiązań cyfrowych,
ale też takie, które wagarują – nie uczestniczą
w lekcjach z różnych
innych powodów. „Są
też tacy, którzy dzielą
ekran w czasie lekcji
zdalnych i są w zupełnie
innym świecie” – zaznaczyła.
Profesor przyznała także
w rozmowie, że przeanalizowała wiele tekstów naukowych
poświęconych kondycji psychicznej dzieci w pandemii. „Te
artykuły potwierdzają wzrost
zachowań agresywnych, drażliwości, opozycyjności. Zwiększyła się częstość zaburzeń
nastroju i lękowych u dzieci”
– zaznaczyła.
Pytana o to, w jaki sposób
można by tę sytuację uzdrowić powiedziała, że konieczna
jest praca z całą rodziną – jej
wsparcie. „Rodziny dysfunkcyjne kompletnie się posypały. To musi być praca z dzieckiem, ale też z jego rodziną.
Psychiatrzy dziecięco-młodzieżowi są do tego przyzwyczajeni. Do tego też przystosowane są pierwsze poziomy
referencyjne, czyli nowe placówki – środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne, które zostały

Założenia reformy
ogłoszono na początku
2020 roku. Przewiduje
ona, że w każdym
powiecie funkcjonować
będzie ośrodek
środowiskowej opieki
psychologiczno-psychoterapeutycznej.
W całym kraju
powstanie ich
około 300. Obecnie,
ze względu
na epidemię,
kontraktowanie
nowych placówek
wydłuża się.

powołane w ramach reformy
psychiatrii dziecięcej” – zaznaczyła.
Przypomniała, że
w tej reformie chodzi
nie o to, by było więcej oddziałów zamkniętych, lecz by
dziecko lub nastolatek otrzymywali
wsparcie najbliżej
miejsca swojego
zamieszkania. Zajmować nimi mają się
ośrodki środowiskowej
opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (I poziom
referencyjny). Młodzi pacjenci, którzy jednak wymagają
interwencji psychiatrycznej
objęci będą opieką środowiskowych placówek zdrowia
psychicznego i oddziałów
dziennych (II poziom) albo
– jeśli tego wymagać będzie
przypadek – trafią do wysokospecjalistycznych całodobowych ośrodków opieki psychiatrycznej, czyli na oddziały
szpitalne (III poziom). Te dwa
ostatnie faktycznie już w systemie funkcjonują.

Reforma psychiatrii
dziecięcej

Jak zauważyła ekspertka reforma psychiatrii dziecięcej, która – jak określiła – jest ewolucją była koniecznością. „Byliśmy pod ścianą, system był już
tak niewydolny, że nie dalibyśmy rady. Natomiast teraz jest

światełko w tunelu. Jesteśmy
dobrej myśli, ale ciężka praca
przed nami. Ważne jest to, że
środowisko jest skonsolidowane. Nie chcemy zwiększenia
łóżek w szpitalach, ale chcemy
by dziecko w środowisku miało zapewniona fachową opiekę
i wsparcie” – zaznaczyła.
Założenia reformy ogłoszono na początku 2020 roku.
Przewiduje ona, że w każdym
powiecie funkcjonować będzie
ośrodek środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. W całym kraju powstanie ich około 300. Obecnie,
ze względu na epidemię, kontraktowanie nowych placówek
wydłuża się. Funkcjonuje ich
w tej chwili ponad 200.
Zatrudniają zespół specjalistów złożony z psychologa, terapeuty środowiskowego oraz
psychoterapeutów dzieci i młodzieży. Prowadzone są porady
psychologiczne (w tym diagnostyczne), sesje psychoterapii
indywidualnej oraz rodzinnej,
sesje wsparcia psychospołecznego. Ponadto specjaliści realizują wizyty domowe, środowiskowe. Powinny one stanowić
co najmniej 15 proc. wszystkich świadczeń.
Na miesięczne funkcjonowanie jednej placówki – jak
założono na początku 2020 roku – NFZ przeznaczy 50 tys. zł.
Przyjęto wtedy, że roczny koszt
ich funkcjonowania wyniesie
150–180 mln zł.
Jak podkreśliła ekspertka reforma prowadzona jest
dwutorowo. Po pierwsze
zmienia się sposób udzielania świadczeń dla rodziny
i pacjenta, ale także szkoli się
kadrę. Z grantu europejskiego POWER sięgającego blisko
35 mln zł stworzono nową
specjalizację – psychoterapeuta dzieci i młodzieży, poszerzono specjalizację z psychologii klinicznej o psychologię kliniczną dzieci i młodzieży oraz stworzono nowy
zawód medyczny– terapeuta
środowiskowy. Środki przydzielono w drodze konkursu
6 ośrodkom w kraju. Dzięki temu na koniec projektu w tych
trzech dziedzinach będzie
przeszkolonych już prawie
około 1000 specjalistów.
Nakłady na opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży
w 2020 roku podwoiły się w stosunku do 2019 roku i przekroczyły poziom 504 mln zł. z
Klaudia Torchała
www.naukawpolsce.pap.pl
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Czy roboty wygryzą nas z roboty?
Prognozy dla rynku pracy w 2030 roku
Za kilkanaście lat rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Choć zawód przyszłości już teraz posiada 10 proc. osób, to 70 proc.
będzie musiało zmienić sposób wykonywania swojej profesji, a 20 proc. powinno liczyć się z tym, że ich obowiązki przejmą roboty.
Rozwój technologii przyniesie jednak również nowe miejsca pracy. Ludzie pozostaną niezastąpieni, ale pod jednym warunkiem –
muszą być gotowi na ciągłą naukę.

Wiele zawodów,
w formie jaką
znamy obecnie,
najprawdopodobniej
ulegnie dużym
modyfikacjom lub
zaniknie. Już teraz
technologie coraz
śmielej wkraczają
w różne branże,
a to determinuje
konieczność
nabywania nowych
umiejętności.
Za kilkanaście lat
tempo przyswajania
nowości
wielokrotnie
wzrośnie, a zawody,
które nie będą
wymagały ciągłej
nauki, po prostu
zginą.

pracodawcy i znaleźć sposób,
aby je w sobie rozwinąć lub nabyć. Jeśli odpowiednio się przygotujemy, cyfrowa transformacja realnie poprawi życie milionów ludzi na całym świecie,
zaradzi globalnemu spadkowi
wydajności i rosnącej nierówności dochodów – mówi John
Fallon, CEO, Pearson.

Umiejętności przyszłości

Raport „Future of Skills. Employment in 2030” wskazuje, że
w nadchodzących latach liczyć
się będą 4 główne kategorie
umiejętności – interpersonalne, społeczne, systemowe oraz
poznawcze. Na rynku pracy
potrzebni będą przede wszystkim ludzie chcący się uczyć oraz
potrafiący uczyć innych, bo to

będzie postawą dla rozwoju
i sukcesu. Popytem cieszyć się
będzie umiejętność logicznego
myślenia, dedukcji, współdziałania, kompleksowego rozwiązywania problemów, oceny sytuacji oraz podejmowania decyzji.
Wśród pozostałych, najbardziej
pożądanych kompetencji, wedle
wszelkich prognoz będą m.in.:
 aktywna nauka i słuchanie
 jasne komunikowanie się
 monitorowanie i ocena wyników
 szybkie reagowanie
 zarządzanie czasem, finansami i ludźmi
 negocjowanie i perswazja
 kreatywność
 wizualizowanie.
Eksperci z Pearson zwracają także uwagę na umiejętność

określaną jako „social perspectiveness”, czyli zdolność dostrzegania innych ludzi i ich reakcji
oraz zrozumienia, z czego one
wynikają. Ważna będzie również
zdolność autorefleksji, aby móc
samodzielnie wyodrębnić to,
czego jeszcze nie wiemy, a czego
powinniśmy się nauczyć. Ciągła
nauka stanie się więc prawdopodobnie potrzebą tak naturalną,
jak dostępność online czy korzystanie z technologii w różnych
sferach życia. Będzie to potrzeba
towarzysząca nam całe życie,
niezależnie od wieku.

Sektory na rynku pracy
2030

Technologie, nauki ścisłe, nauki
przyrodnicze i medyczne, języki
obce oraz edukacja – to, według

prognoz, najbardziej perspektywiczne branże, które zdominują rynek pracy przyszłości.
W czołówce pożądanych obszarów wiedzy znajdą się także te
z zakresu budowy i konstrukcji,
produkcji i komunikacji medialnej, zarządzania, ekonomii i rachunkowości, bezpieczeństwa,
ochrony oraz produkcji żywności czy przetwórstwa.
Niezależnie jednak od branży i stanowiska, liczyć się będą
konkretne umiejętności, które
staną się kluczowym wyznacznikiem tempa rozwoju kariery.
– Wiele zawodów, w formie jaką
znamy obecnie, najprawdopodobniej ulegnie dużym modyfikacjom lub zaniknie. Już teraz technologie coraz śmielej
wkraczają w różne branże, a to
determinuje konieczność nabywania nowych umiejętności.
Za kilkanaście lat tempo przyswajania nowości wielokrotnie
wzrośnie, a zawody, które nie
będą wymagały ciągłej nauki,
po prostu zginą. Jeszcze dziś
często słyszy się takie stwierdzenia, jak np.: „Lekarzem być
trudno, nie warto, bo to taki zawód, w którym przez całe życie
trzeba się uczyć”. Już za chwilę
takie myślenie będzie zdecydowanie wykluczało z aktywności
na rynku pracy – dodaje Marek
Jakimowicz, VP Pearson Central
& Eastern Europe.
Warto zatem jak najszybciej
zdobyć się na autorefleksję i zweryfikować, jakie kompetencje
posiąść, aby zapewnić sobie bezkonkurencyjność na rynku pracy. Inwestycja w umiejętności,
które już dziś można rozwijać
niezależnie od wykonywanej
pracy, na pewno zaprocentuje
w przyszłości. z

Raport „Future of Skills. Employment
in 2030” powstał w oparciu o badanie
ekspertów z Pearson, międzynarodowej
grupy edukacyjnej, fundacji Nesta
promującej idee szeroko pojętego
rozwoju oraz Oxford Martin School,
która jest pionierem w światowych
badaniach dotyczących edukacji.

fot. David Leveque / unsplash

A

utomatyzacja to jeden
z wiodących trendów
przyszłości. Czy doczekamy czasów,
w których ludzie zostaną zdominowani lub zastąpieni przez
roboty? Taka wizja, na dzień dzisiejszy, spełnia się tylko w kinie
czy literaturze, a w prawdziwym
świecie rozwój technologii daje
szansę na realną poprawę warunków życia, w tym również
i pracy. O perspektywach rynku
zatrudnienia w przyszłości mówią najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodową grupę edukacyjną Pearson,
fundację Nesta oraz eksperta
z Oxford Martin School. Specjaliści pracujący nad raportem
„Future of Skills. Employment in
2030” skupili się na wyodrębnieniu umiejętności oraz obszarów
wiedzy, które z uwagi na prognozowane trendy, zmiany społeczne, demograficzne i polityczne,
będą już niebawem najbardziej
pożądane przez pracodawców.
Prognozy są pozytywne – stanowiska pracy w przyszłości będą prawdopodobnie projektowane tak, by łączyły unikalne
kompetencje człowieka z efektywnością, którą zapewni maszyna. Kluczowe założenie tych
przewidywań jest jednak oparte
na tym, że ludzie dostosują się
do zmian na rynku pracy, gdyż
to, że one nastąpią, jest pewne.
Co się wydarzy? Do 2030 roku aż
90 proc. znanych nam obecnie
zawodów ulegnie dezaktualizacji – zdecydowaną większość
(70 proc.) czeka „jedynie” lifting,
ale 20 proc. aktualnie istniejących stanowisk w ogóle zniknie
z rynku, ponieważ zostaną w pełni zmechanizowane. Pojawią się
też jednak zupełnie nowe zawody. Niektóre z nich już rodzą się
i rozwijają na naszych oczach.
– Nasze badania wskazują, że
roboty nie zabiorą nam pracy,
niemniej technologia zmieni
oblicze gospodarki oraz zatrudnienia. Tym samym już teraz powinniśmy zweryfikować, jakich
umiejętności będą oczekiwać
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Zalewa nas chińska tandeta
Co czwarta zabawka wyprodukowana w Polsce wywołała zastrzeżenia kontrolerów. Jednak ponad połowa skontrolowanych zabawek
pochodzi z Chin, a wśród tych produktów zakwestionowano z różnych powodów aż blisko 54 proc.

fot. Srinivas Bandari / unsplash

I

nspekcja Handlowa przeprowadziła w 2020 r. kompleksową kontrolę rynku
zabawek dla dzieci. Łącznie kontrolami objęto 556 podmiotów gospodarczych, w tym
232 sklepy detaliczne, 158 hurtowni, 87 hipermarketów, 46 importerów oraz 33 producentów
krajowych. Niedawno Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki tej
kontroli.

Skontrolowano łącznie 923
zabawki. Badano spełnianie wymogów formalnych, dopuszczenie do obrotu w Polsce; przeprowadzono też badania laboratoryjne pod kątem bezpieczeństwa
konstrukcji, jak i zawartości substancji toksycznych.

Złe oznaczenia

Najwięcej zabawek pochodziło
z Chin (544), z czego zakwestionowano 292. To aż 53,6 proc.

Liczba zabawek skontrolowanych i zakwestionowanych w 2020 r.
w podziale na rodzaje
wydające dźwięki
kostiumy

12

hulajnogi i rowerki

30

figurki

9

dla dziecie do 3 r. ż.

10
6
12

z przyssawkami

14

huśtawki
rosnące
6

jo-jo
rowerki

61

35

zabawki do oglądania, chwytania

piłki

85

40

namioty, domki, tunele

slime

89

32

lalki

maski

139

38

5

56
50
44

36
24
24
22

21
16
18
13
15
15
14
15

skontrolowane
zakwestionowane

wszystkich zabawek pochodzenia chińskiego. W przypadku
zabawek pochodzących z Polski, zostały zakwestionowane 34
(24 proc. ogółu zabawek wyprodukowanych w Polsce).
Niezgodności formalne
stwierdzono w 392 wyrobach
(we wszystkich zakwestionowanych). Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie braku
lub nieprawidłowych danych
producenta lub importera,
braku lub nieprawidłowych
ostrzeżeniach, braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności czy braku
lub niezasadnym umieszczeniu
ostrzeżenia „0-3”.
W 41 przypadkach nie wskazano ryzyka związanego z użytkowaniem zabawki, np. informacji o małych elementach.
Stwierdzono też szereg innych
uchybień formalnych.
Dla rodziców groźniejsze od
kwestii formalnych z pewnością są niezgodności w zakresie
konstrukcji, wykonania bądź
właściwości chemicznych zastosowanych materiałów. W laboratoriach łącznie przebadano
398 próbek zabawek, z czego
w 134 próbkach stwierdzono

niezgodności (33,6 proc. ogółu zbadanych).
W Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie
przeprowadzono łącznie badania
197 próbek zabawek, stwierdzając
niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania, zastosowanych
materiałów lub przekroczonej
migracji boru w 96 próbkach
(48,7 proc. ogółu zbadanych).
Najczęściej pojawiające się
niezgodności polegały na występowaniu małych elementów,
których połknięcie grozi udławieniem lub uduszeniem dziecka. Inna często występująca wada polegała na pęknięciu szwów
zabawki miękkiej wypchanej,
w wyniku czego dostępne było
wypełnienie z materiału włóknistego wewnątrz zabawki, co
stwarza ryzyko udławienia.

Za dużo boru

Ponadto stwierdzano nieprawidłowy montaż, niewłaściwe
ustawienie elementów czy zadziory w takich zabawkach, jak
huśtawki, hulajnogi, rowerki
biegowe, domki i namioty.
W niektórych zabawkach typu
„slime” odnotowano przekroczenie dopuszczalnej wartości

migracji boru – w niektórych
przypadkach nawet niemal
15-krotne.
W zabawkach akustycznych
kwestionowano zawyżony poziom ciśnienia akustycznego
emisji dźwięku, co może stwarzać ryzyko uszkodzenia słuchu
dziecka – dotyczy to np. zabawkowych telefonów czy instrumentów muzycznych.
W kostiumach i maskach
stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej średniej prędkości
rozprzestrzeniania się płomienia oraz dopuszczalnego czasu
palenia się próbki.
Z kolei w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej
UOKiK w Łodzi przeprowadzono
łącznie 201 badań laboratoryjnych
zabawek pod kątem występowania substancji niebezpiecznych,
takich jak ftalany i środki opóźniające palenie, a także substancji zapachowych, które mogą
wywoływać alergie. Niezgodności stwierdzono w 38 próbkach
(18,9 proc. przebadanych). z
Konrad Kaszuba
Źródło: UOKiK,
Kontrola Inspekcji Handlowej
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Chorzy mają pełne prawo
żyć tak, jak tego pragną
Marianna Fijewska: Fundacja
Ludzie i Medycyna, do której
pani należy, właśnie wypuściła
darmową i dostępną dla każdego
aplikację Pacjenci Pacjentom.
Jak działa?
Alicja Sekret: Wyobraźmy sobie osobę, która dowiaduje się,
że jest przewlekle chora. Taka
osoba może od razu założyć konto, wybrać chorobę, z którą się
zmaga, oraz tematy, o których
chce rozmawiać, np. emocje czy
skutki uboczne leczenia. Następnie, wykorzystując nasze
filtry, wyszukuje osoby, żyjące
z tą samą chorobą. Spośród
użytkowników, którzy zaznaczyli w aplikacji, że są gotowi
na wspieranie innych, pacjent
wybiera jednego, który może
stać się jego przewodnikiem.
Może również połączyć się z wybranymi przez siebie osobami
na czacie i zacząć indywidualną
rozmowę. Zachęcamy, by rozmowa od początku do końca toczyła
się właśnie na czacie aplikacji.
Dołożyliśmy wszelkich starań,
żeby było to bezpieczne miejsce i nawet my, jako twórcy nie
mamy możliwości wglądu w konwersacje użytkowników.
To ważna informacja, rozmowy
dotyczące chorób są przecież
bardzo intymne.
Jako coach zdrowia zdaję sobie
sprawę, że wiele osób ma gigantyczne opory przed rozmowami
o chorobie. Często wpływ na
taki stan rzeczy ma środowisko,
które z diagnozy robi tabu albo
sensację. I to między innymi
dla takich osób jest ta aplikacja.
Chorujący na nowotwory
często mają kłopot z akceptacją choroby, nie potrafią sobie
wybaczyć, że do niej ‘doprowadzili’, czują, że nie mają prawa
marzyć ani mieć jakichkolwiek
planów na przyszłość. Z drugiej strony często nie są w stanie
sobie wybaczyć słabości (czyli
stanu normalnego podczas le-

czenia) i uważają, że powinni
być silniejsi i ‘wziąć się w garść’
Rozumiem, że założenie aplikacji
jest takie, by pacjenci, którzy
dopiero poznali diagnozę, mogli
poszerzyć swoją wiedzę na temat
objawów, leczenia, polecanych
lekarzy itd.?
Oczywiście też, ale założenie,
które leży u podstaw projektu,
określiłabym bardziej ogólnie –
nie chcemy, by chorzy musieli
borykać się dodatkowo z samotnością i bezradnością. W przypadku nowotworów pacjenci
potrzebują najwięcej wsparcia
tuż po diagnozie, w trakcie leczenia onkologicznego i tuż po
jego zakończeniu. Nieco inaczej
sytuacja przedstawia się w przypadku osób chorujących chronicznie. Oczywiście u nich zaraz po diagnozie pojawiają się
te same pytania, co u pacjentów
onkologicznych: jak będzie wy-

glądać moja codzienność?, jak
powiedzieć o tym przyjaciołom?,
czy leki wpłyną na moje libido?
Różnica polega na tym, że te pytania nigdy ich nie opuszczają,
gdyż choroba często postępuje. Za
miesiąc, trzy, za 5 lat pojawiają się
nowe pytania: czy mogę uprawiać
sport?, jak intensywnie?, czy moje
ciało poradzi sobie z ciążą?, czy
chcę mieć dzieci skoro, leki mogą
na nie wpłynąć?, czy mój pracodawca zrozumie moje momenty
niedyspozycyjności? Tutaj szczególnie ważne jest stałe wsparcie
przewodnika, które oferuje nasza
aplikacja. Przewodnik może opowiedzieć o swojej perspektywie,
wesprzeć i współodczuwać.
Powiedziałabym zatem, że
pierwsze założenie aplikacji wyrosło na potrzebie bycia zrozumianym. Drugie na potrzebie
normalności. Chodzi o to, by
chorzy „uczyli” siebie nawzajem, że mimo danej przypadłości

Jako coach zdrowia
zdaję sobie sprawę,
że wiele osób ma
gigantyczne opory
przed rozmowami
o chorobie. Często
wpływ na taki stan
rzeczy ma środowisko,
które z diagnozy robi
tabu albo sensację.
I to między innymi
dla takich osób
jest ta aplikacja.
Chorujący
na nowotwory
często mają kłopot
z akceptacją choroby,
nie potrafią sobie
wybaczyć, że do niej
„doprowadzili”.

mogą i mają pełne prawo do życia tak, jak tego pragną, tak, jak
czują, że dla nich jest naturalnie
i normalnie.
Jedna z moich podopiecznych
zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Na początku choroby
najtrudniejsze było dla niej odnalezienie się w zwykłych towarzyskich sytuacjach. Chciała, by
znajomi traktowali ją jak dawniej,
a jednocześnie respektowali jej
potrzeby. Pamiętam, że pracowałyśmy nad przykładem wyjścia
do pubu – wcześniej dziewczyna chodziła z przyjaciółmi do
lokalu na piętrze, gdzie trzeba
było wejść po dość stromych
schodach, ale te schody zaczęły
sprawiać jej dużą trudność. Nie
wiedziała, jak zakomunikować to
znajomym. Nie chciała wzbudzać
w nich reakcji: ojej, jaka jesteś
biedna!, a z drugiej strony nie
mogła już tam chodzić. Dzięki naszej pracy nauczyła się podcho-

fot. National Cancer Institute / unsplash

12 kwietnia ruszyła aplikacja Pacjenci Pacjentom. – Nasz projekt promuje szukanie i znajdowanie własnego
sposobu na chorobę, swoich trików, by lepiej sobie z nią radzić. Pomaganie może być jednym z nich – wyjaśnia
Alicja Sekret, coach zdrowia i wystąpień publicznych, członkini Fundacji Ludzie i Medycyna, która stworzyła
aplikację.
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fot. Adam Nieścioruk, Hannah Busing / unsplash

dzić do problemu normalnie. Po
prostu powiedziała swojej paczce: słuchajcie, nie idźmy tam, bo
te schody są koszmarne! Poszukajmy innego miejsca, dobrze?
Bycie chorym jest ok, nie kłóci
się z normalnością. Chciałabym,
by ludzie to zrozumieli.
W jakim momencie w pani
głowie pojawił się pomysł na
stworzenie aplikacji?
Sześć i pół roku temu, gdy dowiedziałam się, że mam raka
piersi. Nagle musiałam stawić
czoła nie tylko chorobie, ale całej
gamie bardzo trudnych emocji. Niezwykle potrzebowałam
kogoś, kto odpowie na moje
pytania, rozwieje piętrzące się
wątpliwości. Znajomy podsunął
mi numer do swojej koleżanki,
która sama chorowała na raka
piersi. Zadzwoniłam do niej i to
był bardzo dobry krok. Opowiedziała mi, jak choroba wyglądała u niej, jakie miała opcje
leczenia, czego się najbardziej
obawiała, co jej pomagało, a ja
poczułam, że wiem, na czym
stoję. Po jakimś czasie sama zaczęłam angażować się w pomoc
dla innych pacjentów, nawiązując współpracę z jedną z fundacji
onkologicznych, gdzie prowadziłam warsztaty.
Chorujący na nowotwory często mają kłopot z akceptacją choroby, nie potrafią sobie wybaczyć, że do niej „doprowadzili”,
czują, że nie mają prawa marzyć
ani mieć jakichkolwiek planów
na przyszłość. Z drugiej strony często nie są w stanie sobie
wybaczyć słabości (czyli stanu
normalnego podczas leczenia)
i uważają, że powinni być silniejsi i “wziąć się w garść”. Celem
moich warsztatów było wypracowanie świadomości tych myśli,
a następnie mechanizmów budowania zdrowszych przekonań,
dzięki którym pacjenci potrafili
być dla siebie wyrozumiali, wybaczyć sobie, a nawet zacząć
planować przyszłość.
Po kilku latach tych działań
zobaczyłam większą potrzebę
oddania pacjentom sprawczości
i wtedy właśnie spotkałam Anię
Charko, założycielkę Fundacji
Ludzie i Medycyna, do której
z radością dołączyłam. Opowiedziałam jej o swoim marzeniu
– czyli o platformie, na której
pacjenci-przewodnicy mogą pomagać innym chorym. Ani bardzo spodobał się pomysł i wraz
z ludźmi z Fundacji zaczęliśmy
pracę nad aplikacją, po czym
zgłosiliśmy ją do Konkursu Funduszu Sektora 3.0. Byliśmy niezwykle dumni, gdy okazało się,
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że projekt „Pacjenci Pacjentom”
zdobył pierwszą nagrodę. Dostaliśmy dofinansowanie i dzięki
temu dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Wspomniała pani o rozmowach
ze swoją pierwszą przewodniczką. Czy pamięta pani, co
w tych rozmowach było dla pani
najważniejsze?
Najważniejsze i najcenniejsze
było to, że moja rozmówczyni
nie udzielała mi porad i nie mówiła, co mam robić. Po prostu
opowiadała o drodze, którą sama przeszła. W sumie podczas
podstawowego półrocznego leczenia onkologicznego miałam
dwie przewodniczki. Rozmowy
z nimi pomogły mi podjąć kilka
bardzo trudnych decyzji, których
absolutnie nie żałuję i co najważniejsze, wiem, że podjęłam
je bardzo świadomie.
Pani przewodniczki wiedziały,
jak rozmawiać z drugim człowiekiem – nie wywierały na pani
presji, a wyłącznie uświadamiały. Zastanawiam się co z tymi,
którzy zechcą być mentorami
w aplikacji, choć zupełnie nie
będą się do tego nadawać.
To nie jest tak, że jest się albo
mentorem, albo chorym potrzebującym pomocy. Pacjenci
logujący się do aplikacji zaznaczają za pomocą „suwaka”, na ile
oczekują wsparcia, a na ile czują,
że sami chcą go udzielać innym.
Skala jest płynna. Nie tylko ja, ale
również dwie inne członkinie
Fundacji chorują chronicznie.
Wszystkie mamy świadomość,
że mimo długiego doświadczenia
jako pacjentki, same też od czasu
do czasu potrzebujemy z kimś
porozmawiać. Podobnie czują
osoby, z którymi się konsultowaliśmy, tworząc aplikację. Podczas

Jeśli w rozmowie
z podopiecznym
przewodnik usłyszy,
że druga osoba ma częste
poczucie winy, smutku,
pustki, beznadziei
lub frustracji oraz,
że nie interesują jej
codzienne czynności
lub mówi wprost:
„nie chce mi się żyć”,
prosimy o kontakt
z nami i kierowanie
do psychiatrów
i psychologów.
prowadzonych przez nas badań
ok. 70 proc. zgłosiło chęć bycia
zarówno przewodnikami, jak
i osobami zasięgającymi pomocy.
Odpowiadając na pani pytanie – uważam, że to wsparcie, na
jakie mogą liczyć użytkownicy
aplikacji, bardzo często będzie
działało w dwie strony i będzie
czymś naturalnym. Poza tym,

każdy, kto się zaloguje, będzie
mógł z naszej strony internetowej pobrać bezpłatny poradnik
udzielania pomocy osobom chorym. W planach mamy również
spotkania z najbardziej zaangażowanymi przewodnikami, w czasie których będziemy omawiać
trudne dla nich sytuacje i jeszcze
bardziej pogłębiać wiedzę na temat wspierania innych.
Jednak może zdarzyć się sytuacja, że ktoś zaloguje się w aplikacji i zgłosi chęć bycia przewodnikiem wyłącznie dla okrutnego
żartu. Czy aplikacja przewiduje
jakieś zabezpieczenia na takie
okoliczności?
Żeby w ogóle zacząć korzystanie
z aplikacji, trzeba zaakceptować
regulamin. Można go skrócić do
trzech punktów. Pierwszym jest
mówienie o swojej perspektywie
i swoim doświadczeniu. Drugim
jest zakaz pobierania opłat w jakiejkolwiek formie przez użytkowników za czas, który poświęcają
drugiej osobie w aplikacji. Trzecim jest zakaz namawiania do rezygnacji z tradycyjnego leczenia –
to nasza krytyczna i najważniejsza
zasada. Jeśli ktoś nie zaakceptuje
którejkolwiek zasady regulaminu,
nie „wejdzie” do aplikacji. Po tym
„onboardingu” pojawia się informacja, że jeśli pacjent zauważy
jakiekolwiek nieprawidłowości
podczas rozmowy – ktoś wyda
mu się podejrzany, będzie prosił
o pieniądze albo namawiał np. na
odstawienie leków – może śmiało
i bez obaw napisać do Fundacji
Ludzie i Medycyna.
Czy aplikacja zakłada także pomoc w chorobach psychicznych?
Nie. Na ten moment nie czujemy
się gotowi, by oferować również
wsparcie w chorobach psychicznych . Niemniej należy pamiętać,
że aż 30 proc. osób chorujących

przewlekle cierpi również na
depresję. To naprawdę bardzo
wysoki odsetek, dlatego chcemy
uczulać naszych przewodników,
by byli bardzo wrażliwi na wszelkie niepokojące sygnały. Jeśli więc
w rozmowie z podopiecznym
przewodnik usłyszy, że druga
osoba ma częste poczucie winy,
smutku, pustki, beznadziei lub
frustracji oraz, że nie interesują
jej codzienne czynności lub mówi wprost: „nie chce mi się żyć”,
prosimy o kontakt z nami i kierowanie swoich podopiecznych
do psychiatrów i psychologów.
Mam wrażenie, że aplikacja
może być narzędziem terapeutycznym nie tylko dla pacjentów,
którzy potrzebują wsparcia, ale
także dla samych przewodników.
Oczywiście i ja jestem tego najlepszym przykładem. Praca
z osobami chorującymi onkologiczne dała mi duży siły. Kiedyś ktoś zarzucił mi, że robię ze
swojej choroby styl życia. Nie
jest to prawdą, bo nie zajmuję
się wyłącznie tym, co nie zmienia faktu, że duża część mojej
aktywności kręci się wokół pomagania pacjentom. I nie widzę
w tym niczego złego. Nasz projekt
promuje szukanie i znajdowanie
własnego sposobu na chorobę,
swoich trików, by lepiej sobie
z nią radzić. Pomaganie może
być jednym z nich. Dlatego zakładamy również możliwość
kształcenia się w kierunku coacha i przewodnika zdrowienia.
W niedalekiej przyszłości pojawią
się u nas programy szkoleniowe,
po przejściu, których będzie można uzyskać dyplom lub certyfikat. Mam nadzieję, że poprzez
aplikację Pacjenci Pacjentom ludzie dostrzegą, jaka siła drzemie
w pomaganiu sobie nawzajem. z
www.hellozdrowie.pl
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Mniej niż zero – reaguj
na cyberprzemoc
n WYCHOWANIE

Agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem
powszechnym. Ponad połowa młodych
użytkowników sieci przyznaje, że była
świadkiem różnych form agresji w mediach
społecznościowych. Od 7 do 11 proc. polskich
uczniów doświadczyło najpoważniejszych aktów
internetowej przemocy – cyberbullyingu. Rodzicu,
nie bądź na to obojętny! Reaguj!

Cyberzło

Najpopularniejsze obecnie formy cyberbullyingu zgłaszane
przez młodzież to:
 agresja werbalna – wyzywanie, zamieszczanie komentarzy na forum internetowym
w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia
innej osoby,
 upublicznianie upokarzających ofiarę, przerobionych zdjęć
i filmików,
 wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie, celowe
ignorowanie czyjejś aktywności
w sieci,
 zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych
osób w portalach typu Facebook,
Instagram itp.,
 włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu
zamieszczania w jego imieniu
obraźliwych postów i zdjęć na
profilach innych użytkowników,
 uporczywe zgłaszanie strony/
profilu jako łamiącej regulamin,
co może skutkować zablokowaniem/zamknięciem strony/
profilu.
Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest
w dużej mierze przedłużeniem
konfliktów przeniesionych ze
środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. Jednak, w odróżnieniu od

tradycyjnej przemocy rówieśniczej, cyberprzemoc może mieć
poważniejsze konsekwencje
dla osoby jej doświadczającej –
z uwagi na znacznie ograniczoną
możliwość obrony.
Negatywne konsekwencje
doświadczania różnych form
cyberprzemocy ujawniają się
w wielu obszarach funkcjonowania dziecka, m.in. w postaci
niedostosowania społecznego,
problemów psychologicznych,
a także zdrowotnych. Skutki
doświadczania cyberprzemocy zostają z dziećmi na bardzo długo.
Jak pokazują badania, nawet
w dorosłym życiu, wiele lat po
opuszczeniu szkoły, ofiary przemocy nadal zmagają się z problemami psychosomatycznymi,
depresją, lękiem, obniżonym
poczuciem wartości. W skrajnych przypadkach u prześladowanych dzieci mogą pojawić się
myśli oraz próby samobójcze.
Dlatego tak ważne, aby dziecko
nie zostało z tym samo.

Ochrona rodzicielska

Jak możesz chronić swoje dziecko przed cyberprzemocą? Po
pierwsze – rozmawiaj o tym, co
dzieje się w Internecie. Sprawdź,
co Twoje dziecko słyszało o zjawisku cyberprzemocy i czy zna
sposoby reagowania w sytuacji,
gdy ktoś jest nękany online.
– Pamiętajmy, że uporczywe
wykluczanie także jest formą
cyberprzemocy. Zwracajmy
na to uwagę. Rozmawiajmy
z dzieckiem o granicach prywatności w Internecie – jakie
informacje można udostępniać
bez ryzyka, a które powinny
pozostać prywatne – radzi
Anna Borkowska z Akademii
NASK. – Umówmy się z dziec-

kiem, że jeśli przydarzy mu się
coś, co je zaniepokoi lub zdenerwuje, zawsze może z nami
o tym porozmawiać. Zapewnijmy je, że niezależnie od tego,
co mu się przydarzy, zawsze
będziemy je wspierać – i nie
ograniczymy mu/jej z tego powodu dostępu do sieci – dodaje ekspertka.
Rozmawiając z dzieckiem zapytajmy ponadto, czy wie, jak
można zgłaszać naruszenia regulaminu w mediach społecznościowych (np. obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia)
i jak blokować osoby, które jej/
mu dokuczają. Na stronach poszczególnych serwisów możecie
wspólnie sprawdzić, jak zgłaszać
takie incydenty.

Jeśli masz młodsze dziecko,
pamiętaj o programach kontroli
rodzicielskiej, które pomogą zabezpieczyć je przed potencjalnie
szkodliwymi treściami i kontaktami. Warto abyś miał, po
uzgodnieniu zasad korzystania
przez Twoje dziecko z sieci, hasła
dziecka do używanych przez nie
portali i aplikacji.

Nie odpuszczaj

Większość serwisów społecznościowych posiada w regulaminach zapisy dotyczące cyberprzemocy. Takie zachowania, jak
dręczenie, nękanie, prześladowanie, podszywanie się pod inne
osoby i kradzież tożsamości, są
zabronione i mogą być zablokowane przez dostawców usługi.

Nie tylko osoba poszkodowana, ale i świadek przemocy
może (a nawet powinien) zgłosić administratorowi serwisu
naruszenie regulaminu i zażądać interwencji – zablokowania
konta agresora, czy usunięcia
szkodliwych treści.
Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora
serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Warto pamiętać, aby zgłaszając naruszenie, powołać się
na odpowiedni przepis regulaminu danego serwisu oraz
dołączyć dowody cyberprzemocy. z
www.gov.pl

fot. Bermix studio / unsplash

W

iele aktów agresji w Internecie
to jednorazowe
sytuacje i większość młodych ludzi potrafi skutecznie sobie z nimi radzić. Zdecydowanej interwencji ze strony
dorosłych wymaga natomiast
cyberbullying (cyberprzemoc)
– mówi Anna Borkowska z Akademii NASK.

Jak pokazują
badania, nawet
w dorosłym
życiu, wiele lat
po opuszczeniu
szkoły, ofiary
przemocy nadal
zmagają się
z problemami
psychosomatycznymi,
depresją, lękiem,
obniżonym
poczuciem
wartości.
W skrajnych
przypadkach
u prześladowanych
dzieci mogą
pojawić się
myśli oraz
próby samobójcze.
Dlatego
tak ważne,
aby dziecko
nie zostało
z tym samo.
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Śmiecie nad Pilicą

Eternit pod Grójcem

Odpady niebezpieczne i uciążliwe
– problem nie do rozwiązania?
Walka z odpadami stała się modnym tematem zahaczającym o politykę krajową i międzynarodową. Spacer po peryferiach miast
i miasteczek pokazuje, że temat funkcjonuje głównie w mediach, a życie toczy sie własnymi torami: odpady nadal trafiają do lasów
i nad rzeki zamiast do punktów segregacji.

J

est wiele kategorii odpadów
niebezpiecznych – podzielonych pod względem fizycznym, chemicznym i mikrobiologicznym. Zwykły człowiek
nie zawsze jest w stanie ocenić,
z jaką substancją ma do czynienia
i czym to grozi. Kuleje znakowanie
opakowań i faktyczny recykling.
Program walki z azbestem (głównie chodzi o płyty dachowe z „eternitu” ale też rury wodociągowe
i inne prefabrykaty budowlane)
ma się zakończyć w 2032 roku,
ale wiele faktów wskazuje, że się
nie zakończy. Tysiące ton eternitu
nadal znajdują się na dachach domów i budynków gospodarczych
– głównie wiejskich stodół. Starsze
osoby mają problemy ze zgłoszeniem rozbiórki dachów i znalezieniem firmy utylizacyjnej, a tzw.
przedsiębiorcom urzędy odmawiają dotacji na usuwanie azbestu.
W efekcie stosy płyt eternitowych
zalegają niezabezpieczone przy
drogach, są wywożone do lasów,
wąwozów i nieczynnych żwirowni,
albo – co jest najgorszym rozwiązaniem – są rozdrabniane i używane do utwardzania nawierzchni
lokalnych dróg.

dów medycznych, co ma związek
z panującą od ponad roku epidemią. Teoretycznie takie odpady
powinny być przewożone i składowane przez wyspecjalizowane
firmy. W praktyce zużyte rękawiczki, maseczki, opakowania po
lekach, a nawet igły i strzykawki leżą na ulicach, trawnikach,
w parkach, lasach i nad rzekami.
Optymalną metodą niszczenia
odpadów medycznych jest utylizacja termiczna czyli spalanie,
ale większość gmin, w których
planowano budowę spalarni odpadów oprotestowała te inwestycje. Coraz częściej pojawiają
się fotografie żerujących na wysypiskach ptaków z igłami do
strzykawek wbitymi w nogę albo
w dziób albo też zdjęcia różnych
zwierząt zaplątanych w tasiemki
od maseczek.

Odpady medyczne

W ostatnich miesiącach rozwinęła się plaga skażonych odpa-

z Śmietnik pod Osieckiem

Odrębnym problemem są opakowania po środkach ochrony
roślin i nieodpowiedzialne pozbywanie się resztek płynów do
oprysków. Wiele środków chemicznych stosowanych w rolnictwie jest oznakowanych jako
niebezpieczne dla ryb i innych
organizmów wodnych. Część jest
jednoznacznie szkodliwa albo
wręcz trująca dla ludzi. Wszystkie
środki owadobójcze są przy nieodpowiednim stosowaniu toksyczne
dla większości owadów w tym dla
pszczół. Nadal jednak pojemniki
po środkach owadobójczych są
porzucane w przypadkowych miejscach –
np. nad rzekami,
a aparatura do
Omite przeciw
pajęczakom v

oprysków myta bez zabezpieczenia przed skażeniem, co prowadzi
do potencjalnie śmiertelnych zatruć pracowników albo zatrucia
zbiorników wodnych.

Uciążliwe odpady

W dużych miastach problemem
jest utylizacja pyłów i popiołów
z elektrowni i elektrociepłowni
konwencjonalnych. Podobnym
problemem jest zagospodarowanie szlamu z oczyszczalni ścieków. W Warszawie podjęto próbę pozornego poprawiania stanu
środowiska przez tzw. rekultywację piaszczystej wydmy
przy pomocy osadu
z oczyszczalni
i popiołów węglowych, co ma
miejsce na terenie ostoi Natura 2000 Poligon Rembertów w Zielonce
i przez kilkanaście
lat nie doprowadziło do
rekultywacji nawet fragmentu
terenu. Uciążliwe jest też składowanie odpadów pozornie nieszkodliwych, jak tworzywa sztuczne
i papier przeznaczone do recyklingu. Z wysypisk wydobywają
się dokuczliwe odory wyczuwalne
w promieniu kilkuset metrów,

a czasem kilku kilometrów. Drażniące zapachy znają mieszkańcy
podwarszawskich składowisk Radiowo, Utrata i Wola Ducka, a nawet nieczynnego od kilku lat, ale
nadal śmierdzącego składowiska
w Zakroczymiu. Już wiele lat temu
opracowano wydajne polskie metody przerabiania pochodzącego
ze zużytych opakowań polietylenu
i polipropylenu na olej opałowy,
ale recykling tych i innych substancji kuleje. Plagą są pożary
składowisk, skutkujące zatruciem
okolicznych gleb i wód dioksynami
i innymi rakotwórczymi węglowodorami aromatycznymi. Przy
okazji spalania polichlorku winylu
(PVC) powstaje też fosgen – znany
jako skuteczny gaz bojowy.
Każdy z nas ma pewien wpływ
na stan środowiska i jego zanieczyszczenie. Najprostsze działania to unikanie nadmiernej
konsumpcji, wybór opakowań
przyjaznych dla środowiska (wykonanych z papieru, kartonu
i tworzyw biodegradowalnych)
oraz respektowanie przepisów
o zagospodarowaniu odpadów. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz

maj 2021

14 POLSKA PO GODZINACH
n KULTURA

„Widziałem przyszłość” –
obchody Roku Lema 2021

W 2021 roku, który został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Lema, na miłośników literatury najczęściej
tłumaczonego na języki obce polskiego pisarza oraz na tych, którzy z jego twórczością nigdy się nie zetknęli,
czeka kilkadziesiąt wydarzeń i projektów artystycznych. Krakowskie obchody koordynuje KBF – instytucja
kultury Miasta Krakowa – a projekty na świecie organizuje Instytut Adama Mickiewicza.

P

odczas wirtualnej konferencji prasowej zaprezentowano hasło promujące setną rocznicę
urodzin polskiego pisarza oraz
towarzyszącą jej oprawę wizualną. „I’ve seen the future” („Widziałem przyszłość”) to więcej niż
chwytliwy slogan – jubileuszowe
hasło oddaje trafność futurologicznych przemyśleń Stanisława
Lema i odpowiada na pytanie,
dlaczego warto go czytać i dzisiaj.
„Tak się nieszczęśliwie złożyło, że jubileuszowe aktywności
przypadły na trudny czas, który
niezwykle ciężko doświadczył
sferę kultury” – mówi Jacek
Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. „Ostatnie miesiące
w Krakowie dowiodły jednak, że
nawet w tak trudnych warunkach życie literackie nie zamiera. Jestem przekonany, że tak
będzie i w tym roku, obfitującym
w wydarzenia literackie i, mam
nadzieje, wspólne świętowanie
jubileuszu Stanisława Lema”.
W Krakowie Rok Lema to nie tylko duże wydarzenia planowane
na urodziny pisarza, ale również
cykliczne spotkania w Pałacu Potockich – nowej przestrzeni dla
kultury przy Rynku Głównym 20.
„Stanisław Lem to pisarz,
którego twórczość trafia do
czytelników na całym świecie. Obserwując współczesne
zmiany społeczne, kulturalne
czy gospodarcze, często odnosimy wrażenie, że to już było,
że już o nich czytaliśmy – właśnie w dziełach Lema” – mówi
Barbara Schabowska, dyrektor
Instytutu Adama Mickiewicza.
„Prezentujemy międzynarodowej publiczności nie tylko ciekawego polskiego pisarza, ale także
filozofa i futurologa, do którego warto sięgać również teraz,
w kolejnej dekadzie XXI wieku”.

Wydarzenia Roku Lema

„Rzeczą, która nie tylko mnie
ucieszyła, ale też pozytywnie

O tym, jak twórczość
Lema rezonuje
w 2021 roku, będziemy
się mogli przekonać
wielokrotnie. Wśród
planowanych
w ramach programu
Krakowa Miasta
Literatury UNESCO
działań znalazły się
m.in. Lemowska
Szkoła Czytania,
panel lemowski na
Festiwalu Kultury
Żydowskiej, spotkania
wokół twórczości
Lema na Festiwalu
Conrada czy lemowska
odsłona listopadowej
akcji promującej
czytelnictwo
Czytaj PL.

zaskoczyła, jest fantastyczna,
entuzjastyczna i żywa reakcja
ludzi, nie zawsze zresztą związanych z literaturą, dla których
Rok Lema jest istotnym wydarzeniem” – mówi Izabela Błaszczyk,
Dyrektor KBF. „Wykorzystują oni
twórczość i idee Stanisława Lema
w swojej pracy twórczej, otwierają nowe tropy interpretacyjne
do odczytania jego prozy i sprawiają, że jego myśli są częścią
toczących się dzisiaj dyskusji na
tematy na wskroś współczesne”.
O tym, jak twórczość Lema rezonuje w 2021 roku, będziemy się
mogli przekonać wielokrotnie.
Wśród planowanych w ramach
programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO działań znalazły
się m.in. Lemowska Szkoła Czytania, panel lemowski na Festiwalu
Kultury Żydowskiej, spotkania
wokół twórczości Lema na Festiwalu Conrada czy lemowska
odsłona listopadowej akcji promującej czytelnictwo Czytaj PL.
Rok Lema będzie także obecny na
miejskiej platformie VOD PLAY

KRAKÓW – playkrakow.com.
Już teraz można obejrzeć tam
„Pokój” w reżyserii Krzysztofa
Jankowskiego. Film, który swoją premierę miał na platformie
5 lutego, powstał na podstawie
opowiadania „Podróż siódma
z Dzienników gwiazdowych”
Stanisława Lema.
Lem jest jedną z największych
ikon kultury polskiej i rozpoznawalną na świecie marką. Miasto
Kraków zapowiada w związku
z tym międzynarodowe wydarzenia lemowskie, a wśród nich
współpracę z Instytutem Kultury Polskiej we Lwowie i Forum
Wydawców we Lwowie, program
organizowany we współpracy
z Iowa Miasto Literatury UNESCO, a także międzynarodową
konferencję Filozoficzny Lem
organizowaną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Obchody stulecia urodzin Lema nie mogą odbyć się bez książek. Wydawca prozy i eseistyki
Stanisława Lema, którym od lat
niezmiennie jest krakowskie Wy-

dawnictwo Literackie, przygotowuje premiery, koło których nie
sposób będzie przejść obojętnie. Po publikacji wspomnianej
już „Summy technologiae” pod
koniec ubiegłego roku, w Roku Lema nadchodzą kolejne
wznowienia książek mistrza
prozy science-fiction. Wśród
nich znajdą się „Bajki robotów”
ilustrowane przez Przemka Dębowskiego, odpowiedzialnego
za okładki najnowszych wydań
prozy Lema w Wydawnictwie
Literackim, oraz komiks „Podróż
7 Jona J. Mutha” na podstawie
jednego z opowiadań z „Dzienników gwiazdowych”. Trwają
też prace nad dwiema książkami biograficznymi o pisarzu –
przygotowują je wybitni znawcy
życia i twórczości Stanisława
Lema – Agnieszka Gajewska
i Wojciech Orliński.

13 września: urodziny
Lema

Tegoroczne, setne urodziny Stanisława Lema są adresowane
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nie tylko do lemologów, sympatyków Lema i jego nowych
czytelników.
Entuzjastów nowych technologii, ale też i przedsiębiorców
zajmujących się sztuczną inteligencją czy rozszerzoną rzeczywistością oraz technologiami
kosmicznymi Instytut Polska
Przyszłości im. Stanisława Lema
oraz KBF zaproszą na urodziny
pisarza do Centrum Kongresowego ICE Kraków na Lem
Future Tech Festival – Bomba
Megabitowa. „Nauka, kultura,
technologie – to z ducha lemowskie połączenie, a przenikanie
się tych obszarów jest jednym
ze znamion współczesności.
Dlatego chcemy uczynić wrzesień wielkim świętem polskiej
technologii, kultury i nauki.
Obok dyskusji o zrównoważonej
eksploracji kosmosu będziemy
debatować nad transhumanizmem czy tworzeniem literatury przez sztuczną inteligencję.
Jednocześnie wspólnie z ENEA
zrealizujemy projekt walki z cyberprzemocą. Zaproszenie do
współpracy przy wrześniowym
festiwalu przyjęła też Agencja
Rozwoju Przemysłu. Od początku w działaniach w ramach Roku Lema wspierają nas OVHcloud i wykop.pl. Za to dziękujemy
i zapraszamy do współpracy
wszystkich, którzy chcą mieć
swój udział w tych wyjątkowych
obchodach” – mówi dr Maciej
Kawecki, Prezes IPP Maciej Kawecki.
Drugim wydarzeniem organizowanym w dniach 12-14
września będzie Kongres Futurologiczny organizowany przez
Polską Fundację Fantastyki Naukowej. Program wydarzenia,
które łączyć będzie w sobie elementy konferencji naukowej,
konwentu czy festiwalu, przebiegać będzie w dwóch pasmach
tematycznych: Bloku Kultury
oraz Bloku Nauki. Do udziału
w prelekcjach, panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach zaproszeni zostali zarówno naukowcy
różnych specjalizacji, szczególnie zajmujący się dziedzinami
związanymi z rozwojem technologii przyszłości, jak i twórcy
nawiązujący w swojej pracy do
fantastyki naukowej – pisarze,
literaturoznawcy, graficy, plastycy, a także autorzy i producenci gier.

fot. Materiały prasowe

Rok Lema na świecie

Lem i myślenie o przyszłości jest
jednym z filarów programowych
Instytutu Adama Mickiewicza.
Instytut, którego misją jest budowanie trwałego zainteresowa-
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nia polską kulturą na świecie,
przygotował na ten rok szereg
unikatowych projektów artystycznych, które łączą sztukę
w tradycyjnym wydaniu z nowoczesnymi technologiami. „Wyjątkowy jubileusz zasługuje na
wyjątkową celebrację” – mówi dyrektor Instytutu, Barbara
Schabowska. „Jestem przekonana, że wydarzenia organizowane przez Instytut Adama
Mickiewicza na długo pozostaną
w pamięci międzynarodowej publiczności”.
Jednym z najbardziej spektakularnych projektów realizowanych na świecie będzie „Ocean
Solaris” – instalacja multimedialna, która dzięki nowej technologii umożliwia interakcję
z publicznością poprzez tekst,
ruch i dźwięk. Struktura dramaturgiczna „Oceanu Solaris”
zakłada trzy następujące po sobie fazy, z których każda ma za
zadanie wprowadzić odbiorcę
w różne stany emocjonalne –
ciekawości, niepokoju, strachu
oraz melancholii – pojawiające
się w kontakcie z nieznaną planetą. „Ocean Solaris” zostanie
zaprezentowany międzynarodowej publiczności podczas
EXPO w Dubaju oraz m.in. na
Ars Electronica Festival (Austria).

1966 – rakieta v

z 1966 – kosmonauta

Projekt „Messages to a Post-Human Earth” będzie immersyjnym doświadczeniem w parkach
i ogrodach botanicznych w Europie i Azji, łączącym świat rzeczywisty z wirtualnym. Prowadzony
opowieścią audio użytkownik
będzie z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
(AR) odkrywał kolejne warstwy
niezwykłej historii, m.in. poprzez
odczytywanie informacji zakodowanych w roślinach – tak właśnie

widział Lem możliwość przekazania wiadomości do odbiorców
w przyszłości.
Projekt „Kosmogonik” będzie
z kolei adaptacją opowiadania
„Uranowe uszy”, która wykorzysta technologię wirtualnej
rzeczywistości (VR). Animacja
oparta została na emblematycznych dla Lema ilustracjach
Daniela Mroza, którym twórcy
nadali współczesny, oryginalny
charakter. Widzowie będą mogli

poznać historię z głowy Kosmogonika i wejść w jego wspomnienia w postaci animacji 3D/2D.
Już w 2020 roku rozpoczęła się
realizacja projektu „The Science of Fiction”. Instytut Adama
Mickiewicza zamówił utwory
u Aleksandra Nowaka i Cezarego Duchnowskiego – uznanych,
a przy tym bardzo odmiennych
kompozytorów średniego pokolenia – i wspólnie z Klangforum
Wien rozstrzygnął konkurs kompozytorski, którego laureatami
zostali: Żaneta Rydzewska i Mikołaj Laskowski. Wypracowane
w trakcie ich rezydencji kompozytorskich w Wiedniu utwory zostaną zaprezentowane publiczności na koncercie rocznicowym
Stanisława Lema, który odbędzie
się właśnie w 2021 roku podczas
interdyscyplinarnego festiwalu Lema współorganizowanego
przez Klangforum Wien i Impuls
Tanz. Program wiedeńskiego
festiwalu obejmuje m.in. produkcję spektaklu tanecznego
z choreografią Karola Tymińskiego i Maliki Fankhy.
Organizatorami zaprezentowanych wydarzeń Roku Lema
będą: Miasto Kraków, KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa
i operator programu Kraków
Miasto Literatury UNESCO, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, Polska Fundacja
Fantastyki Naukowej, Wydawnictwo Literackie i krakowskie
instytucje kultury. z
Katarzyna Mitrovič
Instytut Adama Mickiewicza
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Ambasador polskiej medycyny
v Dokończenie ze str. 1

Zanim o tym wszystkim porozmawiamy, chcielibyśmy zapytać
najpierw o środowisko rodzinne,
w którym się Pan wychował.
Obliguje nas do tego Światowy
Rok Rodziny – akcentujący jej
tożsamość i funkcje, które powinna pełnić, a które w świetle
współczesnych ideologii są dzisiaj tak bardzo podważane. Czy
więc Pańska profesja jest kontynuacją tradycji rodzinnych?
Jestem dumny ze swoich korzeni
i zawsze podkreślam, że fakt pochodzenia z małej miejscowości
(tak jak ja) nie przekreśla szans
człowieka na światowy sukces.
Rodzice całą naszą szóstkę rodzeństwa wychowali w wierze
katolickiej, wpajając nam ważne zasady moralne dotyczące
postepowania, nauki, pracy
i życia. Do dziś staram się ich
przestrzegać. Szczególnie ważny jest dla mnie etos pracy, codzienne i systematyczne dbanie
o moje otoczenie, losy pacjentów
oraz rozwój naukowy i zawodowy współpracowników. Cenię
sobie wyróżnienia, jakie otrzymałem z rąk najważniejszych
osób w Kościele: nadany przez
Papieża Franciszka Medal Papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”,
„Medal Prymasowski” przyznany przez JE Ks. Abp Wojciecha
Polaka Prymasa Polski oraz Medal „Za zasługi dla Archidiecezji
Warszawskiej” przyznany przez
JE Kardynała Kazimierza Nycza.
Do medycyny rzeczywiście
trafiłem dzięki otwartej na wyzwania rodzinie. Mniej więcej
w połowie liceum za przykładem starszej siostry postanowiłem, że pójdę na medycynę,
chociaż od pierwszych klas
szkoły podstawowej pasjonowała mnie historia, zwłaszcza
tragiczne w konsekwencji losy
I Rzeczpospolitej. Gdy znalazłem
się na wydziale lekarskim warszawskiej Akademii Medycznej
wiedziałem, że wybiorę specjalizację związaną z czynnościami
manualnymi. Miałem już pewne
doświadczenie – przez lata lubiłem majsterkować, rysować,
rozwijałem wyobraźnię. Wybrałem mikrochirurgię i codziennie
przez pół godziny ćwiczyłem
nawlekanie nitki przez najmniejsze ucho igielne, jakie udało mi
się znaleźć.

Mikrochirurg musi
umieć zawiesić dłoń
w odpowiednim
momencie,
na przykład
zatrzymać się nad
małym elementem
w uchu, kontrolować
najmniejszy ruch
i jego siłę. Wyraźnie
odczułem to podczas
mojej pierwszej
pionierskiej operacji
wszczepienia
implantu osobie
niesłyszącej w 1992 r.
Taka koncentracja
towarzyszyła mi
zawsze.

Mikrochirurg musi umieć
zawiesić dłoń w odpowiednim
momencie, na przykład zatrzymać się nad małym elementem
w uchu, kontrolować najmniejszy ruch i jego siłę. Wyraźnie
odczułem to podczas mojej
pierwszej pionierskiej operacji wszczepienia implantu osobie niesłyszącej w 1992 r. Taka
koncentracja towarzyszyła mi
zawsze, również obecnie, szczególnie, gdy wykonuję operacje
pokazowe na oczach setek lub
tysięcy osób. W Kajetanach i na
4 kontynentach wykonałem ich
ponad 1300, a wszystkich procedur chirurgicznych mam za
sobą już ponad 210 tysięcy, więc
chyba się sprawdziłem (śmiech).
Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu, którym Pan Profesor
kieruje, z racji na swój naukowy,
kliniczny, dydaktyczny i organizacyjny dorobek, godnie reprezentuje polską naukę i medycynę
w świecie. Panie Profesorze,
jakie były jego początki?
W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze powołania tej placówki,
chociaż mój pierwszy zespół,
który zorganizowałem pod nazwą Centrum Implantów Ślimakowych, zaczął działać już
w 1993 r. Doskonale pamiętam
dzień 9 stycznia 1996 r., kiedy
na moim biurku znalazł się akt
powołania Instytutu, podpisa-

ny przez ówczesnego Ministra
Zdrowia prof. Jacka Żochowskiego, Ministra Finansów prof.
Grzegorza Kołodkę oraz prof.
Aleksandra Łuczaka, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół
połączonych entuzjazmem i marzeniami o stworzeniu ośrodka
leczenia zaburzeń słuchu na najwyższym poziomie. Ten dokument był ważny, bo dawał nam
zielone światło do działania, do
pracy, do rozwoju. I chociaż nie
dawał nic ponadto – żadnego zaplecza lokalowego, wyposażenia
w aparaturę, wsparcia finansowego, organizacyjnego poza
kilkunastoma etatami – to przez
kolejnych 25 lat udało nam się
zrobić naprawdę dużo!
Tworzyliśmy Instytut od podstaw, według własnego pomysłu,
zgodnie z przygotowanym przez
mnie programem, założeniami i potrzebami zmieniającego
się świata. Dziś, kiedy słyszę,
że powołanie Instytutu było
pomysłem genialnym, często
odpowiadam słowami Thomasa Edisona „Geniusz to jeden
procent natchnienia i 99 procent
wypocenia”.
Wracając do etosu pracy i atmosfery rodzinnej panującej
wśród członków pierwszego zespołu, to warto przypomnieć, że
wypracowaliśmy podczas na-

szej codziennej pracy prawie
80 proc. środków, które pozwoliły w roku 2003 wybudować i oddać do użytku pierwszą część
Światowego Centrum Słuchu.
Wykonywanie około 30 procedur
chirurgicznych dziennie stało
się dla mnie zasadą, a nie wysiłkiem. Byłem w tym młodym
zespole pierwszym i – przez
długi czas w otoczeniu grupy
rezydentów – jedynym operatorem. Kiedy koledzy zdobyli
doświadczenie, codziennością
stało się wykonywanie dziennie
około 90 – 100 procedur, głównie
otochirurgicznych, a następnie
rynochirurgicznych, fonochirurgicznych, otolaryngologicznych
u dzieci. Tworząc instytutową
rodzinę podchodziliśmy do
wszystkiego, co nas otaczało,
jak do swojej świętej własności,
z wielkim szacunkiem i zaangażowaniem. I chociaż w historii
Instytutu żaden pacjent nigdy
do niczego nie dopłacał, to nawet dziś od wielu przyjezdnych
można usłyszeć słowa: „o, tak
wyglądają przedsięwzięcia prywatne” – mimo, że stanowimy
jednostkę resortową Ministra
Zdrowia! (śmiech)
Co sprawiło, że udało się Panu
Profesorowi i gronu specjalistów
stworzyć, w tak krótkim czasie,
prężnie rozwijający się, znany
już na całym świecie instytut?
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fot. Archiwum

Entuzjazm do przedsiębiorczości w polskim społeczeństwie,
otwarcie na świat i młodzi
wspaniali ludzie. Dane mi
było spotkać na swojej
drodze wiele znakomitych osób – przyjaciół
„po wsze czasy”. Ich
nazwiska są na wielkiej
tablicy witającej wszystkich odwiedzjących Centrum. To światowej sławy
naukowcy, mądrzy politycy, kompetentni urzędnicy,
życzliwi dziennikarze – dawni
i ci wciąż działający. Ci ostatni
też mają swoją tablicę z podziękowaniami za to, że wspierali
i wspierają rozwój komunikacji
międzyludzkiej współczesnego
społeczeństwa, bo temu służy
nasza codzienna praca naukowa
i kliniczna.
W Centrum pracuje wyjątkowo zdolny młody, zafascynowany nowoczesną medycyną
zespół: naukowców, lekarzy, inżynierów klinicznych, psychologów, logopedów, pedagogów,
pielęgniarek i techników. Mój
sukces to także efekt udzielonego mi przez nich wszystkich
wsparcia – wiary we mnie i moje
pomysły. To wsparcie zawsze
dodawało mi sił, pomagało prze-
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W Centrum
pracuje wyjątkowo
zdolny młody,
zafascynowany
nowoczesną
medycyną zespół:
naukowców,
lekarzy, inżynierów
klinicznych,
psychologów,
logopedów,
pedagogów,
pielęgniarek
i techników.

łamywać trudności, wreszcie
mobilizowało do wytężonej
równoczesnej pracy na kilku
obszarach – klinicznym, naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym.
Najbardziej cenię ludzi myślących i pracowitych, kompetentnych,
oddanych swojej pracy
zarówno naukowej, jak
i klinicznej. To naprawdę
przyjemność spotkać na swojej drodze prawdziwych pasjonatów i współpracować z nimi.
Dla mnie praca, zwłaszcza zespołowa, od zawsze była pasją.
To jest podstawą naszych licznych sukcesów. Nie znoszę lenistwa, bylejakości, marnowania
czasu, sprzętu i możliwości. To
dlatego gabinety diagnostyczne
w naszym Centrum są czynne
dużo dłużej niż gdzie indziej,
a codziennie przed pandemią
odwiedzało nas blisko 800-1000
osób. Obecnie, by zachować
reżim sanitarny, odwiedzających jest mniej, ale w ubiegłym
roku, mimo bardzo wielu trudności i absencji, zrealizowaliśmy
swoje zobowiązania w stosunku
do NFZ w 100 proc. To ciągle
za mało, by zmniejszyć ponad
20-to tysięczną kolejkę. W tym

roku, w pierwszym kwartale,
zrealizowaliśmy więcej specjalistycznych i najbardziej pilnych
procedur niż ktokolwiek inny
na świecie.
Nie jesteśmy tzw. „szpitalem
covidowym” i uważam, że trzeba robić wszystko, by pacjenci
mieli do nas dostęp. Zgłaszają
się do nas pacjenci z problemami ze słuchem, oddychaniem
czy równowagą, zarażeni SARS-CoV-2 lub nie. Wszyscy potrzebują pilnej pomocy, a my robimy wszystko, by jak najwięcej
z nich ją od nas otrzymało. Przy
okazji dodam, że nasi pacjenci
bardzo często mają dostęp do
najnowszych technologii jako
pierwsi lub jedni z pierwszych
w świecie. To cieszy. A boli,
gdy do niezbędnych obostrzeń
podchodzą z lekceważeniem.
O tych ostatnich musimy wciąż
przypominać, bo nie jesteśmy
kryształowym społeczeństwem
i w swojej pracy obserwujemy
wiele krnąbrności. Staram się
spokojnie tłumaczyć pacjentom,
że nie przychodzą do kawiarni,
lecz do szpitala – a z tym wiąże
się pewien stres.
Kiedy czyta się Pańskie wypowiedzi na temat historii instytutu, to

fenomenem wydaje się przede
wszystkim to, że stworzyliście
Państwo od podstaw – światowe
już dzisiaj – Centrum Słuchu
według własnego pomysłu, na
podstawie programu założeń,
potrzeb i wyzwań, jakie w tej
dziedzinie niosła ówczesna medycyna. W tamtym przełomowym czasie wielu uważało, że
to tylko niepoprawne marzenia.
Panu Profesorowi się udało. Jakie fakty i wydarzenia sprawiły,
że marzenia Pana Profesora
przekształciły się w rzeczywistość, z której polska medycyna
znana jest już na całym świecie?
Najważniejsza jest konsekwencja, codzienna, systematyczna
praca i upór w dążeniu do celu.
Nie wolno też bać się ryzyka.
Bywa, że najlepsze pomysły upadają dlatego, gdyż ich realizacja jest powiązana z podjęciem
pewnego ryzyka. Ono wymaga
odwagi i maksymalnego zaangażowania. Ryzyko jest nieuniknionym elementem postępu. Są
dwa wyjścia – można obawiać
się ryzyka i nic nie robić, albo
też po prostu je podjąć wierząc,
że wyjdzie z tego coś dobrego.
Zawsze byłem optymistycznym realistą. Sprawdziłem to
wiele razy na przysłowiowej
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„własnej skórze”. Kiedy prawie
30 lat temu narodził mi się pomysł ośrodka, w którym chorzy
z różnymi wadami słuchu mieliby zapewnioną opiekę wszystkich niezbędnych specjalistów,
udało mi się jakimś cudem dotrzeć do Jacka Kuronia, który
był wówczas ministrem pracy. Nastąpiła krótka rozmowa:
„Jak się Panu nie uda, to wszyscy będziemy zdegustowani”
stwierdził Kuroń i zapytał: „czego pan potrzebuje?” Dla mnie
to był szok. Powiedziałem, że
potrzebne jest nam miejsce,
w którym pod jednym dachem
niesłyszący pacjent mógłby zostać zdiagnozowany, leczony
i rehabilitowany. W odpowiedzi
usłyszałem: „Dobrze, ma Pan
dwa tygodnie na znalezienie
takiego miejsca – zaadoptujemy
je. Jest trochę wolnych lokali na
mieście”. Udało się i powstał
projekt Centrum Implantów
Ślimakowych „Cochlear Center”, drugiego tego typu ośrodka w Europie. W jego otwarciu
w 1993 roku uczestniczyła Pani
Premier Hanna Suchocka i żona Prezydenta Francji Danielle Mitterrand.
Potem nadszedł czas na
utworzenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Trzy lata
działalności „Cochlear Center”
pokazały, jak duży dorobek naukowy, kliniczny, dydaktyczny
i organizacyjny mamy za sobą.
Nie było łatwo wszystkich przekonać, ale udało się. Powstanie
w Kajetanach nowego zaplecza
– tej unikalnej w skali światowej placówki – to wydarzenie
niezwykle ważne w polskiej medycynie i w polskiej nauce. Coś
takiego nie powstaje z dnia na
dzień i nie rodzi się każdego roku. Za tym kryła się praca wielu
ludzi oraz określone projekty naukowe, kliniczne, wypracowany
własny wkład finansowy. W sumie doszło do realizacji w dwóch
etapach inwestycji kosztującej
ponad 200 milionów złotych.
Łącznie, w ciągu 25 lat istnienia
Instytutu, ponad jedną trzecią
wszystkich środków inwestycyjnych stanowiły środki wypracowane przez nasz zespół.
Powstały kliniki i kilka nowych
zakładów naukowych, w tym
wiele pierwszych w skali międzynarodowej.
Od blisko 20 lat przeprowadzamy najwięcej w świecie
operacji poprawiających słuch.
Mówię o tym nie po to, aby się
chwalić. Chcę uzmysłowić Czytelnikom, że taki sukces może
być udziałem lidera i jego zespołu, że to jest możliwe w naszym

kraju. Sukcesem trzeba się dzielić, bo wtedy go pomnażamy.
Brzmi to może przewrotnie, ale
powstanie Centrum to nie tylko
nasza zasługa. Wpływ na to miała również ówczesna atmosfera
panująca w kraju i sprzyjające
warunki zewnętrzne. To jest
zasługa również tych, którzy
przyznali nam środki na to zadanie – jednocześnie tworząc
kilkaset nowych, atrakcyjnych
miejsc pracy właśnie w obszarze zdrowia. To była dla nas
mobilizacja. Dziś wiemy, że
dobrze wykorzystaliśmy dane
nam szanse.
Jednak sytuacja wokół się
zmieniła. By wyjść naprzeciw
nowym, aktualnym wyzwaniom
społecznym, wspomnianej już
ogromnej kolejce oczekujących,
musimy wejść w kolejny etap
rozbudowy. Po części wynika to
z tego, co pokazała lub ujawniła obecna pandemia. By sprostać wszystkim obostrzeniom,
uruchomić na wielką skalę systemy informatyczne, musimy
ponownie powiększyć zaplecze.
Powiększenie specjalistycznej
bazy, unowocześnienie pierwszej w świecie Krajowej Sieci
Telemedycznej, zrealizowanie
kolejnych wyzwań jest niezbędne, a obecna pozycja lidera na
światowym rynku zobowiązuje.
Krok po kroku zaczął Pan realizować swoje marzenia, myśląc
o supernowoczesnym, doskonale
wyposażonym Centrum Słuchu,
pozwalającym na diagnozowanie, stosowanie najnowszych
terapii oraz rehabilitację pacjentów na najwyższym światowym
poziomie. Jakie były początki
tego wielkiego dzieła?
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu powstało w dwóch etapach.
Pierwsza część została oddana
w 2003, a druga w 2012 roku.
W międzyczasie Centrum zmieniło swoją nazwę, adekwatnie
do zajmowanej w świecie pozycji. Jest to obecnie wizytówka polskiej nauki i medycyny,
a nasze osiągnięcia od początku
były dostrzegane i nagradzane
przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce i instytucje
międzynarodowe. To, co udało
się nam zrobić i osiągnąć, może
być materiałem na bardzo obszerną książkę. Na razie mamy
trzytomową kronikę wydarzeń
i kroków milowych w historii
Centrum.
W ogromnym skrócie mogę
powiedzieć: nie zmarnowaliśmy
tej szansy. Już w pierwszym roku
funkcjonowania Centrum mia-

Światowe
Centrum Słuchu
od początku
widziałem w wielu
wymiarach.
Chciałem,
aby powstanie
tej placówki
gwarantowało –
poprzez aktywność
naukową –
budowanie nowego
wizerunku, pozycji
nauki i medycyny
polskiej w świecie,
a także pokazało
nowe kierunki
działania
klinicznego
i dydaktycznego.

ły miejsce wyjątkowe wydarzenia: przeprowadziłem pierwsze
w świecie operacje wszczepienia
implantów ślimakowych u dorosłych i dzieci z częściową głuchotą, oraz pierwsze w Polsce operacje wszczepienia implantów
do ucha środkowego. Zostały
opracowane nowe, oryginalne
programy telemedyczne, takie
jak: „Domowa Klinika Rehabili-

tacji”, „Telefitting” – czyli zdalna
kontrola i ustawienie pracy implantu słuchowego. Rozpoczęliśmy cykl Międzynarodowych
Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością
Słuchową.
Każdy następny rok przynosił nowe wyzwania, wielkie
międzynarodowe wydarzenia
naukowe, ciekawe projekty badawcze. Postanowiłem to wykorzystać, bo zawsze należy mierzyć wyżej. Światowe Centrum
Słuchu od początku widziałem
w wielu wymiarach. Chciałem,
aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność
naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki
i medycyny polskiej w świecie,
a także pokazało nowe kierunki działania klinicznego i dydaktycznego. Jako jedynemu
ośrodkowi naukowemu w świecie w naszych specjalnościach,
powierzano nam organizację
wielu dużych projektów. Byłem
prezydentem 2 kongresów europejskich i 3 kongresów światowych, organizatorem i głównym wykonawcą unikalnych,
międzynarodowych warsztatów
szkoleniowych. Od 2007 r., podczas 57-miu ich edycji, połączonych z ponad 1300-oma operacjami pokazowymi, wzięło
w nich udział ponad 4500 profesorów, ordynatorów i specjalistów ze wszystkich kontynentów. Łącznie zrealizowaliśmy

ponad 200 różnych wydarzeń
– konferencji, sympozjów, szkoleń. W Centrum miały miejsce
liczne światowe premiery wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. To dzięki temu
Polacy mają do nich obecnie
taki dostęp!
To nie wszystko. Wspólnie
z kolegami z Wiednia, Innsbrucka, Würzburga i Antwerpii zainicjowaliśmy utworzenie światowej sieci ośrodków doskonałości
HEARRING. Z naszej inicjatywy
podczas Polskiej Prezydencji
w UE zostały w Warszawie podpisane Europejskie Konsensusy
Naukowe dot. wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku
i mowy. Ta propozycja została zaaprobowana przez Radę Europy
w postaci Konkluzji Rady UE nt.
„Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych
u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia
i innowacyjnych rozwiązań”.
Wraz z osiągnięciami zespołowymi rozwija się też kariera
każdego członka zespołu. Jeśli
chodzi o mnie, prace naukowe
mojego autorstwa są najczęściej
wyszukiwanymi i czytanymi
w skali całego świata. Moje nazwisko otwiera listę najważniejszych publikacji w literaturze
światowej dotyczących słuchu.
Na przykład jestem na pierwszym miejscu tej listy pod hasłem „partial deafness” (leczenie
częściowej głuchoty), na drugim
pod hasłem „round window”
(okienko okrągłe – dojście operacyjne w metodzie Skarżyńskiego). Cenione są również moje
publikacje na temat wczesnego
wykrywania wad słuchu. Badania przesiewowe w tym kierunku
rozpocząłem w Polsce w latach
90-tych: najpierw u noworodków i niemowląt (w 1993 r.), potem u dzieci szkolnych (1999 r.).
Po Polskiej Prezydencji w UE
badania przesiewowe zostały
wprowadzone na 4 kontynentach – w Europie, Azji, Afryce
i Ameryce Południowej. Badania
te zaowocowały publikacjami
naukowymi, które znajdziemy
na miejscu piątym wyszukując
hasło „hearing screening” (z ponad 86 500 doniesień naukowych). Na 9 miejscu można zaś
mnie znaleźć po wyszukaniu
hasła „hearing” (słuch – w kontekście diagnostyki i terapii)
w grupie 158 427 artykułów.
Dziękujemy za rozmowę. z
ks. dr Andrzej Chibowski
Dokończenie wywiadu
w następnym numerze.
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Empatia daje przewagę
Empatia jest ewolucyjnym przystosowaniem zarówno u szczurów, jak i człowieka, pomaga przetrwać i współpracować z innym
osobnikami – twierdzą powołujący się na własne badania specjaliści Instytutu Nenckiego.

Z

pozoru empatia, czyli
zdolność czytania emocji u innych osobników,
zrozumienia tego, co
w danym momencie odczuwają,
wydaje się być jedynie ludzką cechą. Jednak najnowsze badania
naukowe dowodzą, że również
zwierzęta są obdarzone tą umiejętnością. Czytanie emocji drugiego osobnika pozwala im rozróżniać rodzaje niebezpiecznych
sytuacji, dzięki temu wiedzą, jak
się zachować. A to zwiększa ich
szanse przetrwania.
„Definicję empatii rozumianej jako zdolność czytania emocji, zaproponował holenderski
badacz Frans de Waal. Takie zachowania obejmują bardzo pierwotne, prymitywne odpowiedzi
na emocje innych. Możemy je
obserwować już u rybek” – podkreśla prof. Ewelina Knapska,
kierowniczka Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego w Warszawie.
Jednak do tej pory wśród naukowców dominował pogląd,
że są to automatyczne reakcje,
polegające na naśladownictwie.
Jeśli na przykład jeden osobnik
zastyga w bezruchu, to drugi
też. „Tymczasem nasze najnowsze badania pokazują, że jest to
bardziej skomplikowane. Zwierzęta kategoryzują otrzymane
informacje i w zależności od
sytuacji inaczej się zachowują. Kompletnie automatyczne
naśladownictwo nie byłoby dla
nich korzystne” – przekonuje
Kacper Kondrakiewicz, doktorant w Pracowni Neurobiologii
Emocji w Instytucie Nenckiego
w Warszawie.

fot. Alvin Mahmudov/unsplash

Zarazić się emocjami

Zespół prof. Eweliny Knapskiej
bada zjawisko nazwane „zarażaniem się emocjonalnym”.
Polega ono na tym, że przestraszenie jednego zwierzęcia z badanej pary, sprawia,
że i drugiemu emocje te się
udzielają.
W trakcie eksperymentu
sprawdzano zachowanie szczurów w dwóch podobnych sytuacjach. W pierwszej, w klatce
umieszczano parę zwierząt, któ-

kiedy „koledzy” z klatki widzą
się po dłuższej rozłące.
„W modelu bliskiego zagrożenia mieliliśmy „dwudziestki”,
natomiast w modelu odległego
zagrożenia, kiedy obserwator
nie widział stymulacji impulsami elektrycznymi, zaobserwowaliśmy niespodziewanie
„pięćdziesiątki”. Być może, w ten
sposób szczury się uspokajały” –
twierdzi Kacper Kondrakiewicz.

Głaskanie po ręce

Zarażanie się
emocjonalne,
czyli zdolność
odczytywania
emocji innych
w różnych sytuacjach,
to nic innego jak
empatia. Jest ona
przystosowaniem
ewolucyjnym, czyli
pojawiła się wcześniej
u mniej rozwiniętych
zwierząt. Pozwala
się skutecznie
komunikować i tym
samym unikać
potencjalnych
zagrożeń.

re mogły się obserwować, jeden osobnik to tzw. obserwator,
a drugi był demonstratorem. Ten
drugi był drażniony bodźcem
zagrażającym, czyli delikatnym
szokiem elektrycznym. Jak zapewniają specjaliści, nie sprawia on bólu, ale może zwierzę
przestraszyć. W takiej sytuacji
demonstrator przestawał się
ruszać, udawał, że go nie ma,
nie żyje. Podobnie zachował się
szczur obserwator, który widział
to zdarzenie i również zastygał
w bezruchu.
W drugiej sytuacji szczur
demonstrator przebywał sam
w klatce i był stymulowany prądem. Potem był przenoszony do
klatki, w której znajdował się
drugi osobnik. Zachowywał się
normalnie, ale wtedy jego kolega, czyli szczur obserwator był
bardziej pobudzony, starannie
badał otoczenie, zajmował tzw.
pozycję słupka i bacznie rozglądał się, co się dzieje.

„W pierwszym wypadku rejestrowaliśmy u obserwatora
reakcję obronną, która w naturze była by odpowiedzią na atak
drapieżnika, w drugim poszukiwanie źródła zagrożenia, działania adekwatne do sytuacji” –
wyjaśnia prof. Ewelina Knapska.
W trakcie eksperymentów naukowcy rejestrowali wydawane
przez zwierzęta ultradźwięki.
Szczury porozumiewają się
bowiem za pomocą niesłyszalnych dla człowieka wokalizacji.
Najważniejsze są dwa ich typy.
Niskie ultradźwięki, o częstotliwości około 20 kiloherców, to
stereotypowe okrzyki alarmowe, długie, bardzo powtarzalne.
Pojawiają się, gdy zwierzęta są
bardzo zestresowane. Drugi typ
ultradźwięków jest wyższy, oscyluje wokół 50 kiloherców. Te wokalizacje są dużo bardziej zróżnicowane, złożone, krótsze, pojawiają się często w sytuacjach
przyjemnych dla zwierząt, np.

Wokalizacje prawdopodobnie pomagają pokrzywdzonemu osobnikowi rozładować stres. Niewykluczone, że podobnie jak u ludzi
napięcie szybko spada, kiedy możemy się komuś wyżalić albo ktoś
głaszcze nas po ręce. „Z innych
badań, które prowadzimy, wiem,
że im więcej się szczury dotykają,
tym szybciej rozładowują stres”
– dodaje prof. Ewelina Knapska.
Badania naukowców z Instytutu Nenckiego wykazały,
że w zależności od zagrożenia,
bliskiego, kiedy obserwator
widzi, że coś się dzieje z jego
pobratymcem, lub dalekiego,
kiedy dostaje „relację”, w ciele
migdałowatym szczura aktywują
się dwa różne rodzaje komórek.
Ciało migdałowate to bardzo stara ewolucyjnie struktura mózgu,
która odpowiada za podstawowe
reakcje na zagrożenie.
Zarażanie się emocjonalne,
czyli zdolność odczytywania
emocji innych w różnych sytuacjach, to nic innego jak empatia. Prof. Knapska uważa, że jest
ona przystosowaniem ewolucyjnym, czyli pojawiła się wcześniej
u mniej rozwiniętych zwierząt
(występuje bowiem szczurów,
a nie tylko u ssaków naczelnych).
Pozwala ona się skutecznie komunikować i tym samym unikać
potencjalnych zagrożeń.
Empatia jest kluczowym
czynnikiem pomagającym w codziennym życiu. Wiele terapii
zaburzeń interakcji społecznych
polega na tym, że uczy się ludzi tzw. umiejętności miękkich,
zrozumienia punktu widzenia
i sytuacji innych osób. z
www.naukawpolsce.pap.pl
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Projekt dwóch wież
w Międzyzdrojach

Źródło siemaszko.pl

Psucie krajobrazu

Dwa potężne, ponad stumetrowe wieżowce z błyszczącego szkła wznoszą się pośród zalesionych wydm,
górując nad malowniczą plażą w Międzyzdrojach. Poza takimi widowiskowymi, jednostkowymi przypadkami,
w których pojawiają się w miarę zgodne głosy krytyki niszczenia krajobrazu, temat ten pozostaje w zasadzie
nieobecny.

O

prócz kontrowersyjnych, ale z zasady jednostkowych
inwestycji, borykamy się bowiem także z tylko pozornie prozaicznymi, ale przez
skalę występowania – znacząco
bardziej degradującymi krajobraz zjawiskami. Obraz dwóch
stumetrowych szklanych wież
w Międzyzdrojach przyciągnął
uwagę mediów i oburzył opinię publiczną. Już od dłuższego
czasu planowanie przestrzenne
i ochrona krajobrazu powracają
w ten sam sposób w debacie publicznej – tematy te zdobywają
szerszy rozgłos tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia ze spek-

takularną porażką systemu. Tak
było także w przypadku „zamku
nad Notecią” w obszarze Natura
2000 czy 15-piętrowego hotelu
z półszczytowym dachem z widokiem na Giewont.
Patologie przestrzeni zyskały
własne nazwy. Problemy takie
jak styropianoza (masowe ocieplanie elewacji wątpliwą estetycznie metodą lekką mokrą),
pasteloza (malowanie elewacji
budynków w wielobarwne, landrynkowe wzory), betonoza (zastępowanie terenów zielonych
kostką brukową w imię „rewitalizacji”), czy urbanistyka łanowa
(zabudowywanie rzędami identycznych domów wąskich pasów

Obraz dwóch
stumetrowych
szklanych wież
w Międzyzdrojach
przyciągnął uwagę
mediów i oburzył
opinię publiczną.
Już od dłuższego
czasu planowanie
przestrzenne
i ochrona krajobrazu
powracają w ten sam
sposób w debacie
publicznej.

pól, zgodnie z logiką aktualnej
struktury własności, a nie historycznej struktury wsi) – już od
ponad 30 lat niszczą nasz krajobraz, często w dużo większym
stopniu niż nawet najbardziej
nieudane budynki.
Mimo tego, że Polacy potrafią
doceniać walory pięknych krajobrazów, zarówno tych naturalnych, jak i przetworzonych przez
człowieka – czego dowody dają,
odwiedzając tłumnie góry i nadmorskie miejscowości w czasie
sezonu wakacyjnego – to jednak
kiedy chcą coś wybudować, ich
podejście zmienia się diametralnie. Ograniczenia i wymogi
formalne związane z ochroną

krajobrazu traktują często jak
uciążliwe przeszkody, a nie wzory
dobrych praktyk, konieczne dla
zachowania dobra wspólnego.
Nie oznacza to, że konkretne
obecnie obowiązujące przepisy
nie zasługują na krytykę, często nawet pryncypialną. Jednak
chciałbym spojrzeć na sprawę
szerzej, opisując ideową podbudowę, na której może opierać
się kompleksowa wizja ochrony krajobrazu.

Chaos i kicz

Sytuacja związana z degradacją krajobrazu i chaosem
przestrzennym od pewnego
czasu jest poddawana ostrej

fot. Piotr Kożurno, Sahiba
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krytyce. Książki takie jak niedawna „Jesteśmy wreszcie we
własnym domu” Doroty Leśniak-Rychlak, „Betonoza” Jana Mencwela, „Lukier i mięso.
Wokół architektury w Polsce
po 1989 roku” Grzegorza Piątka i Jarosława Trybusia, czy
chyba najgłośniejsza – „Wanna
z kolumnadą” Filipa Springera,
diagnozując patologie polskiej
przestrzeni, zakończyły w debacie publicznej epokę samozadowolenia, która zapanowała
po transformacji.
Wszechobecne przeskalowane reklamy, ,,luksusowe” grodzone osiedla
w szczerym polu bez
dostępu do podstawowych usług, pstrokate elewacje i brak jakiegokolwiek umiaru
w doborze materiałów,
wielokrotnie powielane
domki-gargamele z katalogów – wszystkie te elementy, które do tej pory były odbierane jako oznaki doganiania
Zachodu, postępu – doczekały
się wreszcie zasłużonej krytyki.
„Ład przestrzenny to jest coś,
o czym każdy w Polsce słyszał,
ale nikt od dawna tego nie widział” – te słowa Springera celnie
podsumowują znaczną część
dorobku III RP w tej dziedzinie.
Winą za zły stan polskiej przestrzeni obarczono przede wszystkim społeczeństwo, które nie dorosło do swobody, która zapanowała w planowaniu przestrzennym po transformacji. W innej
ważnej publikacji – „Guście Naszym Powszednim” – Błażej Prośniewski, pisząc o przyczynach
złego stanu przestrzeni publicznych i niskiej jakości architektury, wskazuje głównie na braki
w podstawowej edukacji, a także
negatywne wzorce historyczne
– niektóre tak odległe jak dziedzictwo szlacheckiej anarchii.
W konsekwencji, w dyskusji
nastąpił nawrót do rozwiązań
z czasów PRL-u jako potencjalnego środka do przywrócenia
ładu przestrzennego. Pryncypialna krytyka ,,wolnoamerykanki”, która zapanowała w Polsce po 1989 r., poskutkowała
bowiem powstaniem pewnej
formy sentymentu do rozwiązań
planistycznych czasów komunizmu. ,,To był wzorcowy system kontroli wszelkich zmian
przestrzeni publicznej. Zarżnęliśmy go w wolnej Polsce i dziś
niszczymy przestrzeń” – mówi w innej książce Springera,
Źle urodzonych, Aleksander
Franta, jeden z czołowych au-
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z Rynek w Skierniewicach
jako jeden z przykładów
betonozy
c Osiedla mieszkaniowe
na Żegrzu i Ratajach
w Poznaniu

torów modernistycznych osiedli,
o urbanistyce PRL. Takie poglądy uznawane były do niedawna
za anachronizm, naturalną linię
obrony autorów osiedli z lat 60.
i 70. przed często zbyt zapalczywą krytyką ich dziedzictwa.
Dziś coraz częściej odwołania
do urbanistyki PRL występują
jako realistyczne postulaty do
wzięcia pod rozwagę przy projektowaniu nowych rozwiązań.

Kult rozwoju

Krytycy deweloperskiej architektury III RP bagatelizują jednak w ten sposób wady planowania i zarządzania doby Gomułki
czy Gierka.
Skandaliczny brak poszanowania dla naturalnych krajobrazów nie pojawił się po raz
pierwszy w latach 90. Przeskalowane molochy w rodzaju hotelu
Gołębiewski w Karpaczu miały
w PRL-u swoje odpowiedniki
w postaci licznych sanatoriów
i kompleksów wypoczynkowych,
np. znajdującego się u podnóża
Gubałówki hotelu Kasprowy.
Należy przy tym zaznaczyć,
że modernistyczne ,,szafy”,
choć często ignorowały otoczenie, miały jednak często dobre
proporcje i prezentowały sobą
pewien rodzaj surowego, niekiedy wręcz monumentalnego
umiaru. Nie da się tego powiedzieć o zwalistych, pokracznych
blokach dzisiejszych mountain
resortów, nawet jeżeli wykonuje się je z dużo lepszych materiałów.

Krytycy deweloperskiej
architektury
III RP bagatelizują
wady planowania
i zarządzania doby
Gomułki czy Gierka.
Skandaliczny brak
poszanowania
dla naturalnych
krajobrazów
nie pojawił się po raz
pierwszy w latach 90.
Przeskalowane
molochy w rodzaju
hotelu Gołębiewski
w Karpaczu miały
w PRL-u swoje
odpowiedniki w postaci
licznych sanatoriów
i kompleksów
wypoczynkowych,
np. znajdującego się
u podnóża Gubałówki
hotelu Kasprowy.
Odwrotne przemiany zaszły
w budownictwie jednorodzinnym. Katalogowe projekty domów, psujące dziś krajobraz wsi
tandetnymi detalami, paradoksalnie pod względem proporcji są krokiem naprzód wobec
kostki polskiej – panującego od
lat 60. do 1989 r. stylu domów
jednorodzinnych, regulowanego sztywnymi ograniczeniami

ustawowymi, zdecydowanie
zbyt masywnego dla wiejskiej
zabudowy. Obydwa te rozwiązania charakteryzuje jednak
przede wszystkim sztampowość
i brak zadowalającego dostosowania do kontekstu krajobrazu.
Nie zmieniło się także podejście do przestrzeni publicznych,
zwłaszcza na prowincji. W „Lukrze i mięsie” Piątek i Trybuś
określają wynikającą z wdrożenia Funduszy Spójności budowę
setek nowych, brukowanych
placów w wielu polskich gminach jako ,,wytwór bezmyślnej
pseudo-europeizacji” i ,,bezmyślne kopiowanie wzorców”,
ale też jako powtórkę z lat 60.
i 70. – tworzenia źle zaprojektowanych, niefunkcjonalnych
miejsc ,,wyłącznie po to, żeby
w południe cyknąć sobie fotkę
na pocztówkę”.
Jeśli dodamy do tego, że część
z dziś występujących zjawisk
stanowi reakcję na mankamenty socmodernizmu – wspomniana wcześniej pasteloza jako
odpowiedź na smutną szarość
blokowisk, przeładowanie detalami jako antyteza prymitywnych architektonicznie „kostek
polskich” – możemy wysunąć
wniosek, że obecne problemy przestrzenne wywodzą się
z wad socjalistycznego planowania i są ich dalszym rozwinięciem.
Uderza zwłaszcza ,,ekonomizm”, obecny jako naczelna
zasada zarówno PRL-owskich
blokowisk, jak i dzisiejszych
osiedli deweloperskich. Współczesny „apartamentowiec”, taki
jak np. Bliska Wola Tower, będący lokatą kapitału dla inwestorów i narzędziem szybkiego
zarobku dla dewelopera, nie
różni się wcale tak bardzo od
bloku z wielkiej płyty. Mieszka-

nie w wielkiej płycie Polacy co
prawda „dostawali” od państwa,
a nie musieli go kupować, ale tysiące bloków powstało również
w logice krótkoterminowego
planowania nastawionego na
szybki efekt – planu pięcioletniego. Przyjęcie takiej optyki
prowadzi zazwyczaj do bagatelizowania wpływu inwestycji na
otoczenie – zarówno na estetykę
i kontekst urbanistyczny, jak
i na środowisko naturalne.

W poszukiwaniu
równowagi. Przestrzeń
okiem konserwatysty

Zarówno socmodernizm, jak
i kapitalistyczna deweloperka –
przyjmując założenie prymatu
rozwoju, zwłaszcza ekonomicznego, nad konserwacją już istniejących elementów przestrzeni – ponoszą klęskę w dziedzinie ochrony krajobrazu.
Do intuicji tej zdaje się przychylać Janusz Sepioł, architekt
i były marszałek województwa
małopolskiego. W swoim artykule „Krajobraz” („Herito”
nr 39) pisze on, że ,,rozwój gospodarczy go [krajobraz] dynamizuje, niekiedy tak mocno, że
dochodzi do powstania zupełnie
nowych krajobrazów”. Sepioł
wzywa do tego, aby przy analizie skutków projektów gospodarczych brać też pod uwagę ich
wpływ na otoczenie. Podkreślając złożoną naturę samego
krajobrazu, na który składają
się elementy i procesy naturalne i tworzone przez człowieka,
kładzie nacisk na to, aby badania oddziaływań projektów
gospodarczych prowadzić możliwie szeroko.
Sepioł wyróżnia trzy podstawowe kryteria, w ramach
których powinna się odbywać
dyskusja o ochronie krajobrazu
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– estetyka, ekologia i ekonomia
(ale rozumiana tak szeroko, że
można by ją właściwie zastąpić
terminem społeczeństwo).
Wydaje się, że taką wizję
ochrony krajobrazu, trudną do
pogodzenia zarówno z neoliberalizmem, jak i socmodernizmem, realizuje zielony konserwatyzm. Opisując to stanowisko, nie sposób nie odwołać
się do filozofii Rogera Scrutona. Wprowadzone przez niego pojęcie ojkofilii (miłości do
własnego domu; dokładniejsze rozwinięcie tego pojęcia
można znaleźć w artykule Idea
i praktyka ojkofilii według Rogera Scrutona Bernadety Gołębiowskiej) w sposób najpełniejszy definiuje stosunek, jaki do
rodzimego krajobrazu powinien
posiadać konserwatysta.
Filozofia Scrutona daje przekonującą odpowiedź na wszystkie trzy problemy dyskusji na
temat krajobrazu. Ekologia stanowi punkt wyjścia dla rozważań autora Zielonej filozofii.
Zdaniem Scrutona, to właśnie
poprzez umiłowanie swojego
najbliższego otoczenia powinniśmy podejmować działania
na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Filozof, sceptyczny wobec szeroko zakrojonych
odgórnych projektów, upatruje
możliwości naprawy szkód wyrządzonych przyrodzie w zmianie postaw ludzi i samoregulujących się małych społecznościach.
Praktyka ochrony środowiska poprzez oparcie się o lokalne społeczności prowadzi
nas do społecznego wymiaru
ochrony krajobrazu. Nie jest
on bowiem czymś trwałym,
ale zmieniającym się obrazem
struktur społecznych.
Jeżeli chcemy trwale ochronić ład przestrzenny, musimy
budować strukturę społeczną, która odpowiada
za jego tworzenie i utrzymanie. I odwrotnie – prawdziwa, holistyczna ochrona
krajobrazu powinna konserwować i wzmacniać
strukturę społeczną. Zamiast odgórnie narzucanej
edukacji, Scruton proponuje
więc model oddolnej współpracy.
Ostatni wymiar – estetyczny – również zajmuje ważne
miejsce w konserwatywnej
wizji ochrony krajobrazu.
Choć kwestie estetyczne na
tle poprzednich problemów,
dotyczących procesów wewnątrz krajobrazu, mogą się
wydawać drugorzędne, pełnią

jednak kluczową funkcję – stanowią znak kultury. Tu również
możemy odwołać się do Scrutona, który w Przewodniku po
kulturze nowoczesnej dla inteligentnych przytacza konserwatywną polityczną definicję
tego pojęcia:„[…] [kultura] jest
strumieniem moralnej energii,
która utrzymuje więzi społeczne, a więc i społeczeństwo samo
w stanie nienaruszonym”.
Według Scrutona kultura
i estetyka – tak często w Polsce traktowane jako błaha ekstrawagancja – mają w istocie
fundamentalne znaczenie dla
zachowania więzi społecznych,
a w konsekwencji dla kreacji
spójnego krajobrazu.
Co ciekawe, Scruton nie wymyśla tu nic od zera – jego tezy
są raczej kompilacją i usystematyzowaniem postulatów szerokiego spektrum środowisk
konserwatywnych, obecnych
od połowy XIX wieku. Sprzeciw
wobec gwałtownej industrializacji i typizacji, połączony z docenianiem wartości tradycyjnych, indywidualnych metod
produkcji, a także w pewnym
stopniu ochrony przyrody,
głosił już ruch Arts and Crafts
(więcej na ten temat tutaj), zainspirowany publicystyką chrześcijańskiego socjalisty Johna
Ruskina. Wątki takie obecne
są także u papieży (Pawła VI,
Jana Pawła II w „Centissimus
Annus”, a wreszcie – Franciszka w „Laudato Si” i „Querida
Amazonia”). Troska o krajobraz
i środowisko, a także wezwanie
do mądrego i odpowiedzialnego
przetwarzania go, występują
także w twórczości J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa, o czym
pisał na naszych łamach Marek Wojnar.

,,Jesteśmy ostatnim
pokoleniem, które
buduje tak wielkie
domy i galerie
handlowe. Musimy
nauczyć się
przerabiać to, co już
istnieje, i korzystać
z surowców
wtórnych” – mówi
„Gazecie Wyborczej”
wrocławski
architekt, Zbigniew
Maćków, laureat
Nagrody Honorowej
SARP z 2020 r.,
najważniejszego
wyróżnienia
dla architektów
w Polsce.
W ostatnich latach
ze środowisk
architektonicznych
słychać coraz
więcej podobnych
sygnałów.

z Jan Mencwel
„Betonoza.
Jak się niszczy
polskie miasta”
Wydawnictwo
Krytyki Politycznej
c Filip Springer
„Wanna
z kolumnadą.
Reportaże o polskiej
przestrzeni”
Wydawnictwo
Czarne

Jak nie budować?

,,Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które buduje tak wielkie domy i galerie handlowe.
Musimy nauczyć się przerabiać to, co już istnieje, i korzystać z surowców wtórnych”
– mówi „Gazecie Wyborczej”
wrocławski architekt, Zbigniew Maćków, laureat Nagrody Honorowej SARP z 2020
r., najważniejszego wyróżnienia dla architektów w Polsce.
W ostatnich latach ze środowisk architektonicznych
słychać coraz więcej podobnych sygnałów.
Najgłośniejsze z nich to na
pewno międzynarodowe nagrody. W 2017 r. nagrodę Miesa
van Der Rohe (nagrodę dla najlepszego budynku w Europie)
przyznano projektowi DeFlat
Kleiburg – rewitalizacji i gruntownemu remontowi amsterdamskiego budynku mieszkalnego z lat 70. Ta przełomowa
decyzja, wraz z następnymi
– Grand Prix na WAF (Światowym Festiwalu Architektury)
w 2017 r. dla odbudowanych
po trzęsieniu ziemi niewielkich obiektów mieszkalnych
w Chinach, kolejna nagroda
Miesa van Der Rohe z 2019 r.
za przebudowę wielopłytowych bloków w Bordeaux
i Grand Prix WAF z 2019 r. za
adaptację poprzemysłowej hali
na bibliotekę publiczną w holenderskim Tilburgu – pokazują, jaki kierunek coraz częściej
podejmuje współczesna architektura.
Tę prawidłowość potwierdziło przyznanie Nagrody
Pritzkera (najważniejszej
nagrody architektonicznej)
duetowi Lacaton-Vassal, autorom wspomnianej przebudowy w Bordeaux. Ich motto
brzmi: ,,nigdy nie burz, nigdy
nie usuwaj, zawsze dodawaj,
przekształcaj i wykorzystuj ponownie”.
Odejście od ikonicznych
budynków-symboli i skupienie się na lokalnych interwencjach, potrzebnych małym
społecznościom, jest zgodne
z konserwatywną wizją ochrony krajobrazu. Awangarda
współczesnej architektury po
latach starań, by rozwiązać
wszystkie problemy za pomocą nowych budynków, dzisiaj
coraz częściej pyta, jak się bez
nich obejść.
Tendencja ta prowadzi czasem do bardzo radykalnych rozwiązań. W Holandii w 2018 r.
przyjęto prawo, w myśl którego
do 2050 r. wszystkie materia-

ły budowlane mają pochodzić
z recyklingu – do budowy nowych obiektów będzie więc konieczna rozbiórka starych albo
ich adaptacja.
Ujawnia się kolejna, być
może najważniejsza cecha
konserwatywnej wizji ochrony
krajobrazu i ładu przestrzennego – jej holistyczny charakter. Elementy wspierają się
wzajemnie, tworząc oddolnie
spójny system, dążący do samoregulacji. Aby ten system
działał, wymaga jednak zachowania równowagi pomiędzy potrzebami estetycznymi,
ekologicznymi i społecznymi.
Jeśli nawet możemy uzyskać
wielkie korzyści np. ekologiczne, nie możemy dążyć do nich
ze szkodą dla społeczności.
Wśród przykładów można wymienić np. wspominane przez Sepioła krajobrazy
płynne, czyli takie, na których
zabudowa rozszerza się na obszary do tej pory użytkowane
w inny sposób, głównie rolnicze. Ze strony estetycznej
i ekologicznej takie zagospodarowanie krajobrazu przynosi znaczne szkody, należy
jednak pamiętać, że alternatywą dla niego jest migracja
do wielkich miast i skupianie w nich jak największej
ilości ludzi, co prowadzi do
znaczącego osłabienia lokalnych społeczności.
Spójrzmy także na korzystne z punktu widzenia ekologii i ekonomii programy termomodernizacji domów jednorodzinnych, np. program
STOP Smog, mające jednak
niekorzystny wpływ na estetyczne aspekty krajobrazu.
Termomodernizacja już zdegenerowała krajobraz polskiej prowincji, a kolejna fala
okładania styropianem, choć
jest uzasadniona z powodu
ograniczenia zużycia energii,
zniszczy wiele bezcennych dla
krajobrazu obiektów.
Takie balansowanie pomiędzy estetyką, ekologią i ekonomią może się wydawać trudne
do pogodzenia ze zdecydowanymi działaniami. Jednak taki
właśnie jest charakter krajobrazu – składa się on z wielu, zachodzących równocześnie procesów, które trzeba
uwzględnić, jeśli chcemy go
chronić. Pominięcie jednego
z czynników musi zaś prowadzić do jego degradacji i zniszczenia naszego otoczenia. z
Marek Grąbczewski
www.klubjagiellonski.pl
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Kaucja
za plastikowe
butelki
Prawie 3/4 ankietowanych przez Instytut Pollster
(74 proc. społeczeństwa) poparłoby opłatę
depozytową (kaucję) za butelki plastikowe i puszki
aluminiowe po napojach, gdyby taka regulacja
weszła w życie. Z kolei 87 proc. deklaruje, że
chętnie zaniesie puste opakowanie do sklepu, by
odzyskać kaucję.

Z

amiast wyrzucić puste
opakowanie po napoju
(plastikowe czy aluminiowe) do właściwego
kontenera, taką butelkę i puszkę
jednorazowego użytku można będzie zwrócić w sklepie lub wrzucić do butelkomatu, otrzymując
za nią zwrot kaucji. Opakowanie
trafi do recyklera, a po obróbce –
z powrotem do obiegu. W Norwegii, która ma efektywny i dobrze
działający system recyklingu,
niektóre partie tworzyw sztucznych (w szczególności butelki
PET) zostały w ten sposób poddane recyklingowi nawet 50 razy.
– W Polsce system depozytowy na opakowania jednorazowego użytku dopiero ma powstać. Mobilizuje do tego Unia
Europejska, ustalając w perspektywie kilku najbliższych
lat wysokie poziomy zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po
napojach, wynoszące 77 proc.
do 2025 r. i 90 proc. do 2029 r.
Co więcej, od 2025 r. wszystkie
butelki plastikowe muszą być
wykonane w minimum 25 proc.
z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. w 30 proc.

fot. Domena publiczna.org, Nick Fewings / unsplash

Tak dla kaucji

Wyniki badania Instytutu Pollster pokazują sporą aprobatę
dla recyklingu oraz deklarację
zaangażowania w proces zbiórki
opakowań po napojach.
74 proc. badanych pozytywnie
oceniło pomysł dodatkowej opłaty
pobieranej od konsumenta za napój w opakowaniu jednorazowym
(np. puszce lub butelce plastikowej) i zwracanej przy oddaniu
opakowania. 48 proc. uznało, że
to „bardzo dobry pomysł”, kolejne
26 proc. – „raczej dobry pomysł”.
Przeciwników takiej opłaty było
mniej, łącznie 19 proc.

Respondenci w zdecydowanej większości nie
tylko pozytywnie odnoszą się do pomysłu
samej opłaty, co chętnie chcieliby uczestniczyć w procesie
recyklingu, zanosząc
puste opakowania do
punktów zbiórki.
Na pytanie „Gdyby
wprowadzono regulację,
zgodnie z którą byłaby pobierana kaucja za napój w opakowaniu jednorazowym – plastikowym i aluminiowym, to czy
chętnie oddawałbyś opakowania
do sklepu, aby odzyskać kaucję?”
– przeważająca większość, bo aż
87 proc. respondentów, odpowiedziała twierdząco (58 proc.
– „zdecydowanie tak”, 29 proc.
– „raczej tak”).
10 proc. ankietowanych miało
odmienne zdanie (6 proc. odpowiedziało „raczej nie”, zaś
4 proc. – „zdecydowanie nie”).
Wyniki pokazują, że stworzenie
alternatywy i szerokiego wyboru
modelu zbiórki – nie tylko poprzez automaty, ale także ręcznie w sklepach – będzie korzystne dla rynku oraz konsumenta.
Dawid Piekarz, autor analizy
na temat nowego systemu depozytowego, wskazuje, jak ten
system mógłby funkcjonować
w praktyce. – Operatorem systemu powinna być spółka non
profit powołana przez producentów napojów lub producentów
i detalistów, która nie będzie
nastwiona na zysk, ponieważ
będzie jej zależało, aby system
był tani i przyjazny dla konsumentów – powiedział Piekarz.
Wiceprezes Instytutu Staszica
dodał, że system powinien być
powszechny, tzn. konsument
musi mieć możliwość realnego

c Automat przyjmujący
butelki zwrotne
w Tomaszowie
Mazowieckim

Dawid Piekarz, autor
analizy na temat
nowego systemu
depozytowego,
wskazuje, jak ten
system mógłby
funkcjonować
w praktyce. –
Operatorem systemu
powinna być spółka
non profit powołana
przez producentów
napojów lub
producentów
i detalistów, która
nie będzie nastwiona
na zysk, ponieważ
będzie jej zależało,
aby system był
tani i przyjazny
dla konsumentów –
powiedział Piekarz.

zwrotu opakowania w dowolnym lub przynajmniej
dostępnym i bliskim sklepie.
– Tylko wtedy bowiem system
będzie nie tyko efektywny, tj.
pozwoli na spełnienie unijnych
norm w zakresie pozyskiwania
i recyklingu opakowań, ale będzie także spełniał rolę edukacyjną, wskazując m.in. na indywidualne korzyści ze zwrotu
opakowań – wskazał Piekarz.

Na razie bez szkła

Założenia Instytutu Staszica
pokrywają się z oczekiwaniami Polaków. Połowa badanych
przez Instytut Pollster uznała,
że system powinien być zorganizowany przez „przedsiębiorstwa produkujące i sprzedające
produkty w opakowaniach jednorazowych” (52 proc.). W takiej
roli 32 proc. uczestników badania wskazało opcję „państwo”.
Natomiast 70 proc. badanych
uważa, że „w każdym sklepie/
placówce prowadzącej sprzedaż
takich produktów” powinna być
możliwość zwrotu jednorazowych opakowań objętych kaucją.
Według Instytutu, wcześniejsze propozycje objęcia depozytem także opakowań szklanych,
to zły pomysł. „Biorąc pod uwagę
zakres systemu, powinien on
obejmować wyłącznie opakowania plastikowe. Apelujemy, by nie
dotyczył on opakowań szklanych
jednorazowego użytku, ponieważ

te opakowania w depozycie to
utrata konkurencyjności rodzimych sklepów. Zbiórka i przechowywanie opakowań szklanych
będzie najbardziej uciążliwe dla
małych sklepów, a te stanowią
istotną część na polskim rynku
(40 proc. sprzedaży)” – czytamy
w opinii Instytutu.
W końcu marca br. minister
klimatu i środowiska Michał Kurtyka informował, że jego resort
przygotowuje projekt objęcia systemem kaucyjnym butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów.
Jak zapowiadał, przepisy w tym
zakresie zostaną przyjęte jeszcze
w tym roku, aby nowy system
mógł wejść w życie w roku 2022.
Jeśli chodzi o oczekiwaną wysokość samej kaucji, najwięcej osób
w badaniu Instytutu Pollster jest
skłonnych zaakceptować jej wysokość na poziomie do ok. 1 zł za
opakowanie (40 proc. – do 0,49 zł/
opakowanie, 35 proc. – od 0,50
do 0,99 zł/opak.). Z kolei 9 proc.
osób może pogodzić się z opłatą
wynoszącą od 1 do 1,99 zł/opak.,
a zdaniem 5 proc. powinna ona
wynosić co najmniej 2 zł/opak.
Instytut Badań Pollster zrealizował sondaż w dniach 15-16
marca 2021 r. metodą CAWI, na
próbie 1 036 dorosłych Polaków.
Systemy depozytowe na opakowania jednorazowego użytku
obowiązują już w 10 państwach
na terenie Europy. Korzysta
z nich ponad 133 mln osób, czyli
średnio co czwarty mieszkaniec
Unii Europejskiej. z
Źródło: ISBnews.
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Czułość – cudowne
narzędzie wychowania
Obok docenionych Nagrodą Nobla zasług Olgi Tokarczuk jako twórczyni światowej literatury, pisarka zyskała
uznanie, wręcz podziw ogromnego międzynarodowego audytorium w następstwie swojego noblowskiego
wykładu, w brawurowy sposób wprowadzając do językowego obiegu nowy sposób pojmowania słowa „czułość”.
Zasługa to oczywiście nieporównywalnie mniejsza rangą, ale kto wie, czy nie bardziej użyteczna dla szerokiego
kręgu refleksyjnych ludzi, także tych, którzy niekoniecznie kiedykolwiek sięgną po prozę polskiej autorki.

P

ojęcie czułości używane bywa w kilku
znaczeniach. Pomijając sens techniczny
(czułość błony fotograficznej
albo testu diagnostycznego),
dotyczy relacji międzyludzkich
i jest utożsamiane z cechami,
które w naturalny sposób kojarzą się z miłością, jak uczuciowość, wrażliwość, delikatność.
Czułość występuje zatem pomiędzy osobami darzącymi się
uczuciem, a przejawia najczęściej słowami czy gestami. Nie
bez powodu słownik wyrazów
bliskoznacznych wskazuje na
podobne znaczenie pieszczotliwości oraz tkliwości.

Olga Tokarczuk przeniosła czułość na pole literatury, a konkretnie postulowanego przez
siebie sposobu budowania relacji pomiędzy autorem dzieła
literackiego, a jego odbiorcą.
Zgodnie z myślą wyrażoną w noblowskim wykładzie, czułość jest
cechą twórcy, która „pojawia
się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt,
w to, co nie jest „ja”. Stanowi
odejście od naturalnej – jej zdaniem – koncentracji autora na
swoich doświadczeniach, myślach i przeżyciach, na rzecz
pogłębionego zainteresowania
innym człowiekiem. W konkluzji pisarka głosi: „Czułość jest
spontaniczna i bezinteresowna,
wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest
raczej świadomym, choć może
trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość jest
głębokim przejęciem się drugim
bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie
czasu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa
i tożsamości. Jest tym trybem
patrzenia, które ukazuje świat

Zdobyczą ostatnich
dziesięcioleci rozwoju
edukacji jest osadzanie
kształtowania
postaw uczniów
w zdefiniowanym
lokalnie systemie
wartości, który coraz
częściej – choć nadal
zbyt rzadko – stanowi
przedmiot debaty
i uzgodnień wśród
dorosłych członków
społeczności –
nauczycieli i rodziców.
Natomiast wciąż
zdecydowanie zbyt
rzadko współczesna
szkoła dostrzega
znaczenie poczucia
autonomii
wychowanków.

jako żywy, żyjący, powiązany
ze sobą, współpracujący, i od
siebie współzależny”.
Przytoczony tutaj fragment
poprzedzony jest w zapisie wykładu śródtytułem: „Czułość
– cudowne narzędzie literatury”. Osobiście wierzę na słowo
– wszak warsztat pracy pisarza
jest domeną Noblistki, choć
nie jestem w stanie tego kompetentnie ocenić, a co za tym
idzie, odpowiednio docenić.
Czuję się natomiast w prawie
odnieść powyższy wywód, bez
najmniejszej nawet zmiany, do
swojej domeny zawodowej, jaką
jest wychowanie. Czułość Olgi
Tokarczuk jest dla mnie bez wątpienia cechą godną polecenia,
by nie powiedzieć wręcz pożądania u każdego nauczyciela,
a już w szczególności takiego,
który pragnie być dobrym wychowawcą lub tutorem.

Czułość u wychowawcy

Praca wychowawcy, podobnie
zresztą jak literata, może być

rzemiosłem, a może też przez
talent i świadomość misji zostać podniesiona do rangi sztuki. Czułość będzie niewątpliwie
atrybutem artysty w zawodzie.
Już na poziomie rzemiosła
wychowawca ma – bo mieć musi
– świadomość stojącego przed
nim celu. Zazwyczaj jest nim
socjalizacja młodego człowieka, oparta o jakiś, najczęściej
mało wyrafinowany system wartości. Doprowadzenie do tego,
by wychowanek poznał zasady
rządzące społecznością i nauczył się w niej funkcjonować,
zachowując uczciwość, pokorę
wobec autorytetów, świadomość
własnego miejsca. Zadania te
ukształtowały się przez stulecia systemu szkolnego i do dzisiaj wciąż często funkcjonują
w praktyce. Nie wykluczają –
choć nie wymagają – szczególnie
ciepłej relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem.
Zgodnie z najdawniejszą tradycją szkolną wychowanek jest
obiektem do ukształtowania. Do-

piero nieco ponad sto lat temu
zaczęto dostrzegać w nim autonomiczny byt, zdolny do samodzielnego stawiania sobie celów
i ich realizacji. Wśród narzędzi
rzemiosła wychowawczego pojawiło się partnerstwo.
Warto zwrócić uwagę, że do
dzisiaj szkoła stawia przed nauczycielami zadanie kształtowania postaw uczniów według
określonego wzorca. Często
opisuje się w dokumentach,
jakie cechy powinien posiadać absolwent danej placówki. Zdobyczą ostatnich dziesięcioleci rozwoju edukacji jest
osadzanie tego zamierzenia
w zdefiniowanym lokalnie
systemie wartości, który coraz częściej – choć nadal zbyt
rzadko – stanowi przedmiot
debaty i uzgodnień wśród dorosłych członków społeczności – nauczycieli i rodziców.
Natomiast wciąż zdecydowanie
zbyt rzadko współczesna szkoła
dostrzega znaczenie poczucia
autonomii wychowanków i sta-

fot. Bermix Studio / unsplash

Czułość u twórcy
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ra się je budować w oparciu
o partnerskie relacje uczniów
i nauczycieli.

Nauczyciel-artysta

W tym miejscu dochodzimy
w zasadzie do kresu tego, co
w dziedzinie wychowania oferuje dzisiaj instytucja szkoły. Nie
wykracza poza zakres rzemiosła,
bo w tych granicach utrzymuje
ją obecny system prawny oraz
powszechne wyobrażenia większości wyborców i polityków –
czyli ludzi, którzy mogliby coś
realnie zmienić. Nie znaczy to,
że nie ma nauczycieli – artystów.
Są – rozsiani przypadkowo po
różnych placówkach. Do szkół
zagląda również rozwijający się
dość ruch tutoringu, który stanowi próbę wkroczenia w dziedzinę wychowania rozumianego
jako sztuka.
Nauczyciel-artysta wie albo
intuicyjnie wyczuwa, że jego wychowanek nie jest grudką plasteliny do uformowania. Widzi w nim
odrębny byt, a swoją aktywność
opiera na szacunku dla tej odrębności i nienarzucającym się
osobistym przykładzie. Pasjonat
jakiejś dziedziny zaraża pasją tylko niektórych swoich podopiecznych, ale darzy sympatią, uwagą
i ceni sobie także tych, którzy jego
zainteresowań nie podzielają. Potrafi przyjąć odmowę, pogodzić
się z brakiem doraźnego efektu,
bowiem wie, że ten najważniejszy
– przyszłe poczucie sensu życia –
najlepiej rozwija się na pożywce
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własnej aktywności człowieka,
wspieranej życzliwością i zainteresowaniem.
Jak na tym tle lokuje się czułość, w znaczeniu jakie nadała
jej Olga Tokarczuk? Zacznijmy
od tego, że nie jest ona kolejną wartością w wychowaniu.
W pierwotnym zamierzeniu
organizatorów VI Kongresu
Tutoringu, za sprawą których
powstał ten artykuł, moim zadaniem miało być poszukiwanie alternatywy dla platońskiej
triady wartości: dobra, prawdy
i piękna, w ślad za pytaniem:
„Co w zamian?”. Otóż nic w zamian! Wielka Triada przetrwała
już blisko dwa i pół tysiąca lat
i przetrwa zapewne tak długo,
jak cywilizacja. I choć ludzkość
wydaje się obecnie pogrążona
w gorączkowym poprawianiu
(chciałoby się napisać z nutą
sarkazmu – ciągłej optymalizacji) całego swojego dorobku
myślowego, warto zdobyć się
na trochę pokory. W dziedzinie
wartości moralnych wymyślono
już wszystko poza tym, jak doprowadzić, by ludzie powszechnie kierowali się nimi.
Czułość nie jest wartością,
jest natomiast niezwykłym, cudownym narzędziem. Niestety,
nie może być nabyta poprzez
jakiś kursu, szkolenia, a jedynie
wypracowana wewnętrznie mocą refleksji wychowawcy. Mówi
Olga Tokarczuk:
„Czułość jest spontaniczna
i bezinteresowna…”

W dziedzinie wartości
moralnych wymyślono
już wszystko poza
tym, jak doprowadzić,
by ludzie powszechnie
kierowali się nimi.
Czułość nie jest
wartością, jest
natomiast niezwykłym,
cudownym narzędziem.
Niestety, nie może
być nabyta poprzez
jakiś kursu, szkolenia,
a jedynie wypracowana
wewnętrznie mocą
refleksji wychowawcy.
Spontaniczność jest darem.
Bezinteresowność cnotą.
„…wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest
raczej świadomym, choć może
trochę melancholijnym, współdzieleniem losu”.

fot. Jessica Rockowitz, Next Academy / unsplash

Czułości nie da się nabyć

Pierwsze, to cecha spotykana
u wielu dobrych wychowawców.
Drugie, to zgoda na połączenie
losu z wychowankiem, dostępna
jedynie nielicznym. Nie tylko
dlatego, że niewielu znajdzie
w sobie gotowość przeniesienia kontaktów na taki poziom
intymności, ale także z przyczyn
czysto pragmatycznych – trudno
o czułość w relacji wychowawcy
z grupą liczącą około trzydziestu
podopiecznych. Nawet w sercu
brakuje wtedy miejsca.
„Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego
kruchością, niepowtarzalno-

ścią, jego nieodpornością na
cierpienie i działanie czasu.
Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat
jako żywy, żyjący, powiązany
ze sobą, współpracujący, i od
siebie współzależny”.
Przytaczam raz jeszcze te słowa Noblistki, aby Czytelnik mógł
dostrzec w nich tę niesamowitą
zbieżność wizji literatury i wychowania.
Po przeczytaniu powyższego
mnie samemu trudno oprzeć
się wrażeniu, że weszliśmy na
bardzo wysoki poziom abstrakcji. Być może dostępny tylko
nielicznym pisarzom – w końcu
niewielu otrzymuje Nagrodę
Nobla – i nielicznym wychowawcom. To bardzo prawdopodobne. Warto jednak zdawać
sobie sprawę, że czułość – taka
cecha stan, taki stan, taki kształt
relacji z innym człowiekiem, na
swój sposób ma miejsce wśród
idei, podobnie jak piękno, dobro i prawda. Dostępna, choć
tylko dla nielicznych, może
mieć duże znaczenie w świecie, którego funkcjonowanie
oparte jest przede wszystkim na
artykułowaniu potrzeb i oczekiwaniu ich zaspokojenia.
Wyobrażam sobie, że Czytelnik może mieć w tym miejscu
poczucie niedosytu. Nie zaprezentowałem żadnych rozwiązań systemowych, nie podda-

łem żadnych pomysłów do pracy bezpośredniej z uczniem. To
prawda; jak już wspomniałem,
czułości nie da się nabyć drogą żadnego szkolenia. Można
wskazywać jej przejawy w relacji
wychowawcy z wychowankiem,
ale będą one miały charakter
sztuczny, podobnie jak maszyna ukształtowana na fizyczne
podobieństwo człowieka, nie
będzie człowiekiem, ale maszyną. Z tego samego powodu
czułości nie da się zaszczepić
u młodych ludzi; może jedynie
ci, którzy jej doświadczą w relacji ze swoim wychowawcą/tutorem, będą mieli większą szansę
przejawić ją w przyszłości. Ale
tylko szansę.
Zbliżając się do końca chciałbym prosić Czytelnika, aby nie
zraził się tak niskim poziomem
konkretności przedstawionej
tutaj idei. To nie jest tak, że najpierw czyta się o stanie czułości,
potem go osiąga, a następnie
stosuje w praktyce. W rzeczywistości najpierw zdobywa się
doświadczenie. W wychowaniu
potrzeba wielu lat, by móc powiązać swoje działania ze skutkami, które są możliwe do zaobserwowania w dorosłym życiu
wychowanka. Dopiero ten pryzmat umożliwia spojrzenie na
własną pracę i odszukanie w niej
śladów intuicyjnie przejawianej
czułości, którą następnie można – już świadomie – rozwijać
i wzmacniać. z

Jarosław Pytlak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 STO na Bemowie w Warszawie oraz
pomysłodawcą i wydawcą kwartalnika pedagogiczno-społecznego „Wokół Szkoły”.
Działalnością pedagogiczną zajmuje się przez całe swoje dorosłe życie. Blog autora:
www.wokolszkoly.edu.pl
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Polscy naukowcy stworzą modele 3D

starożytnego miasta Nea Pafos
Naukowcy z Krakowa i Warszawy mimo pandemii kontynuują badania na Cyprze. Planują stworzyć m.in. modele 3D starożytnego
miasta Nea Pafos.

P

rojekt potrwa dwa lata
i wtedy modele mają
być dostępne na stronach internetowych
uczelni, które go realizują: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Wyniki
prac będą też najprawdopodobniej popularyzowane na Cyprze.
– Realizacja projektu opóźniła się z powodu pandemii – powiedziała w piątek PAP kierująca
pracami prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie badacze są na Cyprze
– nie mogą go opuścić, ponieważ
z powodów epidemicznych odwołano im lot do Polski.

Jak powstawało miasto

Pafos - stanowisko archeologiczne

Ewdoksia Papuci-Władyka – Pięć lat badań krakowskich archeologów na agorze w Pafos na Cyprze. Wernisaż wystawy, Bielsko-Biała 2017 r.

struujemy te elementy zabudowy,
które znajdują się terenie polskich
wykopalisk, czyli w rezydencjonalnej willowej dzielnicy miasta
(Willa Tezeusza, Dom tzw. Hellenistyczny, Dom Aiona) oraz
na agorze. Pozostałe budynki,
założenia architektoniczne czy
elementy infrastruktury miasta
będą pokazane bardzo ogólnie.
Badania te prowadziły inne misje
archeologiczne i nie mamy dostępu do tej dokumentacji. Bazujemy

na tym, co zostało opublikowane
– wyjaśniła prof. Ewdoksia Papuci-Władyka.
Pierwszy raz w związku
z tym projektem (finansowanym z grantu Opus 18 Narodowego Centrum Nauki) naukowcy
z Krakowa i Warszawy polecieli
na Cypr w październiku ubiegłego roku. Badacze skoncentrowali się na weryfikacji niektórych
kluczowych punktów w układzie
ulic miasta, które założono na
planie hippodamejskim – regularnej siatce ulic przecinających
się pod kątem prostym. Żaden
z wykopów sondażowych nie
został jednak wyeksplorowany
do calca, czyli do warstwy, która
w żaden sposób nie została naruszona przez człowieka. Prace
są kontynuowane. W ubiegłym
roku prowadzono również inwentaryzację odkrytych w poprzednich latach detali architektonicznych, które będą pomocne
w tworzeniu rekonstrukcji 3D.
Kierownik ekspedycji przyznała, że zakres prac był o wiele
skromniejszy niż zakładano. –
W badaniach uczestniczyło tylko
14 badaczy, przy czym nie wszy-

scy mogli przebywać na Cyprze
w tym samym czasie. W normalnych warunkach ekspedycja liczyłaby 35-40 osób. Po raz
pierwszy w wykopaliskach nie
uczestniczyli studenci w ramach
obowiązkowych praktyk, na których pomoc zawsze mogliśmy
liczyć – powiedziała kierownik
wyrażając nadzieję, że w tym
roku uda się nadrobić zaległości.
Grupa prof. Ewdoksi Papuci-Władyki była też na Cyprze
w sierpniu ubiegłego roku – kończyła tam wówczas inny projekt (finansowany z programu
Maestro 6 NCN). Wizyta miała
charakter studyjny, jej celem
była weryfikacja części wyników badań wykopaliskowych
z poprzednich lat pod kątem
przygotowania raportu.

Przełomowe badania

Naukowcy z UJ od lat prowadzą
wykopaliska na Cyprze. W tym
czasie dokonali szeregu odkryć.
– Zmieniliśmy istniejący
w publikacjach obraz początków
i rozwoju miasta, przesuwając
datę powstania agory, będącej
centralnym placem miasta, na

okres hellenistyczny. Wykazaliśmy też jednoznacznie, że teren
ten był otoczony podwójnymi
portykami, a nie pojedynczymi,
jak przypuszczano wcześniej.
Główny plac starożytnego miasta Nea Pafos był zdecydowanie
większy i miał ok. 2,5 hektara powierzchni. Każdy z jego boków
mógł mieć około 160 metrów
długości, co oznaczałoby, że agora byłaby jedną z największych
tego typu budowli we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego – opisywała prof.
Ewdoksia Papuci-Władyka.
Starożytne miasto Nea Pafos
jest jednym z najważniejszych
stanowisk archeologicznych na
Cyprze. Zostało założone w zachodniej części wyspy pod koniec IV lub na początku III w.
p.n.e. Znajdowało się najpierw,
w okresie hellenistycznym,
w obrębie egipskiego królestwa
Ptolemeuszy, a potem pod kuratelą rzymską. Od ok. 200 p.n.e.
do ok. 350 n.e. pełniło rolę stolicy wyspy.(PAP) z
Beata Kołodziej
www.naukawpolsce.pap.pl

Fot. Silar, Rene Boulay

W ramach projektu za główne
zadanie badacze postawili sobie
odtworzenie układu ulic i budowli
funkcjonujących na terenie antycznego Nea Pafos w różnych
okresach historycznych. Rezultatem zintegrowanych badań
będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci
modeli trójwymiarowych. Projekt
wdraża metodykę nowatorską dla
Cypru, stosowaną na nielicznych
stanowiskach archeologicznych
w basenie Morza Śródziemnego.
– Będzie to zupełnie nowe spojrzenie na Nea Pafos. Stworzymy
modele miasta w czterech fazach
jego rozwoju. Dowiemy się, jak
faktycznie mogło ono wyglądać,
ilu liczyło mieszkańców. Zrekon-
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n POCIĄG DO KAWY

Napój bogów
Kakao zawiera cenne witaminy i minerały. Wpływa również korzystnie
na układ krążenia, neutralizuje tzw. zły cholesterol i przeciwdziała
powstawaniu skrzepów.

K

iedy Hernan Cortez
wyruszył w 1519 r.
na podbój państwa
Azteków, nawet nie
pomyślał, że oprócz złota zdobędzie coś jeszcze – coś, co umili
życie każdego łasucha. Chodzi
oczywiście o kakao. To właśnie
z Ameryki Środkowej i Południowej pochodzi drzewo kakaowca.
Dla Azteków był darem bogów,
z którego przygotowywano napój
obrzędowy, pity w czasie świąt
religijnych.

fot. Ly Le Minh, Jusfilm / unsplash

Pokarm, napój, pieniądz

Od zawsze kakaowiec był uważany za bardzo cenny, spożywany
zarówno jako pokarm, jak i napój. Służył nawet jako środek
płatniczy. W Europie nasiona
kakaowca trafiły najpierw na
dwór hiszpański, gdzie przygotowywano z nich napój według przepisu azteckiego króla
Montezumy. Montezuma wydał
z wielkim przepychem ucztę na
cześć Corteza, na której goście
raczeni byli obrzędowym napojem z nasion kakaowca. Niewiele
miał ten napój wspólnego z czekoladą, którą pijemy współcześnie. Jednym ze składników były
np. papryczki chilli. Początkowo,
jak większość używek sprowadzanych z krajów kolonialnych,
napój z kakaowca był bardzo
drogim specjałem serwowanym
na dworach królewskich, dostępnym dla elit.
Najczęściej uprawiane są trzy
odmiany kakaowca: Criollo, Forastero i Trinitario. Nazwy poszczególnym gatunkom nadali
Hiszpanie, ponieważ wszystkie pochodzą z ich byłych kolonii. Criollo było pierwszym
odkrytym przez Hiszpanów gatunkiem. Pochodzi z rejonów
obecnej Wenezueli i Kolumbii.
Kiedyś dominowało w uprawach, obecnie to tylko ok. 1%
światowych upraw. Roślina ta
dostarcza produkt bardzo wysokiej jakości, natomiast jest
ono trudne w uprawie i wrażliwe na zewnętrzne warunki.
Jest również mało wydajne –
inaczej niż odkryte w dorzeczu
Amazonki Forastero. To ostatnie
bywa też nazywane Kakao Ama-

zonica, lub Kakao Corriente,
czyli kakao zwyczajne. Stanowi
80-95% wszystkich upraw. Daje
większe plony, jest odporniejsze i szybciej rośnie. Uprawiane
jest głównie w Afryce, w Ghanie
i w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Trinitario zaś jest hybrydą Criollo i Forastero, wychodowaną
na Trynidadzie.
Kakao jest nie tylko pyszne, ale również zdrowe.
Zawiera przeciwutleniacze: surowe
ziarno ma trzydziestokrotnie
więcej antyoksydantów niż
zielona herbata. Kakao
zawiera cenne witaminy
i minerały.
Wpływa również korzystnie
na układ krążenia, neutralizuje
tzw. zły cholesterol
i przeciwdziała powstawaniu skrzepów.
Niewiele produktów spożywczych ma tak szerokie zastosowanie, jak kakao. Jest spożywane jako napój, składnik
nieskończonej liczby deserów,
ale także znajduje zastosowanie w medycynie i kosmetyce,
zwłaszcza jako składnik kremów.

Kakaowe złoto

Produkcja kakao stanowi źródło
utrzymania dla ponad 6 milionów ludzi. Ghana i Wybrzeże
Kości Słoniowej produkuje ok.
60% ziaren kakaowca. Standard
dla dorosłego pracownika to zebranie ok. 200 sztuk owoców
dziennie. Zbiera się do worków
chodząc między drzewami.
Owoce odcina się przy pomocy maczety. Napełniony worek
waży ok. 40 kg. Temperatura
często dochodzi do 40 stopni,
a wilgotność powietrza do 85%.
Po zebraniu owoców, które wyrastają wprost z pnia i ważą po
ok. pół kilograma, należy od
razu wydobyć ziarno. Robi się
to również przy pomocy maczety. Owoc trzyma się w ręku,
trzy wprawne cięcia i mamy do-

stęp do ziaren. Wydobywa się je
z owoców, a następnie przenosi
do miejsca, gdzie fermentują.
Plantacje dostarczają tylko
surowca, a produkcja czekolady
odbywa się w krajach wysoko
uprzemysłowionych. Lwia część
zysków również pozostaje udzia-

W naszym kręgu
kulturowym
największymi
miłośnikami
czekolady są dzieci.
Niestety, dzieci spoza
zachodniego świata
mają do czynienia
z czekoladą w inny
sposób. W krajach,
z których pochodzi
ziarno kakaowca, dzieci
pracują na plantacjach.
W samej tylko Afryce
ten los dotyczy
ponad 2 milionów
najmłodszych obywateli.
łem ogromnych koncernów. Ze
względu na duże wymagania,
wrażliwość na zakażenia o lokalne tradycje, kakaowce są zwykle uprawiane na niewielkich
plantacjach. W starciu ze świato-

wymi potentatami, drobni
producenci są praktycznie
bez szans. Nie są w stanie zagwarantować sobie godziwych
warunków współpracy i są praktycznie uzależnieni od gigantów
skupujących ziarna kakaowca.
Od lat podejmowane są (często
pozorowane) działania w celu
poprawy bytu drobnych plantatorów i ograniczenia powszechnej pracy dzieci na plantacjach.
Nie powodują jednak widocznej poprawy sytuacji. Plantator
uzyskuje kilka procent wartości
detalicznej ceny tabliczki czekolady. Jednocześnie producenci
czekolady uzyskują kilkadziesiąt
procent wartości takiej tabliczki.
Do tego wszystkiego uprawom
zagrażają zmiany klimatyczne. Zapotrzebowanie na ziarno kakaowca stale wzrasta. Jest to powodem
wycinania lasów tropikalnych,
w celu pozyskania nowych terenów pod uprawę. Sadzonka zaczyna owocować po trzech latach od
zasadzenia. Optymalna wydajność
plantacji to następne 10 lat. Potem
plony są coraz mniejsze i należy szukać nowego miejsca pod
uprawę. Już teraz tereny upraw
kakaowca zajmują powierzchnię

większą niż powierzchnia wszystkich lasów w Polsce.
W naszym kręgu kulturowym
największymi miłośnikami czekolady są dzieci. Niestety, dzieci
spoza zachodniego świata mają
do czynienia z czekoladą w zgoła inny sposób, niż delektowanie się batonami. W krajach,
z których pochodzi ziarno kakaowca, dzieci pracują na plantacjach. W samej tylko Afryce
ten los dotyczy ponad 2 milionów najmłodszych obywateli.
W dodatku jest to praca ciężka
i niebezpieczna. Nieletni muszą
posługiwać się one maczetami,
używać chemikaliów do ochrony
roślin, przenosić ciężkie ładunki. Nie są przy tym wobec nich
przestrzegane żadne normy.
Trudno wyobrazić sobie świat
bez czekolady. Jednak jeszcze
trudniej jest uwierzyć, że kraje
postkolonialne nie będą traktowane jak państwa drugiej kategorii, tanio produkujące drogie
używki dla szczęśliwców, żyjących w krajach, gdzie dzieci chodzą do szkół, zamiast pracować
na plantacjach. z
Michał Włudarczyk
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Zwycięskie koszykarki Polonii Warszawa

Wojowniczki z Warszawy

Z Łukaszem Tusińskim, Prezesem SKK Polonia Warszawa, o historycznym sukcesie koszykarek rozmawia
Sławomir Gałązka.
Koszykarki Polonii Warszawa
wygrały 1. Ligę Koszykówki Kobiet i wywalczyły prawo do gry
w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Jak Pan opisze ten sezon?
Sztab trenerski i cały zespół dokonali czegoś niesamowitego.
W całym sezonie przegraliśmy
tylko jedno spotkanie i to w sytuacji znacznego osłabienia drużyny ze względów zdrowotnych.
Dodatkowo został ustanowiony
klubowy rekord 22 wygranych
z rzędu w centralnych rozgrywkach koszykarskich. Sportowo
można uznać ten sezon za perfekcyjny.
Co wpłynęło na tak dobry wynik?
Przede wszystkim ciężka i systematyczna praca i wizja wdrożona
przez sztab trenerski, na którego
czele stał Maciej Gordon. Mówi
się popularnie, że w organizacji
„wszyscy uwierzyli w proces”.
Został zbudowany skład silny

Dla nas głównym
celem jest w pierwszej
kolejności
ustabilizowanie
finansowe
i organizacyjne.
Dlatego bardzo liczymy
na nasz matecznik
– miasto stołeczne
Warszawę. Mamy
nadzieję, że zaangażuje
się ono we wspólną
budowę kobiecego
basketu na podobnym
poziomie, jak np.
w Gdyni. Prowadzimy
również rozmowy
z innymi partnerami.

mentalnie – skład wojowniczek,
w którym każda z koszykarek
przyjęła i zaakceptowała swoją
rolę i poświęciła naprawdę wiele, aby móc później cieszyć się
ze złotego medalu.
Jednak Ekstraklasa to o wiele
większe wyzwanie. Czy jesteście
gotowi, aby mu sprostać?
Między Ekstraklasą a pierwszą
ligą jest duża różnica pod względem sportowym i finansowym.
Najbliższy miesiąc będzie kluczowy, aby ustabilizować finanse
i podjąć zobowiązania. Zmienia się naprawdę wiele, w tym
sprawa kluczowa – musimy opuścić nasz dom, czyli halę przy
ul. Konwiktorskiej 6.
Najpierw zapytam o finanse. Jak
to może wyglądać w Warszawie,
a jak wygląda to w Polsce?
Koszykówkę kobiet w Polsce
w głównej mierze wspierają

podmioty publiczne – od miast,
samorządów, spółki miejskie, po
wyższe uczelnie i Spółki Skarbu
Państwa. Dzięki finansowaniu
z tych źródeł możliwe jest zapewnienie przyzwoitego poziomu
gry. Są jednak ośrodki, które znalazły bardzo poważnych partnerów z rynku prywatnego – np.
VBW w Gdyni, CCC w Polkowicach czy Artego w Bydgoszczy. To
wsparcie, w połączeniu ze wspomnianymi źródłami publicznymi, zapewnia tym organizacjom
sportową dominację w lidze.
Dla nas głównym celem jest
w pierwszej kolejności ustabilizowanie finansowe i organizacyjne.
Dlatego bardzo liczymy na nasz
matecznik – miasto stołeczne
Warszawę. Mamy nadzieję, że
zaangażuje się ono we wspólną budowę kobiecego basketu
na podobnym poziomie, jak np.
w Gdyni. Prowadzimy również
rozmowy z innymi partnerami.

Jestem dobrej myśli, ale aby podejmować zobowiązania finansowe, musimy mieć zabezpieczone
środki. To jest nasza filozofia –
nie obiecamy niczego, czego nie
będziemy mogli spełnić.
Dlaczego koszykarki Polonii
Warszawa będą musiały grać
poza swoimi obiektami?
Niestety nasza historyczna, kultowa hala, nie spełnia wymogów
infrastrukturalnych w 100% nawet na potrzeby pierwszej ligi.
Wymogów ekstraklasowych nie
spełnia już w ogóle. Dlatego na
ten moment jesteśmy jedyną
sekcją Polonii Warszawa wykluczoną infrastrukturalnie
z grania przy Konwiktorskiej 6.
A pamiętajmy, że Konwiktorska
6 tworzy tożsamość klubu.
Czy jest szansa, że na Polonii
powstanie nowa hala spełniająca
wymogi?
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Dwa lata temu, w ramach miejskiego konkursu, powstał projekt hali do koszykówki jako
części Młodzieżowego Centrum
Sportu. Hala o skromnej powierzchni zabudowy i niedużej pojemności (1200-1500)
widzów ma już swoją koncepcję stworzoną przez specjalistów od obiektów sportowych
– firmę JSK Architekci. Mamy
nadzieję, że władze Warszawy przyspieszą teraz decyzje
w kwestii modernizacji obiektów przy Konwiktorskiej, a my
jak najkrócej będziemy grać
poza domem.

fot. Adrian Stykowski, Robert Andrzej Oliszewski

W 2025 roku będziemy obchodzić 100-lecie pierwszego
treningu, który zapoczątkował
powstanie sekcji koszykówki
kobiet na Polonii. Naszym marzeniem jest, aby przynajmniej
od dwóch sezonów grać na nowym obiekcie.
Pojemność 1500 widzów to
niezbyt dużo, jak na polskie
warunki
To prawda. Niestety o takich
gabarytach przesądziła nieduża
powierzchnia zabudowy. Wyniknęła ona z tego, że zgodnie
z wytycznymi konserwatora zabytków hala została odsunięta
od fasady głównego budynku
klubowego aż o 21 metrów.
Straciliśmy mnóstwo terenu.
Również wysokość zabudowy
została ograniczona. Stąd wyszedł nam obiekt dedykowany
koszykówce, z trybunami po
jednej stronie i bardzo skromnym zapleczem.
Ale polonijna koszykówka
musi mieć tutaj swój dom. Halę
dostępną dla drużyn seniorskich
i młodzieżowych. Chcieliśmy
przez ostatnie lata organizować
żeńskie drużyny młodzieżowe
w każdym roczniku, ale nie
znaleźliśmy wolnego obiektu
do trenowania.

3 lata przewodniczącym Rady
Nadzorczej. To był moment,
w którym postanowiłem zaangażować się Klubu operacyjnie.
Zdawałem sobie bowiem sprawę, że udział w 1 Lidze Koszykówki Kobiet, do której drużyna
Polonii awansowała w sezonie
2017/18, stanowi dla Polonii duże
wyzwanie sportowe, organizacyjne i finansowe.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie jestem sam,
bowiem Sekcja Koszykówki Kobiet Polonia Warszawa działa
w unikatowej w polskich realiach formule socios. Właścicielem klubu nie jest osoba
prywatna, tylko Stowarzyszenie. Dzięki temu ludzie, jako
współwłaściciele klubu, czują
się za niego odpowiedzialni
i wspierają jego rozwój. Moim
zadaniem jest inspirować tych
wspaniałych ludzi i koordynować ich pracę. Nasi najbardziej
zaangażowani wolontariusze
są członkami Rady Nadzorczej
Klubu i wspólnie pchamy ten
wózek.

W 2025 roku
będziemy obchodzić
100-lecie pierwszego
treningu, który
zapoczątkował
powstanie sekcji
koszykówki kobiet
na Polonii. Naszym
marzeniem jest,
aby przynajmniej
od dwóch sezonów
grać na nowym
obiekcie.

Co stoi na przeszkodzie, aby
powstała hala?
Zawsze słyszę to samo – pieniądze. Hala do koszykówki,
podziemny trzykondygnacyjny
parking do obsługi turystycznej
Starego Miasta oraz trzypiętrowy Budynek Wsparcia Sportu
– nazwany przez nas Międzypokoleniowym Centrum Sportu
– są elementami tzw. „Ściany
Zachodniej”. Jest to część wypełniająca cele społeczne i miastotwórcze tego miejsca. Drugą
częścią jest stadion piłkarski,
który prezes sekcji piłkarskiej

– Gregoire Nitot – chce współfinansować z własnych środków.
Jego celem jest wzbogacenie stadionu o funkcje komercyjne i bycie jego gospodarzem. W pełni
to popieram!
Wydaje się, że lepszej okazji
do modernizacji Konwiktorskiej
już być nie może. Mam nadzieję,
że miasto wykorzysta tę szansę.
Jeżeli ma zbyt mało pieniędzy na
inwestycję w „Ścianę Zachodnią”, to myślę, że będziemy w stanie te środki pomóc pozyskać.
Uważam, że Hala do Koszykówki oraz Międzypokolenio-

we Centrum Sportu powinny
zostać w 100% sfinansowane
ze środków publicznych i działać np. jako dzielnicowe obiekty
sportowe dedykowane sekcjom
Polonii. A oprócz koszykówki
mamy szachy, pływanie, sport
amatorski czy sekcje, które dzięki infrastrukturze się po prostu odrodzą.
Od kiedy jest Pan prezesem Zarządu SKK Polonia Warszawa?
Od maja 2018 r. pełnię funkcję
Prezesa Zarządu SKK Polonia
Warszawa będąc wcześniej przez

Czego możemy Wam życzyć
w najbliższej przyszłości?
Poradzenia sobie z wyzwaniem,
jakim jest Ekstraklasa Koszykówki Kobiet w Warszawie. Głównie
chodzi o aspekt finansowy i organizacyjny, ale również o poradzenie sobie w obliczu zupełnie
dla nas nowego doświadczenia
– grania poza Konwiktorską.
Poza tym w 2025 roku obchodzimy stulecie istnienia Sekcji
Koszykówki Kobiet. To byłoby
coś, gdybyśmy podjęli próbę
walki o trzecie w historii Klubu Mistrzostwo Polski.
Dziękuję za rozmowę. z
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Sukcesja w firmie
n BIZNES

Polski biznes czeka zmiana warty, a chętnych do przejęcia brakuje. Przedsiębiorcy coraz częściej muszą się mierzyć z wyzwaniem,
jakim jest sukcesja w firmie.

Wehikuł, który ma
utrzymać własność przez
pokolenia

Rozwiązaniem ma być wprowadzenie do naszego systemu
prawnego nowego podmiotu
– fundacji rodzinnych. Osoby
prawne tego rodzaju funkcjonują w wielu innych państwach
europejskich. Projekt ustawy
umożliwiającej ich tworzenie
w Polsce został opublikowany
w zeszłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Autorzy zakładają, że
nowe przepisy wejdą w życie
w 2022 r.
Fundacja rodzinna ma zagwarantować właścicielowi, że jego
majątek nie ulegnie fragmentacji czy rozsprzedaniu. Właściciel
jeszcze za swojego życia lub w testamencie będzie mógł powołać
taką fundację i określić zasady,
na jakich będzie zarządzała prze-

Fundacja rodzinna
ma zagwarantować
właścicielowi, że
jego majątek nie
ulegnie fragmentacji
czy rozsprzedaniu.
Właściciel jeszcze
za swojego życia lub
w testamencie będzie
mógł powołać taką
fundację i określić
zasady, na jakich
będzie zarządzała
przekazanym jej
majątkiem. Fundator
będzie mógł ustalić
w statucie główne
cele, a także wskazać
kierunki i wytyczne, jak
inwestować majątek.
kazanym jej majątkiem. Fundator będzie mógł w szczególności
ustalić w statucie główne cele,
a także wskazać kierunki i wytyczne, jak inwestować majątek.
Fundator może zdecydować
o tym, jak należy rozdysponować
majątek fundacji w razie jej li-

kwidacji. Samodzielnie wybiera
również skład zarządu. Może też
ustanowić radę protektorów,
która będzie powoływać zarząd
fundacji po śmierci fundatora.
Fundacja rodzinna (poza
zarządem i radą protektorów
– to fakultatywny organ nadzorczy) powinna posiadać beneficjentów wskazanych przez
fundatora lub ustalonych na
podstawie określonych przez
niego kryteriów. Beneficjentami będą zapewne najczęściej
członkowie rodziny fundatora
(choć może to być też np. organizacja pożytku publicznego).
Projekt ustawy przewiduje, że
uprawnienia beneficjentów będą ograniczone – podstawowym
prawem jest możliwość otrzymywania od fundacji świadczeń
majątkowych przyznanych przez
fundatora, przy czym może on je
uzależnić od różnorodnych warunków, np. ukończenia studiów
czy zawarcia małżeństwa przez
beneficjenta. Beneficjenci mogą
zostać powołani do zarządzania
fundacją, jednak łączna liczba
głosów, które posiadają w zarządzie, nie może przekroczyć 50%.
Jak się wydaje, nowy mechanizm nie będzie właściwym instrumentem dla sukcesji jedno-

osobowej działalności gospodarczej (JDG). Projekt przewiduje,
że fundacja nie może samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej. Taka regulacja może
wskazywać, że fundacje będą
mogły pełnić jedynie funkcję
holdingową, tj. kontrolować inne podmioty (najczęściej spółki
prawa handlowego), które prowadzą działalność gospodarczą.
Jeśli tak rozumieć intencje projektodawców, przedsiębiorcy
działający w formie JDG musieliby utworzyć np. spółkę kapitałową i dopiero jej udziały lub akcje
byłyby przekazywane fundacji.

Fundacja rodzinna
a prawa spadkobierców

Przekazanie majątku do fundacji rodzinnej rodzi pytanie
o uprawnienia spadkobierców
fundatora, którzy w przeciwnym razie uzyskaliby ów majątek w drodze dziedziczenia.
Zgodnie z projektem osoby te po
śmierci fundatora mają prawo
żądać od fundacji zachowku,
nawet jeśli zostali wskazani jako beneficjenci fundacji. Jest to
uzasadnione tym, że uprawnień
beneficjentów nie można zrównać z uzyskaniem pełnej własności w ramach spadkobrania.

Ustawodawca dostrzega ryzyko, jakie stwarza to dla fundacji – jednorazowy obowiązek
zapłaty zachowku mógłby przekraczać jej możliwości płynnościowe i grozić likwidacją pozostawionego przez fundatora
majątku (np. sprzedaży firmy,
którą zgodnie z wolą fundatora
miała kontrolować fundacja).
Projekt ustawy przewiduje rozwiązania pozwalające sądowi
elastycznie rozłożyć płatność
zachowku na okres pięciu lat,
a w szczególnych przypadkach
nawet na dłuższy czas. Ponadto
uprawnienie spadkobiercy do
zachowku ulega zmniejszeniu
o świadczenia, które uzyskuje
on od fundacji rodzinnej jako
jej beneficjent.
Powyższe regulacje przy ich
odpowiednim wykorzystaniu
przez sądy orzekające w sprawach o zachowek powinny
umożliwić sukcesywną spłatę
spadkobierców, która nie obciąży ponad miarę fundacji
i nie zmusi jej do wyprzedaży
majątku, jaki zgodnie z wolą
fundatora powinien przy niej
pozostać. z
Adam Kempa, Maciej Gruchot
www.klubjagiellonski.pl

fot. Krakenimages / unsplash

D

la przedstawicieli
pokolenia baby boomers, którzy na
przełomie lat 80.
i 90. tworzyli rodzimy biznes,
nadchodzi czas, by przekazać
ster w ręce następców. Według
Instytutu Biznesu Rodzinnego
(IBR) w najbliższych pięciu latach planuje do tego przystąpić
aż 57% polskich firm rodzinnych.
Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców życzyłaby sobie, aby własność i zarząd
nad firmą pozostały w rodzinie.
Z danych IBR wynika, że jesteśmy pod tym względem ewenementem na tle innych państw
europejskich – aż 74% polskich
przedsiębiorców zależy na tym,
by własność firmy przejęło kolejne rodzinne pokolenie (dla
porównania w Niemczech jest
to 43%).
Jednocześnie, jak podaje IBR,
tylko 8,1% (sic!) potencjalnych
sukcesorów chce przejąć firmę
od rodziców celem jej dalszego
prowadzenia. Stawia to przed
właścicielami rodzinnych biznesów niełatwe zadanie. Zastanawiają się, jak uniknąć sprzedaży
lub podziału firmy przy jednoczesnym deficycie przywództwa
wśród potencjalnych spadkobierców.
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n KSIĄŻKI

Potwór z Baku kontra maszyna

C

ały czas trwa istne szaleństwo powrotu
do szachów, za sprawą znakomitego
serialu „Gambit królowej” Waltera Tevisa. Szachy przebiły się do masowego
odbiorcy jako królewska gra, w która wypada grać
i mieć o niej jakieś pojęcie. Przestały być obiektem
zainteresowania grupy fascynatów, dostając się na
czołowe miejsca w codziennych wiadomościach.
To bardzo pozytywne zjawisko, promujące grę,
która ma praktycznie same dobre strony i nadaje
się do uprawiania niezależnie od wieku. To jedyna gra na świecie, gdzie pięciolatek może grać
z 75-latkiem. Gra, która uczy logicznego myślenia,
strategii, planowania, ale też znoszenia porażek.
Takiego zainteresowania szachami nie wywołał dotąd żaden mecz o mistrzostwo świata w tej
dyscyplinie. Obecny „szał” grania w szachy porównać można chyba tylko do atmosfery wokół
pamiętnego meczu Gari Kasparowa z komputerem Deep Blue. Kulisy tego słynnego pojedynku
„człowiek kontra maszyna” jeden z największych
szachistów świata zdradził dopiero niedawno,
w świeżo wydanej książce „Ostatni bastion umysłu”. Gari Kasparow, grający do dziś, jest bardzo
aktywny na niwie społecznej i politycznej i można
go uznać za wielkiego ambasadora królewskiej
gry. Kasparow był zresztą jednym konsultantów
serialu „Gambit królowej”, stwierdzając przy tym
wielokrotnie, że nigdy, nawet u szczytu kariery, nie
miał tylu wywiadów, jak teraz – dzięki serialowi!

Przegrana Kasparowa była dla wielu przełomowym momentem dziejów. Oto bowiem najgenialniejszy szachista przegrywa z maszyną, w grze, w której
dotąd dominował człowiek ze swoją inteligencją,
strategią, wyobraźnią. To punkt zwrotny w relacjach
między tzw. sztuczną inteligencją a człowiekiem.
Okazało się, że uczeń przerósł mistrza i jedna typowo ludzkich aktywności stała się domeną maszyny
– zaprogramowanej wprawdzie przez człowieka,
ale jednak działającej samodzielnie. Kasparow,
który, jak przyznaje, nie umie znosić porażek, bardzo ciężko przeżył przegraną z Deep Blue. Dopiero
w swej najnowszej książce dzieli się z czytelnikami
wspomnieniami i przemyśleniami z tamtych chwil.
Opisuje swoje przygotowania, zdradza napięcie
emocjonalne, towarzyszące zmaganiom.
Warto jednak pamiętać, że „potwór z Baku”,
jak nazywano Kasparowa ,wygrał pierwszy pojedynek z poprzednikiem Deep Blue, co, jak przyznaje nieco uśpiło jego czujność. Faktem jest też,
że to dopiero na oczach Kasparowa powstawał
najnowocześniejszy komputer szachowy. Na co
dzień szachiści współpracowali bowiem z komputerami, które po prostu słabo grały. Bardzo
ciekawie Kasparow opisuje swój pierwszy pojedynek z maszyną, kiedy musiał się uczyć, jak ona
„myśli”. Całe wydarzenie było też swego rodzaju
przedsięwzięciem biznesowym. Po meczu akcje
firmy IBM, która stworzyła Deep Blue, wzrosły
o równowartość 3, 31 miliarda dolarów. q

Gari Kasparow, Ostatni bastion umysłu, Wydawnictwo Insigns, 2021.

Niewolnik własnej decyzji

P

Ori Brafman, Rom Brafman, Na zdrowy rozum. Dlaczego podejmujemy
nieracjonalne decyzje, Kompania mediowa 2021.

otrafimy podróżować na księżyc.
Odkrywać zagadki wszechświata.
Walczyć z groźnymi chorobami. Panować nad żywiołami natury. Wydaje się, że
nic przed człowiekiem i jego
umysłem nie jest w stanie się
oprzeć. To jednak złudzenie.
Większość z nas skłonna jest,
przy wystąpieniu odpowiedni warunków, do zachowań
pozbawionych sensu i logiki,
a nawet destrukcyjnych. Okazuje się, że jesteśmy jako ludzie polem działania ukrytych
i nieznanych mechanizmów
psychicznych, które potrafią
obrócić w ruinę nasze życia,
a co gorsza życie innych.
Dlaczego tak się dzieje? Co
kieruje nami, kiedy działamy
wbrew instynktowi, swojemu
doświadczeniu i wiedzy? Jakie siły przejmują nad nami
kontrolę? I najważniejsze, czy
jesteśmy w stanie w oprę nad
nimi zapanować? Ori Brafman
i Rom Brafman, wyjaśniają

nam, co sprawia, że postępujemy nieracjonalnie i często
przez to cierpimy. Każdy z nas
słyszał lub mówił do kogoś: Co
ci odbiło? Postradałeś zmysły?
Rozum ci odjęło? Oszalałeś?
Ogromne wrażenie robi
historia słynnego pilota samolotów pasażerskich Jacoba Veldhuyzena Van Zantena,
szefa bezpieczeństwa linii lotniczych KLM, którego nieracjonalna decyzja kosztowała
życie 583 osób. Osoba, która
miała być gwarantem bezpieczeństwa lotów i sama szkoliła
innych, ciesząc się niekwestionowanym autorytetem
w środowisku doprowadziła
do niewyobrażalnej katastrofy
lotniczej. Rutynowy lot zakłócony został zakazem lądowania na docelowym lotnisku.
Kapitan wylądował na lotnisku zastępczym i nic nie zapowiadało katastrofy, dopóki nie
zawładnęła nim myśl, iż musi
jak najszybciej wystartować,
gdyż nowe przepisy ograniczają czas pracy pilotów. Wpa-

dając w pętle własnych myśli
i obaw kapitan zdecydował
się na start bez zezwolenia.
Skutki były tragiczne.
Kapitan stał się niewolnikiem swoich myśli i podejmowanych we własnej głowie decyzji, które wydawały
mu się konieczne i słuszne.
Wybrał rozwiązanie, które
przeczyło jego wiedzy i doświadczeniu. Było sprzeczne
ze wszystkim, z czym jako
szef bezpieczeństwa miał do
czynienia. Przestał myśleć
racjonalnie. Wbił sobie do
głowy błędne rozwiązanie
i nie potrafił się z niego wyzwolić. Wielka zasługa książki
polega na odsłanianiu tych
„tajemnych” sił, które pchają
nas w nieracjonalne decyzje.
Lepiej poznać je zawczasu,
by im nie ulegać i zachować
zdrowy rozsądek. A trzeba
dodać, że w książce aż roi się
od niebanalnych przykładów
i skojarzeń, które otwierają
nam oczy na mechanizm podejmowania decyzji. q

Czy wiesz, że…
v Genetyka kontra komary

Malaria to jedna z najpoważniejszych chorób trapiących ludzkość. W roku 2019
na świecie zanotowano 229 milionów przypadków tej choroby. Zmarło 409 000 osób,
w tym 274 000 dzieci. Choroba powodowana jest przez pięć gatunków pierwotniaków
z rodzaju Plasmodium. Przenoszone są one przez komary z rodzaju Anopheles
(widliszek). Naukowcy donieśli właśnie o obiecującej metodzie walki z malarią,
która polega na modyfikacji genów układu pokarmowego komarów.
Wspomniane badania wykorzystują technikę CRISPR-Cas9 do takiego zmodyfikowania
genomu komarów, by zablokować ich zdolność do przenoszenia zarodźców. Sięganie
po techniki genetyczne stało się koniecznością w obliczu rosnącej odporności
komarów na pestycydy i oporności zarodźca malarii na leki
przeciwmalaryczne. q

v Znamy najbliższą Ziemi
czarną dziurę
Odkryto najbliższą Ziemi czarną dziurę.
Obiektowi nadano nazwę „Jednorożec”
nie tylko dlatego, że znajduje się
w Gwiazdozbiorze Jednorożca, ale również
dlatego, że ta czarna dziura ma wyjątkowe
właściwości. Co więcej, Jednorożec
ma towarzysza, czerwonego olbrzyma,
który zbliża się do końca swojego
żywota. Nasze Słońce również stanie się
w przyszłości czerwonym olbrzymem.
Czarna dziura znajduje się w odległości
zaledwie 1500 lat świetlnych od Ziemi.
Ma też niezwykle małą masę, jest zaledwie
3-krotnie bardziej masywna niż Słońce. q

v Bezprzewodowe ładowanie
Niemieccy naukowcy stworzyli cewkę
z nadprzewodzącymi kablami, która umożliwia
bezprzewodowy transfer energii elektrycznej
o mocy do 5 kilowatów. Dochodzi przy tym jedynie
do niewielkich strat. Cewkę taką można będzie
wykorzystać do zasilania robotów przemysłowych,
urządzeń medycznych, samochodów, a być może i samolotów.
Dotychczas bezprzewodowe ładowanie rozpowszechniło się jedynie na rynku
niewielkich urządzeń, jak smartfony czy szczoteczki do zębów. Technologia
taka przydałaby się w przemyśle, medycynie czy na rynku samochodowym.
To umożliwiłoby ładowanie urządzeń w tych krótkich chwilach, gdy nie są używane.
Niestety, obecne technologie pozwalające na transfer energii elektrycznej w zakresach
liczonych w kilowatach są bardzo duże i ciężkie, gdyż bazują na miedzianych
przewodach. Są więc niepraktyczne. q

v Ślady testów jądrowych w miodzie

W miodzie sprzedawanym w USA
odnotowano ślady opadu radioaktywnego
w testów broni jądrowej prowadzonych
w latach 50. i 60. Poziom radioaktywności
miodu nie jest niebezpieczny, a w latach 70.
i 80. prawdopodobnie był znacznie wyższy.
Po II wojnie światowej USA, ZSRR i inne
kraje przeprowadziły setki powietrznych
testów atomowych. W ich wyniku
do górnych warstw atmosfery trafił
radioaktywny cez, który z czasem opadał
na całą Ziemię. Opad ten, ze względu
na różny rozkład wiatrów i opadów,
nie był równomierny. Na przykład w USA
najwięcej radioaktywnego cezu spadło
na wschodnim wybrzeżu.
Radioaktywny cez rozpuszcza się w wodzie,
a rośliny mogą pomylić go z potasem,
niezwykle ważnym składnikiem odżywczym,
do którego ma podobne właściwości
chemiczne. q

v Ślady człowieka sprzed 700 tys. lat.
Setki narzędzi kamiennych używanych przez „Homo erectusa” odkryli polscy naukowcy
w kopalni złota we wschodniej części Sahary w Sudanie. Według archeologów zabytki
mają nawet ponad 700 tys. lat. Tak starych świadectw po pobycie człowieka w tym
rejonie jeszcze nie znano. Do tego ważnego odkrycia doszło w jednej z porzuconych
kopalni złota ok. 70 km na wschód od współczesnego miasta Atbara.
To ślady po obecności afrykańskiej odmiany „Homo erectusa” (człowieka
wyprostowanego) – przodka człowieka współczesnego (Homo sapiens), który pojawił
się w Afryce ok. 1,8 mln lat temu, skąd szybko migrował do Eurazji. q
W trakcie pandemii Polacy znacznie
ograniczyli aktywność fizyczną.
Przyczyniło się to w dużym stopniu
do tycia mieszkańców naszego kraju.
Aż 42 proc. z nas przybrało na wadze
średnio 5,7 kg – wynika z sondażu Ipsos
COVID 365+. Badanie COVID 365+, którym
objęto reprezentatywną próbę 1000
Polaków wskazuje, że obecnie problem
nadwagi lub otyłości dotyczy co drugiego
mieszkańca Polski.
Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
to dwa podstawowe elementy, tanie
i dostępne dla każdego z nas, które
mają najistotniejszy wpływ na redukcję
zbędnych kilogramów. Niestety, aż 43 proc.
dorosłych Polaków nie realizuje
minimalnego poziomu aktywności, który
zgodnie z najnowszymi rekomendacjami
Światowej Organizacji Zdrowia wynosi
300 minut umiarkowanego wysiłku
fizycznego w tygodniu, wykazało badanie
MultiSport Index 2021. q
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Andrzej Czyczyło rysuje

v Tyjemy w pandemii

