Piłkarskie uzależnienie

Piłka nożna jest niewątpliwie
najbardziej ekscytującą grą na świecie.
Z czego to wynika?
str. 4

Przykro być małym

Od zarania wzrastamy w poczuciu,
że większe jest ważniejsze
od małego.

str. 13
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Grać i wierzyć
jak Marek Citko

Z Markiem Citko, jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii tej dyscypliny,
rozmawia ks. dr Andrzej Chibowski.

W tym numerze:

Ratunek
w bioróżnorodności
Różnorodność biologiczna to największy
skarb, jaki mamy, choć najmniej przez
nas doceniany.
str. 3

Studiuj elektromobilność!
Elektromobilność to obecnie jedna
z najszybciej rozwijających się gałęzi
przemysłu motoryzacyjnego. str. 7

Dzieci jako mikrocelebryci
Co czwarty rodzic permanentnie
udostępnia w mediach
społecznościowych informacje
o swoich dzieciach.
str. 23

Stalking – czym jest i jak się
przed nim bronić?
Marek Citko
w meczu Anglia-Polska
na Wembley w 1996 r.

Czytaj na str. 16 v

Stalking jest przestępstwem ściganym
z urzędu, po zainicjowaniu wnioskiem
ofiary.
str. 25
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Powraca
normalność
Dzieci wróciły do szkół, następuje odmrażanie
kolejnych sektorów gospodarki, pandemia
jest w wyraźnym odwrocie. Odbudowujemy
relacje towarzyskie, planujemy wakacje. Lato
zapowiada się wspaniale.

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 czerwcu oferujemy promocyjne ceny na reklamę.

27 19

-38

A

•

zes
) wr

ień

ze:
mer
m nu
W ty

KU

LT

A
UR

•

12
str.

yk –
rcz tyczna
Dema lak
się
Ewa ka ga zapisała które
i,
lną
zyk
artyst

iec

ACH
N
I
H
Z
C
D
INA
GO
Z
D
O
P
GO
PO
rta
twa

prz yro prze
sób
spo
wia.
zdro

nos

owa
mocy
Rozmramu Po
ę.
Prog iom Sił
Dziec

ę
pa si
Euro
się
s
Gdy zeje dzin, zmieniaą się u nastr. 4
iaj
stara liczba uroiny, pojaw
u.
chod
dz
Spad tura ro lemy Za
struk e prob
typow

LT
KU

A
UR

•

Z
ED
WI
ww

w.ga

A

zetap

•

ogod

O
SP
GO

zinac

h.p

l

A
RK
DA

nr 8(

9) lis

m

W ty

top

ad

2020

ze:

er
num

KU

etowa -3
ern N 2719
a int ISS
ie
stron nę, gdz ie

tęp
stro
ery
Nasza amy na nym dos
num
rasz się w wol tak że
Zap
ą
y, a
znajduj artykuł
ze
nas
iwalne.
arch

19-3

810

27
cią gle
ISSN
ało,
f.
go gnze
z pro
gle
Cią w drod Maciągumawia
roz
wiku
był
f. Lud Bajem
O pro awem a.
zuk
Stanisł Szc
ieta
Elżb

18
str.

str.

LT

A
UR

•

E
WI
ww

A
DZ

w.ga

zetap

•

ogod

A
OD
SP
GO

zinac

h.p

A
RK

nr 9(

10)

grud

zień

2020

ze:

mer

m nu

W ty

l

ich
polsksie
ces
i suk w w cza
ie pod
Wielk latkó
nasto emii ło w projekconów str. 5
jrza
11 mili
pand
l obe
SCO
ktak
UNE świata.
Spe
tem
ona 30 krajów
patr
z
widzów

810

31

O ludzi
na
ą
awiaj
rozm

ką
nimu
kows
ski
i i ko two nie
Nowa Chibow
eńskpaskudz iadamia
Idą
j
k
e
Boch
ał uśw u, Z
drze ieczore
stycznją misję uznelit Zachod
. An
Za swo ualnych ożeniemlogia
lekt
zagr ideo
inte
lkim
jest
jak wie ilizacji
na.
dla cyw tycz
unis
kom

ks 11 sz W
str. rto
i Ba

ngu,
ngko
c Ho y
którym
m, w
Konieznam
.
jsce swoje
i
mie
li
ecie
jak
ng był u stawia skim świ . 30
gko
str
Hon Zachodki w chiń

eń –
roszcz
nie czne i
awnie prakty ma dług
Przed acje nienia b nie wie 28
inform przedaw le osó str.
wie
ja
ytuc a nadal
Inst
d,
rodowó ieniu.
istn
o jej

iusz
– gen ia
ona tracen
Marad oza idol
ku
Diego em sam świata, era w wie 30
str.
z gen piłkarz o umi
epszy ki Dieg
Najl
, bos
ców
kibi
60 lat.

ludzie ze kro
pierws

kraj zi
jest lud zdrowotnejm
ych
ki
To nie
j, o czy
opie
chor
ość
dla ny systemsce najlepie
12
większ

en, dzi
i już
księża
oraz icy. Tak się
du –
dzi
str.
Pol ała się
licz
Pub
urzędn słą gar ityką
ie rzą
ła w
dzia przekon
kow e oraz
Wi
nie
e
Nad ane z pol kim
nikarz folklor.
zapewn
a
.
związ samiut kto
. Zaświat
z nas
Na
polski tkim, co
ś,
dalej
kino
acją. że kto
wuję
zać
wa
rsze
eka i obser ziwszys inistr
ji
tak
– mo o
prz
lska
się
ę
ed
adm
Najsta zecinaych instytucii walkę
reg
ucz
ował
piej
lazł
lub
j dzi
ywate ji
na
ze Szc mniejsz w pandem im pilna 31
zna nie pas m, któ ta
najle dużo się dane
a ob fryzac akt ywność
z
na
str.
edwy
tan
w
dole
wpływ sie.
Wiele przegra. Potrzeb
Nauk oce cy
a to
jakby giełdo
h prz owsze pszych
są
rezen był
b ma nie. Mu ury
ryc
ie.
teatrz
tam
rep
kult trwanie
któ
osó
re nie dzin
zdr
w ep oby watelsk
klerze ać za stów, bo
o, w gają zanajle
32
reg
ody, swoje Nie
b, któ ej dzie
ie. Mu na sce
ka
lem
o prze
o ma
Sze
ziej
jmnie
zaw
uzn
str.
nsi
Nau
?
a osó w dan
icie
oc.
na żyw wyma tracji,
nie. dzieje się fać sob i i pro
zy te
kow
żna ch fina
pom
taw
mi
rażali ownu
o
jbard ie – na
najpo
bo
łąc
ne
zem
nau
e
na
zau
mo
ista
Bitwy cezji
eds
aln
cen
Na
o
są
kd
co
sła
żyw
Co
tki
am
cjal
e
ać,
czn
dzi
prz
iele
to,
t
kon dlateg
z wid py na
owani li się
e są nie
logicz
spe
e loc
znica w Die
wie
nej
wszys m ich Zdecyd
,
bio
wypad
społe iający im darzon we, jes
się zgr
stawic trakci wszystki
pio
raź
. roc skiej askiej istnieje
iście
cieszy rka.
my być odpo to, jak
pro
Wystę ogrom zności
ces
w
zyw
100
e wy Kluże
nizmy
jedyny ieniu.
y
no
kiem
zarab ek, jak py zawodo sondasuk
rzec
?
ie
rszaw sko-prszawsk
wie lekarzy, zwykl
sięa, ezdamenlnych, źmi
16 v
taw
ej.
cun pielęgnia
sim alni. Na
ntanic e.
ez
rów
OrgaWenus? h Wenus rodzi to
mn
Wa
aw
e,
uPani złość” zystr.
War ałoopę prz
w zes ym sza
media my z lud jest
Szacun ólne gru any prz OS op
i spo trudn cynuje seroje,
licząc radzan iej krajow ia społerała
urac
ie na
aliśmy
na
Euren fun wśród
warsz a Bitwa kazi wi
oraz
ści
fesjon
jak
chm bnoustr są zdolne str. 19
zen
je
minie acje. Oc
ał22
zyw
ej
16 v
z
dzo TV fas
odeb
sze
li w
większ strażak
ran
ońc
szczeg rnie bad 9 r. CB
pe
odów
Pol skę
bowo h progra nesu. Nie rze
. Na
wynag ej średn widzen najniż
bar
e mo ie re. Od
iech
Jak
Jeże
str. ci, be
eś dro sposób
tul
Wyg
podzi
, zaw
na str.
Dok
ała
w
ką”
wicką.
są
„N
oso
zaw
cał
szę
tu
to
jaki
ie
201
ula
bie
do
ką”
le
żany
gra
są
cyc
sze
tow
ca
i
ki
ie
ię
:
za
cie
W
żyją
zen
w jaki
zareg
tal
wa
w biz
bol
ura
sielan hultajs
wie
poniż z punk należą
Pra
w nią m uważn iają
sen uję za
jednak
nie,
ońc
„po
ski
„Niech
azją
rarch
wadząry i sho Skąd Pan
nie.
odów my sob
,
terką
łam
o się
enia
taw
ce
trwać.
pyta
Dok
ski
inw
rką . Kiedy domu
owską
coj?
zen mu
ładam słucha
żow wał hie terium iście na
t
zaw
teś
prze
czowe wa pra
wątpi arczym ,
ibow ią piosenki dziewa- Dzięk e bardz su chcia j protest .
w
przeds szę jak
i wk
tam
i pre
kultu praca. do nie
u
sze
w jes
ibow dzie- łassiebie „czwó
bez
cy jes ić nasze rych
tujący owała
oni
wa
bliko rciu o kry . Oczyw rodzaj
mó
mu
t Pan ą progra ną
czeńst ch. To ie gospod ludzie
pra
zej Ch ez Pan W niespo demii, - wiściiegoś czaOpolu mó nawiści
o
ce. Zaw w, bo to które
go”
i i żar
to łat cje i siłę progra
pan a.
yjemy,
z któ
8 r. jes jurork e”, jed obraz
iego aw,
zej Ch
rych
Jeśli
je,
w opa łeczne różneg ie, człon
prz
ira
nie
płatny o system
wesel eba, to
lin
jak
któ nie wy i ci, be jeśli nie
Andr o nej prz złość”. czeniu pan
nie
ęczam hniej
ną
żyseró oje wiz
asp
ać w wko
emy.
Od 200izyjną, e Danc my „Py
i zab ą
się
cyp
spo
trz
mi się Andr ta beztrosk
e,
łow
ie
ie
ks.
nie
nia
16 v
16 v
iad
wadze ogrom ydała
leźli
eci
a
mówi rym żyj żo zawdzi oją czę
wszec godbyło owa dys
łości siostr
ow
śpiew
w sta ne życ
ks.
trudn j stron La
sce
str.
str.
mi sw
zna
Pro
ni, pos
telew ce Danc h progra meryk
ie
dzo
cę,
awia ta, dodatk enie minym dośw coraz poludzkiej ania song prz
0 r. pełne mi em z
o prz ca na ie
za sw
ne
ie na
ie na
dole y – rad
mn
nie
e
w któ tak du
wojsk
awia
dzien to bar
192
zen
home
zen
raz
an
a,
dla ą. Bardz ia pra
„Dan dzącyc nie”, „A w „Th
mało dną pra ntsie
wi
tow
pły
cji
Po jed h koł
ońc
ońc
rozm
ł
cow
wa
polityc
etn
sho
Dok
którym ują tak ą i tru
rozm ie woj- ciństw waliśmyami na Mazar, gdzieli
Dok
ni
byłoby żliwe. . białyc j i kon
w cza precja ego hej swoisty
wzno wokó
ską ania. Nowa
ności wielol dnie ob
z pro na śniada talent
ewide sztą
jąc
de
j:
lne
mn
ła Pa ,
ią
zin
iu
sem
ziane ele się
dów
otrzym czerpu
niemo ość tzw cy zda drugie
szej i wzaje wnośc
przeży i rodzic liżu kos wadzi
uzn
Celiń
ied
w tym zpośre
to zre
tanie lubić” czy wadzi w tym
Wi
cho
w rod 0 r. Sam
„w życ
pro „Goi
aGoła
ksz
Po
be
Pro
ior
sto wy dział do Dotyczy
tym
awą ji wiel- zapowbiografii.
u.
wię
Basią ej 3, w pobrodzice
ności t to z pe która
od pra mie.
ie lek em odziłem sięlcach w 193
nie,
da się Kids”. izji Jun
.
adzen isł
rok
taką
ę na i za
i
hn
jes
po
y
ków
ski
ki,
Zoo
uje
,
aw
.
ni
.
om
żyj
rac
go
me
an
Mo
h
no
to
łym
zec
e
.
z
y
rzy cji na
tań
się artyst
iśm
Pa
ank
Ur
Voice rs Eurow ubieg ększyc
iesł
i zgr i milio
j w Kie jeszcz ciarzem
eszła”
szw
pows ownic rzy,
. Byl
służył
Ze St nisławo,artystycznePol- Pani dzieje
ed
iec
w
ku
nie
feren iwani
tata
apel no prz
rat
, że
dom
zęś
że fane, jak
m W y o Pana skowe
j ojc
kon
i prz a
najwi
nież
alu
Sta
kurie
rki,
u
arty
ślę,
ośc
dziwię tem szc gu. Mó
m
rów jedną z
ista
tore
tał
am
oklask lęgnia awcy,
otw
niejed
My fiteatrz
Pani sukces
Festiw , jakim
jak
bliczn e odczy napie
ym
Z ak rozmawi chciałbydom sięświecie. Jesję Panu Boletni Legionckiej
Pani
rze, i, sprzed
w am sza pu
kiego oroczn w Opolu nią na
nal
ko
Jest
po
ęku
zn
skiej, ęce i
ki
rze
o 17-sowie
dosko nej i wy
ziez Pa ieniu
dyc iarze.
wa
na teg Piosen
to dzi już jak polsko
Zanim aktor dzieci
mi,
isa
im
a prz
iej rod jak
a
fil,
dze
śmiec
ekrana anie nap
skiej zyman ości, w lska Po
Teo w wojnie
i
o lat
dro
i w jak
otr
esł
ytać Gdzie owywał kie
bliczn ety „Po skłaprz
jest
bił się
zap
ńs
da pu ów gaz asnym razy
wych na Pa
zinny.
a?
gro
się
rod
ął
i wł
owani
e i wy
telnik
Pan wpłyn
czy inach”
nie
nteres
tulacj
s
dz
cza nie, zai
e gra
Go
zer
ten
bie
szc
oso
dam
usp
ciam gina
arc
gnię
ory
Dem
Ewa
i osią czy nią
lkim
ść
str.
wie
rczo .
jej twó ową
ątk
i wyj

A / Niem
AKP

20 20

ze:
mer
m nu
W ty

iatło
na św awdę
była
pr
,
wydo istotną awdę
ą
emia
ła
y. Pr
Pand ne pewn u prac sem by a
dzien ym rynk nawiru trzegan
os
sz
koro
o na
zed nie nied
a pr
cz
któr prakty

e
wojni
cy na
są
mi
my
życiu
Witka
ywka h żyje ści w
z uż w któryc obecno wym

fot.

ier nik

szę
ni
zy du atem
a lec zi ze świbezpośred
Natur ąca lud a to w nasz stan 14
ź łącz zanika, się na
str.
Wię
i
dy

10

iku
tko
sy,
Cza
m zan i jednos i.
okrese nym i filozofi
łecz
ki
spo
sztu
religii,

A

źdz
) pa

Jaknagro cznie
wy połe ych
s czn ?
w
te
uży zawodó

a
yzn domu,
żcz
10cny w
ie mę -38
obe uleg ły
sob 27 19być
stał
Był N
czy zn
10
ISS prze i męż
str.
Ojciec kobiet
a role zacji.
polary

marketing@pogodzinach.info
602-571-373

•

Z
ED
WI

nr 7(8

KA

O
SP
GO

nr 6(7

A
RK

POLS

Z
ED
WI

A
RK
DA

20 20

A
OD
SP
GO

KA

•

,
len
ością
Wartoich poko ą rzadk
że w dzie tak
nie bę

itym
zwo
y
z
r
yć p
to b
War

19

O

ch,
ięty
rozwin razie
krajów żadnym
tkich t tu w iem.
wszys nie jes
wyjątk
Polska ubnym
ni
niechl
j
cenie

rogę
ją d
swo
a
dy m
Każ

fot. Nathan Dumlao / unsplash

ISS N

A
UR

dzieżtki
mło
,
sza wać seomili sobie
siej
ad
uświ 100 lat str. 12
Dzi zie doży
ludzie anie
będ by młodzi iu dożyw .

iwum

Zapraszamy do współpracy:

POLS

KA

Znajdziesz nas

PO

LT
KU

24

YCH
OJN
OK
i SP
iA
YCH DZEN
N
ZiN
RO
OD O NA JA
H, R
KC
EG
NYC BOŻ REDA
OS
T
Y
RAD ŚWiĄ ŻYCZ

tkówjęcia
tola
o
i nas mają pordynatorką
eci
ko
y dzi śli nie letnią Dajemy str. 8
blem oro – wielo ndacji
Pro rych dną Kicińsonkąicznej Fu
o któ z Lucy Telef

Każd zpośred firm.
ch
dla benętrzny
i zew

arch

ACH
H
N
I
C
Z
A
D
GO ększyćia
DZIN
O
O
P
G
zwi dzen
str.

W Eu zegalna pracy.
su
dostr aru cza
wymi

kich
pols
ty
podję
cja
czyn się
8
edy
ć wy
ało
str.
Eksp erzy tku miał toPobylski. I to ud
harc go począ wienia
me
rozsła
Od sa wały i
ch le.
dla
na
dosko

ia
ki
tan
? Py kiej nau
tak
nie ść polspracy w r. 20
zie
o miejsca cownikó st
pra
Co id tywn
we
nych
to no
ek
o efa innowacjanio zatrudnio

fot.

any
cow
i
nawi
epra
ia
Prz Polakniej i Skanjadydo obniżan
jakropie Zachjesodt tendenc

POLS

OPRACOWANIE GRAFICZNE
I SKŁAD:
IDEAPRESS sp. z o.o.

iwum

ZDJĘCIA:
AdobeStock, Unsplash

q Nasz nakład to aż 10 000 egzemplarzy

arch

STRONA INTERNETOWA:
www.gazetapogodzinach.pl

Razem z nami Twoja firma
osiągnie jeszcze większy sukces!

fot.

BIURO REKLAMY:
marketing@pogodzinach.info
tel. 602 571 373

Ks. dr Andrzej Chibowski,
optymistyczny,
ale i realistyczny kibic

Zostań naszym reklamodawcą

ock
beSt

REDAKTOR NACZELNY:
Bartosz Wieczorek
bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

że nie trzeba mieć wielu piłkarskich gwiazd, aby zwyciężyć. odwaga popłaca. Nie można przegrać meczu już w szatni, bojąc się
przeciwnika. Trzeba mieć również przy tym trochę szczęścia.
Może tym razem i naszym
piłkarzom dopisze szczęście, bo
i ono jest w meczu potrzebne. Kibicujmy, więc z całych sił polskim
piłkarzom, chociaż w tym mistrzostwach na pewno się są faworytami. Bądźmy niepodzieloną polską drużyną kibiców, trzymającą
w dłoniach biało – czerwoną flagę
i śpiewającą bojową, dopingującą
do ataku pieśń: „Do boju, Polsko!”.
Życzę wszystkim kibicom „łez
radości” płynących z zachwytu
nad grą i zwycięstwami naszych
piłkarzy. z

wodników klasy europejskiej,
nie wyjdzie z grupy.
Aby nie było tak jak trzy lata
temu, kiedy pewna starsza pani
w biało – czerwonej czapeczce,
z orłem na szaliku i piłkarskich
getrach na nogach po przegranej
naszej reprezentacji w meczu z Senegalem do organizatora strefy
kibica na Warszawskiej Białołęce
powiedziała: „kochany księżulku
– oj jak dobrze, że przyjechała orkiestra wojskowa. Tak po meczu
głośno grali, że nawet mojego płaczu nie było słychać.”
Piszę ten krótki felieton po
obejrzeniu finału Ligii Mistrzów.
Faworyzowana drużyna Manchesteru City przegrywa z Chelsea.
Zwycięzcy pokazali przede wszystkim zespołową grę, konsekwencję
i determinację. Dosłownie gryźli
trawę. Nie bali się utytułowanego
przeciwnika. Okazuje się wtedy,

Ado

WYDAWCA:
Independent Publishing
Media sp. z o.o.

bartosz.wieczorek@pogodzinach.info

K

toś dosadnie powiedział, iż najlepiej nasi
zagrali w reklamach
przed mistrzostwami,
a trener Nawałka za największy
sukces poczytywał sobie fakt, że
odpadliśmy z turnieju później, niż
Niemcy.
Wszyscy, cała Polski życzy, aby
ten czarny scenariusz w przypadku naszych orłów w nadchodzących mistrzostwach Europy już się
nie powtórzył.
Z pewnością nie będzie łatwo.
Nasi piłkarze mają zmierzyć się
m.in. z młodymi wirtuozami
futbolu z Hiszpanii i twardymi
jak stal zawodnikami Szwecji.
Bylibyśmy jednak rozczarowani, kiedy nasza reprezentacyjna drużyna mająca w swoim
składzie znakomitego Roberta
Lewandowskiego – gwiazdę
światowego formatu i kilku za-

fot.
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Do boju Polsko!
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nożnej to kulturowy fenomen,
o którym piszę trochę więcej
w bieżącym numerze, pokazując jak gra ta kanalizuje przemoc
oraz w sposób niemal sakralny
łączy ludzi.
Sportowe pasje posiadał wielki warszawski architekt Stefan
Kuryłowicz, którego sylwetkę,
z okazji 10-tej rocznicy jego tragicznej śmierci, wspominamy.
Kończymy też w czerwcowym
wydaniu rozmowę z najsłynniejszym polskim lekarzem profesorem Henrykiem Skarżyńskim,
twórcą i dyrektorem Światowego
Centrum Słuchu. Niezwykła pasja,
pracowitość i determinacja profesora sprawiła, że od zera stworzył
jeden z najlepszych ośrodków na
świcie pomagający ludziom odzyskiwać słuch. z

Na ostatnich Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej w Rosji 2018
polscy piłkarze spisali się „na
piątkę”; dwa do tyłu z Senegalem
i trzy z Kolumbią. W meczu
z Japonią zagraliśmy znanym
stylem japońskim „jako – tako”
co dało nam na pocieszenie łez,
jednobramkowe zwycięstwo.

POLS

Z

okazji Dnia Dziecka
przypominamy ponadczasowe fragmenty
tekstów Janusza Korczaka, które nic nie straciły
z aktualności, siły i rewolucyjnego niemal potencjału. Nadal
daleko nam do podmiotowego
traktowania dzieci, do szacunku
wobec mniejszych i słabszych.
Słowa Starego Doktora nadal
muszą drążyć naszą świadomość
i pracować w niej na rzecz sprawy najtrudniejszej – przemiany mentalności.
W sposób szczególny i tragiczny cierpią teraz dzieci podczas
kolejnego konfliktu w Ziemi
Świętej, przyłączamy się do apelu
Caritasu, zachęcając do drobnych
wpłat na rzecz poszkodowanych.
W czerwcu żyć też będziemy,
przynajmniej wielka brać kibiców, Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Grają nasi, więc emocje
gwarantowane. Popularność piłki

n SPORT
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Ratunek w bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna to największy skarb, jaki mamy, choć jednocześnie chyba najmniej przez nas
doceniany. A tylko ona uchroni nas przed przenoszeniem się kolejnych odzwierzęcych wirusów na ludzi i przed
kolejnymi pandemiami – podkreśla ekolog prof. Piotr Skubała.

Ż

ycie na naszej planecie jest wielką siecią
powiązań. My, ludzie,
jesteśmy jedną z nitek
tej sieci, równie ważną, co pozostałe i uzależnioną od istnienia innych. Gwarancją naszego
przetrwania i bezpieczeństwa
na Ziemi jest więc zachowanie
różnorodności biologicznej na
różnych szczeblach życia – genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Albo to zrozumiemy
i poczujemy, że jesteśmy częścią
przyrody, albo zniszczymy wiele
gatunków, relacji między nimi,
a ostatecznie i siebie – mówi
naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Współcześnie człowiek prowadzi wiele działań przyczyniających się do wymierania życia
na Ziemi. Wymienić można takie
czynniki, jak niszczenie środowiska (wyrąb lasów, nadmierne
polowania i połowy), rolnictwo
i hodowla zwierząt (sposób gospodarowania glebami, produkowania żywności, przemysłowa
hodowla), zawłaszczanie terenów (np. zalewanie miast betonem). Wpływ mają również
rozwój gatunków inwazyjnych
czy zmiany klimatu.

Fot. Adobe Stock

Zimny prysznic

Zdaniem eksperta trwająca od
roku pandemia powinna więc
być zimnym prysznicem dla
nas, ludzi.
– Pandemia przypomina nam
o bliskich relacjach, jakie mamy z naszą planetą; o tym, że
jesteśmy częścią jednej wielkiej
biosfery. Choć przecież naukowcy ostrzegali. Już nawet Hipokrates i Arystoteles twierdzili,
że istnieją ścisłe związki między stanem zdrowia człowieka,
zwierząt i środowiska – mówił
prof. Skubała.
Dodał, że tylko bioróżnorodność zagwarantuje nam, że do
kolejnych pandemii nie dojdzie.
– Bioróżnorodność jest swego rodzaju szczepionką, która
zabezpiecza nas przed zagrożeniem ze strony wirusów. Wiele
nowo pojawiających się chorób
– takich jak Ebola, AIDS, SARS,
ptasia grypa, świńska grypa,
a dziś koronawirus SARS-CoV-2

Badacze wiedzą, co należy
zrobić, by w przyszłości
nie dopuścić do kolejnych
pandemii: przede
wszystkim chronić
przyrodę, odbudowywać
zniszczone przez
człowieka ekosystemy,
zaprzestać handlu
dzikimi zwierzętami,
czy zakończyć erę
przemysłowej hodowli
zwierząt.
– nie są przypadkowymi katastroficznymi zdarzeniami, ale
konsekwencją naszej brutalnej
ingerencji w naturalne ekosystemy – wskazał ekolog.
Jednocześnie prof. Skubała
podkreślił, że choć wirusy kojarzą się z zagrożeniem dla zdrowia człowieka, to ich zdecydowana większość nie jest chorobotwórcza dla ludzi, a wręcz pełnią
ważną rolę w funkcjonowaniu
ziemskich ekosystemów. – Około
8 proc. naszego ludzkiego DNA
jest pochodzenia wirusowego
i te endogenne wirusy są jed-

nym z kluczowych elementów
sterujących naszą odpornością
– wyjaśnił.
Według ekologa wiele badań
pokazuje, że zachowanie bioróżnorodności zmniejsza szansę
przenoszenia się patogenów ze
zwierząt na człowieka. – A trzeba zwrócić uwagę, że ilość wirusów wśród innych gatunków
jest przeogromna. W jednym
z międzynarodowych raportów autorzy przypominają, że
wśród ptaków i ssaków jest ok.
1,7 mln niezidentyfikowanych
wirusów, z czego ok. 850 tys.
może się przenieść na gatunek
ludzki. Jeżeli zachowamy bioróżnorodność, wówczas wirusy te
pozostaną rozproszone w swym
naturalnym środowisku. W innym wypadku będą szukać innego gospodarza – kontynuował.

Chronić przyrodę!

Badacze wiedzą, co należy
zrobić, by w przyszłości nie
dopuścić do kolejnych pandemii: przede wszystkim chronić
przyrodę, odbudowywać zniszczone przez człowieka ekosystemy, zaprzestać handlu dzikimi
zwierzętami, czy zakończyć erę
przemysłowej hodowli zwierząt.

Prof. Skubała przekonuje, że
każdy rodzaj aktywności człowieka ma znaczenie, ponieważ
wymaga jakichś zasobów środowiska. – Musimy sprawić, by
przyroda była obecna w naszych
miastach. Nie marnować jedzenia, przejść na dietę roślinną,
a przynajmniej zmniejszyć ilość
spożywanego mięsa. To też edukacja przyrodnicza dzieci i przekonanie, że szanowanie przyrody jest ważne – wymieniał.
Przyznał jednocześnie, że
choć te indywidualne zmiany
zachowań są potrzebne, to nie
rozwiążą one problemu np. zbyt
dużej emisji gazów cieplarnianych, ponieważ tu konieczna
byłaby zmiana całego systemu.
– Naszymi indywidualnymi działaniami możemy zmniejszyć ślad
węglowy o 20-40 proc. Pozostała
większość to m.in. systemowe
zmiany w transporcie czy energetyce. One są możliwe i już się
dzieją, ale za wolno. Niestety
woli tych zmian nie widać wśród
decydentów, od których tyle zależy – powiedział.
Dodał też, że zapobieganie
kolejnym pandemiom jest opłacalne ekonomicznie, ponieważ
koszty te są dużo mniejsze niż

koszty reagowania na kolejne
takie sytuacje. – Eksperci IPBES
(Międzyrządowego Panelu ds.
Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych) podają, że w tym
wypadku zapobieganie jest 100
razy tańsze niż obecne strategie
polegające na szukaniu szczepionek i rozwoju leków – powiedział
prof. Skubała.
– Na pandemię my, ludzie,
zasłużyliśmy; sami zawiniliśmy.
Teraz wyraźnie widzimy, jak nasze działania już są okupione
cierpieniem ludzi, śmiercią –
wskazał ekolog.
Pytany o swoje odczucia dotyczące przyszłości odpowiedział,
że widzi ją w dość ciemnych barwach.
– Ostatnio przestałem już
wierzyć, że ludzkość się otrząśnie i zacznie działać na rzecz
natury. Choć pewną nadzieję
daje zmiana myślenia wśród
młodych ludzi, którym zależy
na ochronie przyrody. Życie na
Ziemi na pewno przetrwa, tylko
pytanie, czy z naszym gatunkiem, czy bez – podsumował
prof. Skubała. z
Agnieszka Kliks-Pudlik
www.naukawpolsce.pap.pl
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Piłkarskie
uzależnienie

W

schemacie tej
popularnej gry
widać dominujące wartości
i społeczne napięcia demokratycznych i kapitalistycznych społeczeństw zachodnich. W meczu
odbija się zarówno indywidualizm, jak i duch zespołowy,
oryginalność i konformizm,
spontaniczność i żelazna dyscyplina taktyczna. Mecz ukazuje, że człowiek swoje miejsce
i status w społeczeństwie osiąga
nie przez narodzenie, ale przez
inicjatywę i wysiłek.

Gra stara jak świat

Obecne miejsce piłki w świecie
nie jest przypadkowe, gdyż gra
w nią towarzyszy człowiekowi
od zarania dziejów. W jej pewne
odmiany grały już niektóre cywilizacje prehistoryczne. Wiele
wskazuje na to, że kulturowym
źródłem futbolu jest centralna Ameryka i Amazonia, gdzie
rdzenne ludy grały w piłkę od ok.
1500 roku p.n.e. Jednocześnie
w kulturach tych najbardziej wi-

doczny był sakralny wymiar gry
w piłkę, który zatracony został
w piłce nowoczesnej.
Tlachtli, gra w piłkę wykonaną z kauczuku, miała charakter rytualny i była powszechnie
obecna w kulturach prekolumbijskich. Różniła się nieco w każdej z miejscowych kultur, ale
zawsze miała ściśle religijny charakter. Rozgrywana była zresztą
w pobliżu świątyń. Hiszpański
franciszkanin Bernardino de
Sahagún w swej pracy poświęconej starożytnemu Meksykowi
przedstawił jeden z tolteckich
mitów dotyczących powstania
tej gry. Jej twórcą miał być bóg
Quetzalcoatl, który zbudował
czworokątny plac do gry otoczony kamiennym murem. Na tym
placu symbolizującym wszechświat zmagały się dwie drużyny
(uosabiające dobro i zło, noc
i dzień), które odbijały piłkę
symbolizującą Słońce. Zdaniem
amerykańskiego antropologa
Paula Kirchhoffa, rytualna gra
w piłkę stanowi jeden z wyróżników kultur prekolumbijskich.

Obecne miejsce
piłki w świecie
nie jest
przypadkowe,
gdyż gra w nią
towarzyszy
człowiekowi
od zarania dziejów.
W jej pewne
odmiany grały już
niektóre cywilizacje
prehistoryczne.
Wiele wskazuje
na to, że
kulturowym
źródłem futbolu
jest centralna
Ameryka
i Amazonia, gdzie
rdzenne ludy grały
w piłkę od ok.
1500 roku p.n.e.

Z jej przebiegu odczytywano wolę bogów i przyszłe wydarzenia.
Zdarzało się, że członkowie przegranej drużyny byli pozbawiani głów w przebłagalnej ofierze
dla bogów.
Swoje miejsce w najdawniejszych początkach piłki nożnej
mają też Chiny. Za czasów dynastii Han grano w cuju lub tsu chu,
według zasad bardzo zbliżonych
do dzisiejszego futbolu. Była to
część fizycznego przygotowania
żołnierzy. Nazwę gry tłumaczy
się następująco: tsu oznacza
„kopnij piłkę stopą”, a chu oznacza „wypchana piłka ze skóry”.
Gra była niezwykle trudna, a gol
wpadał po umieszczeniu piłki
w siatce rozmieszczonej między
bambusowymi słupkami. Grano
w nią często podczas urodzin cesarza. Wielkim jej admiratorem
był cesarz Wudi (156–87 p.n.e.),
który po podbiciu Azji Centralnej urządził na dworze mecz
najlepszych graczy w tsu chu.
Japońską odmianą tej gry była
kemari, której początki sięgają ok. 50 roku n.e. Piłka do gry

o średnicy około 20 cm zrobiona
była z jeleniej skóry i wypełniona trocinami. Gra była niezwykle popularna między wiekiem
X a XVI. Niektórzy przypuszczają
nawet, że Marco Polo podczas
podróży do Japonii obserwował
ją i sprowadził ją do Europy. Nie
jest to prawdą, gdyż gra w piłkę
znana była już od dawna w kręgu
kultury europejskiej. W Europie
francuscy wieśniacy od średniowiecza grali w brutalną odmianę
piłki soule. We Włoszech zaś,
głównie we Florencji, od XIII
wieku oddawano się grze o nazwie calcio.
W piłkę grali też starożytni
Grecy i Rzymianie. Za czasów
Juliusza Cezara gra w piłkę –
podobna do dzisiejszego rugby
– była elementem treningu wojskowego. Wraz z armią rzymską
podbijającą kolejne ziemie rozszerzała ona swój zasięg.

Piłka przednowoczesna

Przekształcenie się ludowej
gry w piłkę w jej współczesną formę stało się obiektem

fot. Chaos Soccer Gear / unsplash

Piłka nożna jest
niewątpliwie najbardziej
ekscytującą grą
na świecie. Wyjaśnienie
jej fenomenu
pochłania naukowców
najróżniejszych
specjalności. Starają
się oni odpowiedzieć
na pytanie
o pochodzenie
i naturę siły, dzięki
której piłka nożna
stała się największym
współczesnym zjawiskiem
o charakterze globalnym.
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zainteresowania tak wybitnych
socjologów, jak Max Weber i Norbert Elias. Podkreślali oni, że
w ludowej grze w piłkę można
dostrzec pewne cechy charakterystyczne dla kultury przednowoczesnej. Walczące drużyny rzadko miały równą liczbę
członków podzielonych zgodnie
z umiejętnościami, ale z reguły
były to grupy mężczyzn z sąsiadujących i rywalizujących ze sobą
wiosek czy miast. Nie było wyraźnej granicy między grającymi
a oglądającymi. Nie było jasnych
reguł gry ani często sędziego.
Najbardziej obiektywną stroną
gry był obowiązek trafienia do
bramki rywali. Nie było wreszcie żadnego biurokratycznego
aparatu do nadzorowania gry.
Ludowa piłka była też w porównaniu z jej współczesną
formą brutalna i „nieucywilizowana”. Jak podkreśla Elias,
poważne rany czy śmierć w czasie gry nie były czymś rzadko
spotykanym. Badacze podkreślają, że gra w piłkę była elementem utrzymywania porządku
społecznego i integrowania się
z lokalną społecznością. Ale nie
tylko. Chodziło też o podkreślenie pewnych różnic społecznych,
płciowych czy wiekowych. Kawalerowie grali więc przeciw żonatym, a zamężne kobiety przeciw pannom. Często pozwolenie
na grę w piłkę było związane
z przejściem z młodości w wiek
dorosły. Był to więc ważny obrzęd przejścia z jednego stanu
do drugiego. W XVI wieku w Europie w piłkę grano najchętniej
w czasie karnawału.
Przejście do nowoczesnej
gry w piłkę związane było z jej
racjonalizacją i sekularyzacją.
Powstały ścisłe reguły i przepisy,
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a jej istota została związana ze
społecznym wymiarem, którym
jest umacnianie więzi społecznej.
To umacnianie więzi społecznej jest obecnie najsilniejszym
elementem oddziaływania gry
w piłkę. Ludwik Stomma opisał to następująco: „Połączeni
komunią z tymi samymi, zapominamy o obowiązujących
poza stadionem podziałach
klasowych, wiekowych, płciowych, ekonomicznych… Razem
krzyczymy, zrywamy się z miejsca, wpadamy sobie w ramiona
po bramce. Jak starzy znajomi
dyskutujemy, wymieniamy komentarze, klniemy i trącamy
się butelkami piwa. Nie ma ciasnych gorsetów codziennego
savoir–vivre. Znika wstyd. (…)
Trwa to jednak tylko do końcowego gwizdka lub ewentualnie
do wygaśnięcia pozwycięskiego
amoku. Żegnamy się obcy sobie
jak przed meczem”.
Dokonujące się w czasie
oglądania meczu zatarcie różnic społecznych i powstanie
specyficznej, czasowej wspólnoty, która nie ma w sobie żadnych podziałów i różnic, tak naprawdę podkreśla tylko wagę
i doniosłość hierarchii i struktury społecznej. Po chwilowej
destrukcji norm społecznych
dokonuje się – z chwilą końca
meczu – ich odrodzenie i swego
rodzaju uświęcenie. Każdy bowiem z oglądających otrząsa się
ze swoich przeżyć i przyjmuje
świadomie na nowo swoją rolę społeczną.
Wracając do początków nowoczesnej piłki, trzeba podkreślić, że muszą być one rozpatrywane w szerszym kontekście powstania współczesnego sportu,

Ludowa piłka była
też w porównaniu
z jej współczesną
formą brutalna
i „nieucywilizowana”.
Poważne rany
czy śmierć w czasie
gry nie były czymś
rzadko spotykanym.
Badacze podkreślają,
że gra w piłkę
była elementem
utrzymywania
porządku społecznego
i integrowania
się z lokalną
społecznością. Ale nie
tylko. Chodziło
też o podkreślenie
pewnych różnic
społecznych,
płciowych
czy wiekowych.
Kawalerowie grali
więc przeciw
żonatym, a zamężne
kobiety przeciw
pannom.
który zrodził się z ducha oświeceniowego. Znamienne są więc
dla niego od samego początku
dwa aspekty współczesnego myślenia, o których pisał Theodor
Adorno w „Dialektyce oświecenia”. Z jednej strony widzimy
w sporcie emancypujący się
humanizm, który się realizuje
w idei fair play oraz idei wyrównywania szans, a z drugiej strony

dominuje w sporcie myślenie
instrumentalne i racjonalistyczne, które przejawia się w idei
bicia rekordów i niezachwianej
wierze, że osiągnięcia sportowe
da się w sposób nieograniczony pomnażać.
Tę dialektykę nowoczesnego
sportu można ująć za Jürgenem
Schwierem, socjologiem specjalizującym się w problematyce
współczesnego sportu, w dwóch
tezach. Po pierwsze, w sportowej walce możemy uzewnętrznić
nasze emocje, agresję, instynkt
walki i połączyć to z naszą racjonalnością, przestrzeganiem reguł i zasad, odpowiedzialnością
za innych (rywali z boiska). To
pogodzenie natury z kulturą dokonujące się w sportowej rywalizacji może więc być traktowane
jako swoisty wkład przyczyniający się do rozwoju współczesnej
cywilizacji. Po drugie, triumfalny pochód kultury sportu
w dzisiejszych czasach pokazuje coraz silniej, że w sporcie
rządzi przede wszystkim zasada
celu, którym jest zwycięstwo.
„Humanistyczne ideały sportu zdają się zanikać w wielkich
sportowych widowiskach” – zauważa Jürgen Schwier. Sportowe
osiągnięcia stają się przy tym

towarem, a ideologia dążenia
do nieustannego poprawiania
wyników i bicia rekordów jest
dziś powszechnie panującym
podejściem.
To wypaczenie ideałów sportu dostrzegał świetnie już na
początku XX wieku Witkacy,
który w wypowiedzi bohatera
„Pożegnania jesieni” ubolewał,
że: „Dziś sport zabija wszystko,
zastępuje nawet sztukę, która
upada coraz bardziej. Ja sam
bardzo lubię narty, ale nie znoszę jak z was, sportsmanów, robi
się największe chwały narodów
i kiedy wasze idiotyczne rekordy
zajmują tyle miejsca w gazetach, gdzie tego miejsca nie ma
nawet na poważną artystyczną
krytykę (…)”.

Kopanie na uspokojenie

Cenna dla dzisiejszego świata
i wyjaśniająca po trosze fenomen obecności piłki we współczesności jest jej zdolność do
kanalizowania agresji. Według
wspomnianego Norberta Eliasa, który był pionierem badań
nad rolą piłki nożnej w społeczeństwie, jest ona formą udomowionej agresji. W 1939 roku
w swej pracy „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”

Elias stwierdził, że mechanizmy
związane z pragnieniem agresji,
w tym zabijania innych ludzi,
poprzez proces cywilizowania
zostały w różny sposób opanowane. Nie znikły jednak całkowicie z ludzkiej historii. Nadal odciskają piętno na zachowaniach
ludzi. Społeczeństwo potrafiło
wytworzyć jednak pewne ramy,
w których ta agresja może zostać
rozładowana – twierdził Elias.
Do tego właśnie służy sport,
a przede wszystkim piłka nożna.
Czasem jednak ramy sportowe nie wytrzymują ciężaru
wrogości. Ukazują to różnego
rodzaju mecze, które uważane
są za klasyki w piłce, jak choćby
mecze Niemcy – Holandia. Znamienny jest tu pojedynek z finału Mistrzostw Świata w 1974
roku, w którym Holendrzy ulegli
Niemcom 2:1. Przegrana wywołała w Holandii istny stan klęski, porażki czy nawet głębokiej
traumy narodowej. Holenderski
historyk Auke Kok w swej pracy
„1974 – byliśmy najlepsi” zauważa, że Holendrzy przegrali, gdyż
zamiast skupić się na grze i korzystnym wyniku chcieli przede
wszystkim powetować napaść

Niemiec hitlerowskich na ich
kraj podczas II wojny światowej,
dlatego też po bramce dającej
zwycięstwo, zamiast spokojnie czekać na koniec meczu,
próbowali upokorzyć Niemców
w ich własnym kraju. Zdaniem
Koka, to była główna przyczyna ich porażki, dlatego też kac
moralny był w Holandii tak
wielki i tak powszechny. Kiedy
zaś Holandia pokonała Niemcy
w Mistrzostwach Europy w 1988
roku, jedna z największych holenderskich gazet zatytułowała
swoją czołówkę „Nareszcie zemsta”. „Nie byliśmy po prostu
szczęśliwi. Chcieliśmy zniszczyć Niemców” – pisała dalej
gazeta. Lepszego potwierdzenia
dla teorii Eliasa nie można chyba znaleźć.

Pogańska msza
na stadionie

Gra w piłkę nie tylko kanalizuje agresję, ale stanowi dla poważnej części kibiców zasadę
regulującą ich codzienne życie
w sposób, w jaki kiedyś czyniła
to religia. Działa tu więc mechanizm opisany przez religioznawców, zgodnie z którym miejsce

religii zajmują inne, cząstkowe
zasady, instytucje czy style życia, które dają ludziom najważniejszy punkt odniesienia. Piłka
stała się więc dla wielu osób rodzajem religii zastępczej, która
na swój sposób ma zapewnić im
namiastkę sacrum czy formę
jakiejś słabej transcendencji.
„W Ameryce Południowej
mecz piłkarski jest wielką, pogańską mszą” – uważa urugwajski

Piłki nie zniszczyła
ani postępująca
komercjalizacja
gry, ani postęp
cywilizacyjny.
Wciąż wśród ludzi
żywa jest chęć do gry
i oglądania gry
innych. Bez tej żywej
wspólnoty grających
w piłkę z czystej
chęci nie utrzymałby
się ani przez chwilę
związany z nią
przemysł, ani też
nie zrodziłaby się
trwała obecność piłki
w kulturze ludzkiej.
poeta Eduardo Galeano. To jedno z wielu porównań piłki nożnej do religii stara się uchwycić
wspólny element łączący obie
te rzeczywistości. Z pozoru wydają się całkiem rozłączne, tak
jak rozłączna może być sfera sacrum i profanum. Okazuje się
jednak, tak jak uważał choćby
Mircea Eliade, że czasem sacrum
dochodzi do głosu przez profanum. Dzieje się to często wtedy,
gdy nie może przejawiać się ono
we właściwy dla siebie sposób.
Stąd dziś, w okresie słabnięcia
obecności religii w życiu ludzi
i społeczności, funkcje religijne
przejmowane są przez różne rzeczywistości zastępcze, takie jak
choćby piłka nożna. Zdaniem
Johanny Haberer, niemieckiej
profesor teologii ewangelickiej,
zarówno piłka nożna, jak i Kościół
mają silny wspólnotowy charakter i rytualizują życie człowieka.
Ciekawym punktem odniesienia do zrozumienia wielkiej fascy-

nacji grą w piłkę jest koncepcja
„głębokiej gry”, którą sformułował
antropolog Clifford Geertz. Badał
on znaczenie walk kogutów w kulturze mieszkańców jawajskiej
wyspy Bali. Jego stwierdzenie:
„Tylko wydaje się, że walczą koguty. W rzeczywistości walczą mężczyźni” świetnie można odnieść
również do meczu piłkarskiego.
Walki kogutów bowiem odgrywają tę samą rolę, którą w Ameryce odgrywa futbol amerykański,
a w Europie piłka nożna.
Walki kogutów, zdaniem Geertza, stanowią metaforyczne
zobrazowanie istotnych elementów jawajskiej religii, są dramatyczną metaforą (walka kończy
się śmiercią jednego z ptaków)
zagadnień związanych z rozumieniem w kulturze męskości,
statusu i miejsca w hierarchii
społecznej. Siła oddziaływania
walk kogutów bierze się z niezwykle silnej identyfikacji mężczyzny z walczącym w jego imieniu zwierzęciem, które uosabia
nie tylko swego właściciela, ale
też jego rodzinę i wioskę.
Popularność piłki nożnej
w dzisiejszej kulturze jest faktem
wiele mówiącym o człowieku.
Piłki bowiem nie zniszczyła ani
postępująca komercjalizacja gry,
ani postęp cywilizacyjny. Wciąż
wśród ludzi żywa jest chęć do gry
i oglądania gry innych. Bez tej żywej wspólnoty grających w piłkę
z czystej chęci nie utrzymałby
się ani przez chwilę związany
z nią przemysł, ani też nie zrodziłaby się trwała obecność piłki
w kulturze ludzkiej. Właśnie ta
obecność pozwala stwierdzić, że
gra ta jest autentycznie ludzkim
tworem, którego trwanie przez
stulecia pokazuje, iż mimo postępu i przemian kulturowych jest
coś stałego w naturze ludzkiej. z
Bartosz Wieczorek

fot. Angela Loria / unsplash, Adobe Stock
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Studiuj elektromobilność!
Elektromobilność to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu motoryzacyjnego.
W nowym roku akademickim m.in. o pojazdach elektrycznych i hybrydowych będzie można się uczyć
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

N

ieustannie rośnie
zapotrzebowanie na
specjalistów potrafiących projektować
i produkować pojazdy o napędzie elektrycznym. Elektromobilność to przyszłość.

Prof. Mateusz
Dybkowski

fot. archiwum prywatne

Czym
jest elektromobilność?

To wszystkie zagadnienia związane z używaniem samochodów,
rowerów, motocykli czy autobusów z napędem elektrycznym.
Dotyczy to zarówno kwestii dotyczących projektowania, jak
i produkcji tego typu pojazdów.
Na całym świecie ich liczba systematycznie rośnie i chociaż Polsce nadal daleko do europejskich
liderów elektromobilności, to
jednak także w naszym kraju
ten kierunek rozwoju zdobywa
coraz większą popularność.
Oznacza to także wzrost zapotrzebowania na specjalistów
w tej dziedzinie i właśnie dlatego Politechnika Wrocławska
zdecydowała się na utworzenie
kierunku elektromobilność.
Dodatkowym czynnikiem były wyniki ankiet przeprowadzonych przez Wydział Elektryczny
wśród absolwentów szkół średnich. Wynikało z nich, że są oni
bardzo zainteresowani rozpoczęciem studiów związanych
m.in. z inżynierią pojazdów
elektrycznych i hybrydowych
oraz nanoelektroniką.
– Kluczowe okazały się też
aktualne potrzeby rynku pracy, na którym bardzo szybko
rozwija się sektor elektromobilności – mówi dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni,
przewodniczący komisji programowej kierunku. – Nasi naukowcy i przedstawiciele firm
współpracujących z wydziałem
wielokrotnie zwracali uwagę na
intensywny rozwój na Dolnym
Śląsku przemysłu związanego
z motoryzacją i szeroko pojętą infrastrukturą dla pojazdów
elektrycznych – dodaje.

Studia dla kogo?

Nauka na tym kierunku przeznaczona jest dla wszystkich osób,
które pasjonują się najnowo-

Studia na kierunku
elektromobilność
to także szansa
na zdobycie
specjalistycznych
uprawnień. W ramach
przedmiotu
Bezpieczeństwo
energetyczne studenci
zostaną przygotowani
do egzaminu
organizowanego
przez Stowarzyszenie
Elektryków Polskich.
Pozwala on na zdobycie
świadectwa
kwalifikacyjnego
w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji
i sieci energetycznych.
cześniejszymi technologiami
wykorzystywanymi w pojazdach
elektrycznych i hybrydowych.
W szczególności układami elektronicznymi i energoelektronicznymi, napędami, systemami
magazynowania i przetwarzania
energii stosowanymi w tego typu
pojazdach oraz całą infrastrukturą zasilania i przetwarzania
energii elektrycznej.

– Nie ma znaczenia, czy jest się absolwentem liceum ogólnokształcącego czy
technikum. Liczy się
pasja i chęć poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie pojazdów
elektrycznych – podkreśla
prof. Mateusz Dybkowski. –
W związku ze specyfiką kierunku, która powiązana jest z dyscypliną naukową Automatyka,
Elektronika i Elektrotechnika,
kandydaci powinni mieć jednak
podstawową wiedzę z zakresu
matematyki i fizyki – dodaje.
Studenci będą się uczyć nie
tylko zagadnień z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, maszyn i napędów
elektrycznych, systemów magazynowania i przetwarzania
energii, infrastruktury do zasilania pojazdów elektrycznych, ale
także optoelektroniki, aplikacji
mikrokontrolerów, fotowoltaiki
w elektromobilności, zintegrowanych sieci sensorycznych czy
technik mikroprocesorowych
w zastosowaniach elektromobilnych.

Specjalistyczne kursy
i okazja do zdobycia
uprawnień

– Program studiów został
przygotowany we współpracy
z przedstawicielami przemy-

słu. Już od pierwszego semestru
studenci będą mieli styczność
z przedmiotami ściśle związanymi z kierunkiem kształcenia jak np. Budowa pojazdów
samochodowych czy Wstęp do
elektromobilności. W kolejnych
semestrach realizowane będą
kursy specjalistyczne związane z metrologią elektryczną,
programowaniem i elektroniką. Semestr czwarty to z kolei
specjalistyczne kursy związane z automatyką, maszynami
elektrycznymi i infrastrukturą
zasilania w elektromobilności
– wyjaśnia prof. Mateusz Dybkowski.
Od semestru piątego studenci
będą mogli zdecydować się na
jeden z dwóch modułów kształcenia. Pierwszym jest Elektronika w elektromobilności, a drugim Energoelektronika i napędy
w elektromobilności. W ramach
tych modułów będą na nich
czekać specjalistyczne kursy,

w dużej mierze o charakterze
praktycznym i projektowym.
Poza tym od tego semestru w ich
planie znajdą się także dedykowane seminaria, na których
będą omawiać tematy związane
z kierunkiem kształcenia.
Zajęcia w zakresie Energoelektroniki i napędów w elektromobilności prowadzone będą
przez naukowców z Wydziału
Elektrycznego, a pracownicy
Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki poprowadzą
zajęcia w module Elektronika
w elektromobilności.
Studia na kierunku elektromobilność to także szansa na
zdobycie specjalistycznych
uprawnień. W ramach
przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne studenci zostaną przygotowani do egzaminu
organizowanego przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pozwala on na zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci
energetycznych.
W programie znajdują się także obowiązkowe kursy z matematyki, fizyki i nauk humanistyczno-menadżerskich.

Już na studiach!

Absolwenci nowego kierunku znajdą zatrudnienie m.in.
jako konstruktorzy w biurach
projektowych różnych branż
związanych z elektromobilnością, projektanci infrastruktury związanej z ładowaniem
pojazdów elektrycznych, inżynierzy wsparcia w przemyśle
samochodowym czy projektanci
innowacyjnych elektrycznych
rozwiązań transportowych.
Doświadczenie w tym zakresie będzie można zdobyć jeszcze
w trakcie nauki, a wszystko dzięki praktykom, na które zaproszą do siebie firmy z całej Polski
działające w obszarze elektromobilności, z którymi Wydział
Elektryczny ma podpisane umowy o współpracy. z
www.pwr.edu.pl
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Wystartowały szczepienia

w Wawerskim Punkcie Szczepień Powszechnych
14 maja ruszyły punkty masowych szczepień w Warszawie. Na czym polegają, kto może z nich skorzystać
i dlaczego Wawer? Rozmawiamy z Marią Aleksandrą Kąkol, dyrektor wawerskiego ZOZ oraz Norbertem
Szczepańskim, burmistrzem dzielnicy Wawer.
nie. Urząd Miasta wziął na siebie
odpowiedzialność za instalację
boksów i częściowe wyposażenie,
a także całość działań związanych
z pozyskaniem jak największej
liczby szczepionek dla Warszawy.
Co zadecydowało, że ten punkt
powstał w Wawrze?
NS: Wawer jest jednym z czterech
punktów szczepień – największy
znajduje się na Stadionie Legii
i tam będzie szczepionych najwięcej mieszkańców
Warszawy i okolicznych gmin. W wawerskim punkcie będzie 16
stanowisk,
co umożliwia
zaszczepienie dziennie
około tysiąca
osób.
Jako dzielnica
udostępniliśmy Wawerskie Centrum Kultury,
w którym możliwe jest zapewnienie odpowiedniej nawigacji
i miejsca. Na boksy i miejsce odpoczynku została zaadaptowana
sala widowiskowa, to duża prze-

Mapka dojazdu do punktu szczepień.

strzeń, ale
również gwarancja bezpieczeństwa dzięki
wysokiemu sufitowi
i dobrej wentylacji. Kultura będzie musiała tymczasowo
przenieść się do innej lokalizacji. Na szczęście w ostatnich latach oddaliśmy do użytkowania
trzy nowe obiekty kultury.

Czy ulokowanie punktu szczepień w Wawrze nie obciąża jeszcze bardziej naszego systemu
opieki zdrowotnej?
MAK: Punkty masowych szczepień są niejako inwestycją w powrót do normalności. Pandemia
skomplikowała wiele spraw, pojawiły się dodatkowe procedury.
Musimy nauczyć się przewidywać różne sytuacje. Mamy też

Wawer jest jednym
z czterech punktów
szczepień –
największy znajduje
się na Stadionie
Legii i tam będzie
szczepionych
najwięcej
mieszkańców
Warszawy
i okolicznych gmin.
W wawerskim
punkcie będzie
16 stanowisk,
co umożliwia
zaszczepienie
dziennie około
tysiąca osób.

braki kadrowe ze względu na
zachorowania i kwarantanny.
Teoretycznie, aby usprawnić
pracę lekarzy, możemy wprowadzić teleporady. Jednak wirtualna czy telefoniczna porada
lekarska wiąże się z większą
odpowiedzialnością lekarza.
W czasie wizyty w przychodni
jest dużo łatwiej ocenić stan pacjenta oraz postawić diagnozę.
Tak więc zwiększając liczbę
szczepień, inwestujemy w powrót
do zwyczajnej rzeczywistości służby zdrowia. Co prawda większość
osób do obsługi punktu szczepień jest rekrutowana z zewnątrz,
a więc pozornie kosztuje nas to
jeszcze więcej. Jednak dzięki temu
nasi lekarze z punktów podstawowej opieki zdrowotnej pozostają
bez zmian do dyspozycji mieszkańców w przychodniach.
NS: Do pomocy przy obsłudze
punktu szczepień zaangażowaliśmy również wolontariuszy, w tym
wawerskich harcerzy. Od zawsze
mieliśmy ich duże wsparcie, ale
pandemia pokazała, że osób chętnych do pomocy jest w dzielnicy
dużo więcej. Gdy uruchomiliśmy
program dla seniorów „Warszawa
Wspiera”, skierowany do osób pozostających w dobrowolnej izolacji, okazało się, że mieliśmy kilkukrotnie więcej wolontariuszy niż
osób w potrzebie!

fot. Materiały prasowe

Od jakiego czasu trwa przygotowanie punktu masowych
szczepień?
Maria Aleksandra Kąkol: Punkt
kompleksowo przygotowaliśmy
w trzy tygodnie. Jest to zasługa
wieloletniej już dobrej współpracy wawerskiego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z Urzędem Dzielnicy. Zarówno techniczne przygotowanie boksów i oznaczenia,
jak i informowanie mieszkańców o możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień powszechnych przebiegło bardzo
sprawnie i bez żadnych komplikacji. Punkt bez najmniejszego
problemu pomyślnie przeszedł
wszelkie kontrole Narodowego
Funduszu Zdrowia i już 1 maja
został oficjalnie wpisany jako
punkt szczepień powszechnych.
Norbert Szczepański: Jeśli mówimy
o dobrej współpracy przy punktach szczepieni to od razu chciałbym podziękować pani prezydent, Renacie Kaznowskiej, która
od początku przychylnym okiem
patrzyłam na wawerski punkt.
Współpraca między Urzędem
m.st. Warszawy a Urzędem Dzielnicy przebiegła bardzo spraw-
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Teraz, planując obsługę punktu szczepień, również zdecydowaliśmy się na skorzystanie ze
wsparcia wolontariuszy. Będą oni
pomagać odnaleźć się pacjentom
w placówce, wskazując miejsca
rejestracji i oczekiwania na szczepienia. To pozwoli usprawnić
działania na miejscu i zapobiec
chaosowi, który zagraża nam
przy takiej liczbie osób. Koordynacją naboru i pracy wolontariuszy zajmuje się Wawerski OPS.
Czy to będzie jedyne miejsce
w Wawrze, w którym będzie
można się zaszczepić?
MAK: Na terenie dzielnicy nadal
funkcjonują dotychczas powstałe punkty, w których szczepienia
odbywają się według rządowego harmonogramu. Należy się
wcześniej zapisać na konkretny
termin zgodnie z kwalifikacją
wieku. W naszej dzielnicy funkcjonuje 8 tych placówek, a punkt
szczepień powszechnych będzie
dziewiątym.
Czy Wawerskie Centrum Kultury
będzie w stanie pomieścić tak
dużą liczbę osób chcących się
zaszczepić?
NS: Podzieliliśmy punkt na strefy, aby osoby przychodzące na
szczepienie były jak najszybciej
obsłużone. Jednocześnie zadbaliśmy, aby oddzielić osoby oczekujące od zarejestrowanych oraz
zaszczepione od niezaszczepio-
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nelu w powrocie do normalności. Ludzie są zmęczeni sytuacją
i zrobią wiele, aby ją zakończyć.
Staramy się na bieżąco informować o wszystkim, co z punktem
masowych szczepień jest związane, również o oczekiwaniach
na szczepionki. Jesteśmy dobrej
myśli i liczymy na jak największą
liczbę szczepionek. Pozostajemy
w gotowości, by zrealizować szczepienia przewidziane w najbardziej
optymistycznym scenariuszu.

Zastępca burmistrza Leszek
Baraniewski, Bartosz Dubiński
– prezes Mazowieckiej Agencji
Energetycznej, Norbert
Szczepański – burmistrz
dzielnicy Wawer, Joanna
Buczyńska – radna dzielnicy
Wawer, Małgorzata Nowicka
– prezes Fundacji Instytut
Edukacji Pozytywnej v

Burmistrzowie Norbert
Szczepański i Leszek
Baraniewski oraz Anna
Maliszewska z urzędu
dzielnicy podczas
wolontariatu w punkcie
szczepień x

nych. Pod względem infrastrukturalnym porozumieliśmy się
z firmami ABB, Dom Development i Instytutem Elektrotechniki, które udostępnią miejsca
parkingowe dla naszych pracowników, dzięki czemu oba parkingi
przy urzędzie pozostaną do dyspozycji osób przyjeżdżających
na szczepienie. Uruchomiliśmy
szlabany, aby osoby udające się

na stację kolejową nie pozostawiały samochodów na cały dzień
i nie zajmowały miejsc. Parking
jest bezpłatny przez pierwsze
2 godziny postoju.
Czy są jakieś ryzyka?
MAK: Zaplanowaliśmy wizytę
pacjenta od samego początku
do końca. Przeszliśmy tę ścieżkę wiele razy, analizując każdy

moment i wprowadzając zmiany,
jeśli była taka potrzeba. Jedyne
ryzyko, z którym się liczymy, to
problemy w dostawie szczepionek, ale musimy się pogodzić
z tym, w jakiej rzeczywistości
żyjemy i w niej funkcjonować,
dostosowując się w miarę możliwości. Trzeba zrozumieć, że nie
zamawiamy szczepionek niezależnie. To jest to samo źródło, co
dotychczas. Rząd zapowiedział
zwiększone dostawy szczepionek, a my staramy się sprostać
ilościom, o których mówimy.
Stąd potrzeba stworzenia punktów, które pozwolą na wykorzystanie tego potencjału.
NS: To całkowicie zrozumiałe.
Szczepienia są światełkiem w tu-

Czy każdy kwalifikuje się na
szczepienie?
MAK: Przed szczepieniem pacjent wypełnia kwestionariusz,
który przedstawia w punkcie
szczepień. W przypadku przeciwskazań będzie kierowany do
lekarza. Do wykonania szczepienia wymagane jest posiadanie w systemie skierowania na
szczepienie. Pacjenci mogą zapisywać się telefonicznie i przez
Internetowe Konto Pacjenta.
Jakimi szczepionkami będziemy
szczepić pacjentów?
MAK: O przydzieleniu konkretnych szczepionek decyduje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i zależne jest to od dostaw
do Polski. Przez pierwszy okres
w punkcie mamy mieć dostępne szczepionki Pfizer i Johnson
& Johnson. z

n SAMORZĄD

Rozmawiała
Aleksandra Słowińska

W ramach Wawerskiego Klastra Energii
powstanie Wirtualna Elektrownia
Podłączając się do „Wirtualnej elektrowni” mieszkańcy uzyskają dostęp do pełnych danych swoich instalacji – liczby
wyprodukowanych kWh oraz oszczędności CO2.

Z

arząd dzielnicy Wawer
22 kwietnia 2021 roku
podpisał umowę na
realizację projektu
wirtualnej elektrowni. Przedsięwzięcie w ramach Wawerskiego Klastra Energii prowadzić będzie Mazowiecka Agencja Energetyczna.
Umowa obejmuje stworzenie
systemu zbierającego informacje z paneli fotowoltaicznych
na terenie Dzielnicy Wawer.
Wirtualna elektrownia będzie
przetwarzać i udostępniać dane
liczbowe, a zarazem pokazywać
dokonane przez wszystkich użytkowników oszczędności. Poznamy więc dane dotyczące liczby
wyprodukowanych kWh, zaosz-

czędzonej produkcji dwutlenku
węgla i innych parametrów.
Wszystkie wartości będą
przedstawione i aktualizowane
na bieżąco na ekranie wkomponowanym w mural na budynku
urzędu dzielnicy. Uruchomiona zostanie również możliwość
podłączenia do „Wirtualnej elektrowni” instalacji samorządowych, a także wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy.
Dla tych mieszkańców Wawra, którzy posiadają inwerter solarny (przetwornik prądu stałego
na zmienny) z możliwością podłączenia się do domowej sieci
WiFi, użytkowanie „Wirtualnej
elektrowni” będzie bezkosztowe.
Podłączając się do niej, miesz-

kańcy uzyskają dostęp do pełnych danych swoich instalacji
– liczby wyprodukowanych kWh
oraz oszczędności CO2. Dodatkowe opcje raportowania danych
będzie można dokupić w wersji komercyjnej.
Panele fotowoltaiczne zainstalowane są między innymi w Urzędzie Dzielnicy, Wawerskim Centrum Kultury, a także w części
wawerskich szkół i przedszkoli.
Wawerski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami planuje
do końca 2021 roku montaż i uruchomienie dodatkowo instalacji fotowoltaicznych w 10 lokalizacjach, obejmujących łącznie
21 lokali mieszkalnych. z
(Wawer)
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Kręta droga do wyjścia z cienia

P

owszechny niepokój
budzą potencjalne złe
skutki epidemiczne
ponownego wtłoczenia młodych ludzi do szkolnych
budynków. Jest on o tyle uzasadniony, że bilet do normalności,
jakim w obecnych warunkach
jest szczepienie, pozostaje niedostępny dla dzieci i młodzieży,
a i ostatni chętni dorośli zostaną zaszczepieni w Polsce nie
wcześniej niż podczas wakacji. Po co więc narażać zdrowie
publiczne dla dosłownie kilku
tygodni chodzenia do szkoły,
w czasie kiedy i tak głównie wystawiane są stopnie, a potem
wszyscy zwyczajowo zastygają, oczekując już tylko rozdania świadectw?!
Rodzice dodatkowo obawiają
się przeciążenia dzieci licznymi sprawdzianami wiedzy. To

Rodzice dodatkowo
obawiają się przeciążenia
dzieci licznymi
sprawdzianami wiedzy.
To również uzasadniona
obawa, bo nauczycielskie
poczucie obowiązku
każe w czerwcu rozliczyć
uczniów z całorocznej
pracy. W kontekście
wielu miesięcy zdalnej
edukacji perspektywa
klasówki bez podejrzeń,
że ktoś ściąga spoza
ekranu, może wydawać
się szczególnie kusząca
i… czyniąca zadość
zasadom sprawiedliwości.

również uzasadniona obawa,
bo nauczycielskie poczucie obowiązku każe w czerwcu rozliczyć
uczniów z całorocznej pracy.
W kontekście wielu miesięcy
zdalnej edukacji perspektywa
klasówki bez podejrzeń, że ktoś
ściąga spoza ekranu, może wydawać się szczególnie kusząca
i… czyniąca zadość zasadom
sprawiedliwości. A że szkolne
zasady oceniania każą informować o takich pracach z wyprzedzeniem, już teraz mnożą się
sygnały o sprawdzianach i kartkówkach wpisywanych „na zaś”
do dzienników elektronicznych.
Raczej trudno to uznać za zachętę do powrotu…
Dzieci i ryby tradycyjnie
w oświatowym grajdołku głosu
nie mają. Tymczasem niespodziewanie pojawiła się w sieci petycja do ministra Czarn-

ka, sygnowana przez uczniów,
apelująca o dotrwanie na zdalnym nauczaniu do końca roku
szkolnego. Podpisało się pod nią
około pół miliona internautów.
Z pewnością jest w tej liczbie
rzesza młodych ludzi, którzy
mają rozmaite powody, by nie
wyrywać się do szkolnych ławek.
Analizując sytuację i planując
działania związane z powrotem
do stacjonarnej nauki, nawet na
poziomie pojedynczej placówki,
także i tę okoliczność warto mieć
na uwadze.

Trzeba wracać

Osobiście jestem zwolennikiem
powrotu. Celem tego artykułu
nie jest jednak agitacja za takim
czy innym rozwiązaniem. Sądzę
zresztą, że większość czytelników ma już wyrobione własne
zdanie, a znakiem współcze-

sności jest to, że wszyscy mają
rację, oczywiście każdy swoją.
Zanim jednak łącza internetowe
rozgrzeją się do czerwoności,
zanim zaczniemy wieszać psy
na zwolennikach odmiennego
poglądu, uogólniać własne złe,
fatalne, koszmarne, a sporadycznie nawet dobre doświadczenia
szkolne, warto przyjrzeć się sytuacji, która jest naprawdę złożona. W przypadku dyrektorów
i nauczycieli jest to szczególnie
ważne, bowiem od ich decyzji
i sposobów postępowania zależeć będzie powodzenie i ostateczna ocena operacji „Powrót”.
Oraz – z czego może nie każdy
zdaje sobie sprawę – także baza, z której wystartują w swoich
szkołach we wrześniu.
Nie piszę w tym artykule
o uczniach najmłodszych klas.
Byłaby to musztarda po obiedzie,

fot. Adobe Stock

Ogłoszony przez władze plan stopniowego powrotu uczniów do stacjonarnej nauki spotkał się w środowisku
szkolnym, o dziwo, z bardzo różnym przyjęciem. Oczywiście nie zabrakło głosów radości, zarówno wśród
nauczycieli, jak rodziców. Co za ulga, nareszcie nie z domu! Nareszcie bezpośrednio! Nareszcie normalnie!
Pojawiło się jednak również wiele obaw.
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bowiem znajdą się oni ponownie
w szkołach już od 4. maja. Najkrócej przebywali na zdalnym
nauczaniu. A co najważniejsze,
wiodącą rolę w ich edukacji odgrywa jeden nauczyciel, który
spędza ze swoimi podopiecznymi po kilka godzin dziennie. Wychowawczyni klasy w nauczaniu
początkowym posiada z reguły
ogromną wiedzę o uczniach,
dość czasu, by pochylić się nad
ich indywidualnymi problemami i luksusową możliwość nie
oceniania ich przez pryzmat cyferek. Co więcej, nauczycielki tej
specjalności zazwyczaj mają solidne przygotowanie pedagogiczne i ogarniają znacznie więcej,
niż tylko uczenie dzieci pisania,
czytania i rachowania. A ponieważ nauczanie maluchów via
Teams czy Zoom jest żmudne
i szczególnie mało efektywne,
w większości chętnie wrócą do
pracy stacjonarnej. O atmosferę
powrotu i jego przebieg w tej
grupie uczniów nie trzeba się
zatem specjalnie obawiać. Z jednym zastrzeżeniem, o którym
będzie za chwilę.
Inaczej wygląda sytuacja
w starszych rocznikach, gdzie
funkcjonowanie uczniów
w szkole jest wypadkową działań wielu nauczycieli, a i bagaż
przyniesiony z czasu zdalnej nauki wygląda na dużo, dużo cięższy. W tym kontekście refleksja
wydaje się bardzo potrzebna.

Zacznijmy
od trzech twierdzeń
fundamentalnych

Po pierwsze, sytuacja uczniów
po roku edukacji na odległość,
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a co za tym idzie ich indywidualne potrzeby, są bardzo różne.
Na przykład, z badań prof. Jacka
Pyżalskiego wynika, że około
jedna piąta spośród nich lepiej
czuła się w zdalnym nauczaniu
niż ucząc się na terenie szkoły.
W odczuciu tej grupy powrót
będzie zmianą na gorsze.
Po drugie, żadne rozwiązanie
nie zadowoli wszystkich. To jasne dla każdego, kto obserwuje
życie społeczne AD 2021 w jego
najróżniejszych przejawach. Dosłownie każdy pogląd, w dowolnej kwestii, ma swoich zwolenników i przeciwników, a bezkresna
przestrzeń internetu pozwala
swobodnie wyrażać zdanie i jednym, i drugim. No i oczywiście
ścierać się w danej kwestii. Dotyczy to również każdej placówki
oświatowej, a opinie podzielone
są także wewnątrz poszczególnych grup: uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Po trzecie wreszcie, różne
są możliwości poszczególnych
placówek, ale również stojące
przed nimi wyzwania. W innej
sytuacji jest mała wiejska podstawówka, w której wszyscy doskonale się znają, a w innej warszawskie liceum, mające blisko
tysiąc uczniów i stu nauczycieli,
często nieznających się wzajemnie. Większe pole manewru ma
szkoła niepubliczna, zasilana
pieniędzmi z czesnego niż placówka publiczna, finansowana
z budżetu. Trudno zatem o uniwersalne recepty.
Powyższe twierdzenia pokazują względność zjawisk społecznych, którą w tym artykule pozwolę sobie podnieść do

Pogorszenie stanu
psychicznego młodych,
szczególnie nastolatków,
przypadki depresji, apatii,
zamykania się w sobie,
na co zwracają uwagę
specjaliści, to realny
skutek nadzwyczajnego
czasu, jaki stał się
naszym doświadczeniem
pokoleniowym. Zbiorową
traumą. Pandemia
jako zjawisko nie tylko
zdrowotne, ale też
społeczne naprawdę
przeorała naszą
świadomość.

rangi zasady. Dotyczy ona także
edukacji, w której przypadku
bierze się ze skali – nauczyciele
to rzesza kilkuset tysięcy ludzi, więc trudno oczekiwać, że
wszyscy będą działać jednakowo roztropnie.
W tym miejscu zapowiedziane wcześniej zastrzeżenie. Jeśli
napisałem, że nie obawiam się
o powrót do szkoły najmłodszych uczniów, to nie znaczy,
że względność zjawisk społecznych przestanie obowiązywać
i wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej doskonale
odnajdą się w obecnej sytuacji,
a dzieci i ich rodzice będą mieli
wyłącznie powody do zadowolenia. Problemy będą wszakże
incydentalne, a nie powszechne.
Mimo wspomnianej względności można pokusić się o pewne rekomendacje, zastrzegając,
że nie są one prawdą objawioną, ale jedynie efektem odrobinę uogólnionej refleksji. Dla
jasności wywodu ujęte są poniżej w rozwinięciu kilku krótkich haseł.

fot. Cdc, Vitolda Klein / unsplash

To trauma
na skalę pokolenia!

To oczywiste, że po okresie ograniczeń chcemy powrócić do normalności. Normalne jest dla nas
to, co dobrze znamy, mamy więc
nadzieję, że będzie tak, jak było.
Tylko nieliczni potrafią w obliczu zmęczenia i znużenia snuć
wizje zmiany. Tylko niektórzy
są gotowi pójść za ich głosem.
Ale za oczywistym marzeniem
kryje się złudne przekonanie, że
powrót do przeszłości jest możliwy. Tymczasem trzeba sobie powiedzieć wprost: doświadczenie
pandemii zmieniło wszystkich.
Zaburzyło poczucie bezpieczeń-

stwa. Podważyło zaufanie społeczne – wcześniej i tak bardzo
wątłe. Niektórym dostarczyło
szczególnie bolesnych doświadczeń – śmierci bliskich (sto tysięcy zgonów więcej niż średnia
wieloletnia, to sto tysięcy więcej
rodzinnych tragedii), utraty źródeł utrzymania. W przypadku
młodych ludzi – osłabiło więzi
rówieśnicze, pozbawiło tego,
co wydawało się naturalne i należne. Na przykład, można bagatelizować fakt, że w szkołach
maturalnych nie odbyły się studniówki, ale dla wielu uczniów
był to autentyczny zawód, a co
gorsza, rzecz nie do odrobienia.
Takie pozornie niewielkie nieszczęścia sumują się w ogromne
poczucie krzywdy.
Pogorszenie stanu psychicznego młodych, szczególnie nastolatków, przypadki depresji,
apatii, zamykania się w sobie, na
co zwracają uwagę specjaliści,
to realny skutek nadzwyczajnego czasu, jaki stał się naszym
doświadczeniem pokoleniowym. Zbiorową traumą. Pandemia jako zjawisko nie tylko
zdrowotne, ale też społeczne
naprawdę przeorała naszą świadomość. Normalność, do której
chcemy powrócić będzie więc
pod wieloma względami inna.
Także w szkołach będziemy ją
budować od nowa. Nawet jeśli
wykorzystamy sporo starych
klocków, niezbędne będą pomysły, wsparte większą niż kiedyś
uważnością, ale także pewną
pokorą wobec losu.
Nie tyle wracamy po roku
zdalnej nauki, by kontynuować
ją w ławkach, ile przynosimy bagaż nowych doświadczeń, które
przyjdzie nam wspólnie przepracować. To prawdziwe wyzwanie.
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Relacje, ale nie tylko!

jak najwięcej informacji, które pomogą przygotować się do
kolejnego roku szkolnego. Dowiedzieć się w tym kontekście,
co myślą, czują, o czym marzą
uczniowie. I nauczyciele także.

Uwaga na najsłabszych!

Możemy snuć piękne wizje,
ale póki co nauczyciel matematyki pozostaje nauczycielem matematyki, biolog biologiem i tak
dalej, a szkołą miejscem zdobywania wiedzy. Warto skorzystać
z okazji oraz przyzwolenia dobiegającego z ministerialnych
ust, by poszukać przyjemności
w powolnej nauce, bez presji.
Nie da się jednak tego osiągnąć
bez błyskawicznej terapii odwykowej od narkotyku, jakim dla
uczniów, nauczycieli i rodziców
są oceny szkolne.
Mamy doskonałą okazję, by
uświadomić sobie, jak mało
znaczą oceny, jeśli nie przydajemy im wartości, traktując
jako główne źródło motywacji
do nauki. Naprawdę istotne są
tylko dla ósmoklasistów, bo ważą
przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. We wszystkich
innych przypadkach nie mają
realnego znaczenia – chyba że
sami je nadajemy. Skorzystajmy
zatem z okazji, ustalmy oceny
końcowe na podstawie możliwie
prostych kryteriów, jednakowych dla wszystkich w szkole.
Naprawdę, powrót do kieratu
klasówkowo-kartkówkowego
jest w tym momencie bez sensu. Oczywiście statut placówki
narzuca zasady oceniania, na
których straży stoi święty Librus,
ale co ludzie stworzyli, ludzie
mogą unieważnić, albo przynajmniej zawiesić. Jeśli uszanujemy
prawa tych, którzy z własnej,
nieprzymuszonej woli i dowolnych pobudek zapragną ubiegać
się o lepszy stopień, niż oferuje
nauczyciel, reszta z pewnością
nie będzie protestować.
Niestety, jeśli chodzi
o uczniów klasy ósmej, to oceny

Pogorszenie stanu
psychicznego
młodych, szczególnie
nastolatków,
przypadki depresji,
apatii, zamykania się
w sobie, na co zwracają
uwagę specjaliści,
to realny skutek
nadzwyczajnego czasu,
jaki stał się naszym
doświadczeniem
pokoleniowym.
Zbiorową traumą.
Pandemia jako zjawisko
nie tylko zdrowotne,
ale też społeczne
naprawdę przeorała
naszą świadomość.
muszą być wystawione z pełną
powagą, życzliwie, ale w zgodzie
z obowiązującymi w szkole zasadami. Nie dlatego, że tak jest
na pewno dobrze. Dlatego, że
tego wymaga uczciwość wobec
wszystkich innych ósmoklasistów w perspektywie rekrutacji
do nowych szkół.
Z tym jednym wyjatkiem dajmy sobie przynajmniej chwilowy spokój z misterium oceniania, ale w zamian zaprośmy
uczniów do wspólnego zrobienia
diagnozy, co zostało im w głowach po zdalnym nauczaniu. Nie
po to, by wystawić stopnie, ale
dowiedzieć się, z jakiego punktu
wyjścia wyruszymy wspólnie
po wakacjach. Bo przecież wyruszymy.

Powrót ma sens!

Można próbować zrozumieć argumenty tych, którzy nawołują
do dokończenia roku szkolnego
w trybie zdalnym, ale naprawdę
trudno się z nimi zgodzić. Te
kilka tygodni może okazać się
bezcenne dla budowania nowej normalności, w której jest
– tak jak kiedyś – czas na naukę, nawet mozolną, ale w której musi znaleźć miejsce również doświadczenie pandemii
– świadomość, że szkoła to nie
tylko zakład napełniania głów
olejem. Ciężko będzie wrócić
teraz, z perspektywą tylko kilku
tygodni, ale jeszcze ciężej byłoby trwać na zdalnym nauczaniu do końca czerwca, a potem
szykować wrześniowy powrót
kompletnie bez świadomości,
co myślą i czują w nowej sytuacji
uczniowie i nauczyciele.
Należy liczyć się z tym, że nie
wszyscy młodzi ludzie wrócą
w maju do szkoły. Niekoniecznie z własnej woli, ale także za
sprawą decyzji rodziców. Dobrze
jest mieć pomysł, jak zamknąć
rok szkolny bez konfliktów w tej
sprawie. Obawa jest naprawdę
uzasadniona okolicznościami,
a ewentualne starcie tylko utrudni porozumienie we wrześniu,
kiedy już – święcie w to wierzę
– niebezpieczeństwo związane
z COVID znacząco zmaleje.
Warto poświęcić czas końca maja i czerwca, by zebrać

Czas po powrocie do szkoły będzie bardzo intensywny, niezależnie od tego, czy skoncentrujemy się na nauce, czy na
budowaniu relacji, czy zdołamy
zachować rozsądną równowagę. Tym bardziej warto mieć
świadomość, że są sprawy ważne i ważniejsze. Do tych ostatnich należy kondycja uczniów,
którzy z różnych względów
szczególnie źle funkcjonowali
podczas zdalnego nauczania.
Byli obecni na zajęciach tylko
duchem lub w ogóle zniknęli.
W internetowej debacie zdarzają się głosy, że są wśród nich
także obiboki, które skwapliwie
skorzystały z okazji, by się nie
uczyć. Zgodnie z zasadą względności zjawisk społecznych – są
na pewno. Ale czy jest sens ich
tropić? Czy nie jest bezpieczniej
założyć, że każdy uczeń, który
w ostatnim roku znalazł się na
aucie, może potrzebować pomocy?!
Słowo „najsłabsi” nie musi
oznaczać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
mało uzdolnionych czy nawet
tylko najmniej pracowitych.
Dzisiaj „najsłabszy” może być
ten, który po roku izolacji od
rówieśników boi się powrotu,
na przykład dlatego, że przytył. Takich uczniów trzeba rozpoznać wspólnym wysiłkiem
nauczycieli i otoczyć w szkole
szczególną uwagą. Większość
po prostu potrzebuje czasu
i zwykłej życzliwości, by dojść
do siebie.

„Miej serce i patrzaj
w serce”!

Kończąc ten artykuł pozwolę
sobie zadedykować Czytelnikowi powyższe słowa Adama
Mickiewicza. Na użytek projektu
„Powrót do szkoły” proponuję
jednak rozwinąć zawartą w nich
myśl w duchu już nie romantycznym:
Miej serce i patrzaj w serce,
ale kieruj się w drodze rozumem! 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

fot. Adobe Stock

Minister Czarnek, który wcześniej zapowiadał intensywne
nadrabianie w szkołach zaległości w realizacji programu,
dokonał istotnej korekty kursu.
„Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli, aby ten ostatni miesiąc w tym roku szkolnym był
czasem odbudowy relacji z rówieśnikami, odbudowy poczucia
wspólnoty”. Tylko przyklasnąć,
tym bardziej, że to postulat dość
powszechny, a w kontekście minionego roku – oczywisty. Wprowadzenie go w życie w szkole
nie jest wszakże takie proste, jak
mogłoby się wydawać, szczególnie, jeśli postawić sobie ambitny
cel odbudowy relacji uczniów
z nauczycielami. Po prostu te
relacje już przed pandemią były
bardzo… różne.
Zwracam uwagę, że także
w tym przypadku działa zasada względności zjawisk społecznych. Nie wszyscy młodzi ludzie
mają problemy psychiczne. Ale
tych z problemami jest dużo,
a możliwości pomocy ograniczone. Dlatego jestem jak najbardziej na „tak” w stosunku do tego
apelu. Zwracam tylko uwagę,
że budowanie dobrych relacji
to wielka sztuka – nie wszyscy
nauczyciele to potrafią, bo i nie
było wcześniej takiego zapotrzebowania (znaczy było, ale
jedynie w agendzie pięknoduchów od edukacji). Trudno nagle
przekształcić zakład kształcenia
w miejsce radosnej kooperacji.
Nie mówię, że to niemożliwe, ale
kwestią jest nie tylko postawa
ludzi, ale również zwykła logistyka – kiedy te relacje budować?
Podczas przerw miedzy lekcjami? Podczas kolejnych pięciu,
sześciu lekcji ze zmieniającymi
się nauczycielami? Nawet jeśli
każdy z nich bardzo się postara, to jakoś ciężko mi wyobrazić sobie kilka godzin dziennie
rozmów o życiu, snucia refleksji
itp. Co innego wycieczka, wspólna zabawa w terenie, radosna
twórczość przy porządkowaniu
stojącej przez pół roku odłogiem
sali lekcyjnej. Jak najbardziej. Ile
jednak wycieczek można zrobić
w ciągu czterech tygodni? Ile
bawić się i „spędzać czas ze sobą”? A tu jeszcze wzywa poczucie
obowiązku, by wystawić stopnie
na świadectwo. Dlatego proponuję zawarcie kompromisu pomiędzy sercem a rozumem.
Wycieczka – koniecznie! Zabawa w okolicy szkoły – obowiązkowo! Kilka godzin z wychowawcą, spędzonych na rozmowach
– jasne! Ale również miejsce na
taką zwykłą naukę.
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Przykro być małym

O

d zarania wzrastamy w poczuciu, że
większe – ważniejsze od małego.
– Jestem duży – cieszy się
dziecko postawione na stole.
– Jestem wyższy od ciebie
– stwierdza z uczuciem dumy,
mierząc się z rówieśnikiem.
Przykro wspinać się na
palcach i nie móc dosięgnąć,
ciężko drobnymi krokami nadążać za dorosłymi, z małej
ręki wyślizgnie się szklanka.
Niezręcznie, z mozołem pnie
się na krzesło, do pojazdu, na
schody, nie może ująć klamki,
wyjrzeć przez okno, zdjąć lub
zawiesić, bo wysoko. W tłumie
zasłaniają, nie dostrzegą, potrącą. Niewygodnie, przykro
być małym.
Szacunek i podziw budzi to,
co duże, więcej zajmuje miejsca.
Mały – pospolity, nieciekawy.
Mali ludzie, małe potrzeby, radości i smutki.
Imponują: wielkie miasto,
wysokie góry, wyniosłe drzewo.
Mówimy:
„Wielki czyn, wielki człowiek”.
Dziecko małe, lekkie, mniej
go jest. Musimy się pochylić,
zniżyć ku niemu.

*

Co gorsze, dziecko jest słabe.
Możemy podnieść, podrzucić
do góry, wbrew woli posadzić,
możemy przemocą zatrzymać
w biegu, udaremnić wysiłek.
Ilekroć nie posłucha, mam
w rezerwie siłę. Mówię: „Nie
odchodź, nie rusz, odsuń się,
oddaj”. Ono wie, że musi; ile razy

fot. Materiały prasowe

Jeden z budynków filii Domu Sierot
„Różyczka” w Wawrze

próbuje bezskutecznie, zanim
zrozumie, podda się, zrezygnuje.
Kto i kiedy, w jak wyjątkowych warunkach, ośmieli się
dorosłego pchnąć, szarpnąć,
uderzyć? A jak codzienny i niewinny klaps wymierzony dziecku, mocne pociągnięcie za rękę,
bolesny uścisk pieszczoty.
Poczucie niemocy wychowuje
cześć dla siły; każdy, już nie tylko
dorosły, ale starszy i silniejszy, może brutalnie wyrazić
niezadowolenie, siłą poprzeć żądanie i wymóc
posłuch: może skrzywdzić bezkarnie.
Uczymy własnym
przykładem lekceważenia, co słabsze. Zła
szkoła, ponura przepowiednia.

Dom Sierot
orkiestra pod
batutą Janusza
Korczaka. 1923 r. v

Dom Sierot.
1940 r. x

*

Zmieniło się oblicze świata.
Już nie siła mięśni wykonywa
pracę i broni przed wrogiem, nie
siła mięśni wydziera ziemi, lasom, morzu – panowanie, dosyt
i bezpieczeństwo. Ujarzmiony
niewolnik – maszyna. Mięśnie
straciły wyłączny przywilej i walor. Tym większy szacunek dla
intelektu i wiedzy.
Podejrzany lamus, skromna
cela myśliciela – rozrosły się
w hale i gmachy badacza. Narastają piętra bibliotek, uginają
się półki pod ciężarem ksiąg.
Zaludniły się świątynie dumnego rozumu.
Człowiek wiedzy tworzy
i rozkazuje. Hieroglify cyfr
i kresek raz w raz ciskają tłumom nowe zdobycze, dają świadectwo ludzkiej potęgi. Trzeba

to wszystko ogarnąć pamięcią
i rozumieniem.
Wydłużają się lata mozolnej
nauki, coraz więcej szkół, egzaminów, drukowanego słowa.
A dziecko małe, słabe, które krótko żyło – nie czytało, nie umie...

*

Groźne zagadnienie, jak dzielić
zdobyte obszary, jakie komu
zadanie i zapłata, jak się zagospodarować na opanowanym
globie. Ile i jak rozrzucić warsztaty, by nakarmić głodne pracy ręce i mózgi, jak utrzymać
mrowie ludzkie w posłuchu
i ładzie, jak się zabezpieczyć
przed złą wolą i szaleństwem
jednostki, jak godziny życia

wypełnić działaniem, spoczynkiem i rozrywką, bronić przed
apatią, przesytem i nudą. Jak
wiązać ludzi w karne skupienia, ułatwiać porozumienie,
kiedy rozpraszać i dzielić. Tu
popędzać i zachęcać, tam hamować, tu rozpalać, tam gasić.
Politycy i prawodawcy ostrożnie próbują, a raz w raz się mylą.
I o dziecku radzą i postanawiają,
ale któż pytać się będzie naiwnie
o sąd i zgodę, cóż ono mieć może
do powiedzenia?

*

Obok rozumu i wiedzy w walce
o byt i wpływy pomaga spryt.
Zabiegliwy wywęszy trop i nad
wartość otrzyma zapłatę, wbrew
rzetelnym obliczeniom, nagle
i łatwo zdobywa, olśniewa i zazdrość budzi. Przebiegle trzeba
znać człowieka – już nie ołtarze,
ale chlewik życia.
A dziecko drepce nieradnie
z książką szkolną, piłką i lalką,
przeczuwa, że bez jego udziału,
ponad nim, dzieje się ważne i silne, co decyduje o doli i niedoli,
karze i nagradza, i łamie.
Kwiat jest zapowiedzią przyszłego owocu, pisklę będzie
kurą, która znosi jaja, cielę będzie dawało mleko. Tymczasem
staranie, wydatek i troska: czy
się uchowa, czy nie zawiedzie?
Młode budzi niepokój, długo czekać trzeba, może będzie
podporą starości i z nawiązką
pokryje. Ale zna życie posuchy,
przymrozki i grady, co warzą
i niszczą plony.

Szukamy zapowiedzi, pragniemy przewidzieć, zapewnić,
niespokojne oczekiwanie, co
będzie, zwiększa lekceważenie
tego, co jest.
Mała rynkowa wartość młodego. Tylko wobec Prawa i Boga
kwiat jabłoni tyle wart, co jabłko,
zielona ruń, ile łan dojrzały.

*

Lekceważymy dziecko, bo nie
wie, nie domyśla się, nie przeczuwa.
Nie zna trudności i powikłań
dorosłego życia, nie wie, skąd
płyną okresy naszych podnieceń, zniechęceń i znużeń, co
płoszy spokój i kwasi humory:
nie zna dojrzałych porażek i bankructw. Łatwo uśpić, zwieść naiwne i ukryć.
Sądzi, że życie proste i łatwe.
Jest tatuś, jest mama, ojciec zarabia, mama kupuje. Nie zna zdrad
obowiązkom ani sposobów walki
człowieka o swoje i więcej.
Samo wolne od trosk materialnych, od mocnych pokus
i wstrząśnień – znów nie wie
i sądzić nie może. My zgadujemy je w lot, jednym niedbałym
spojrzeniem na wskroś przenikamy, bez śledztw wykrywamy
nieudolne podstępy.
A może łudzimy się, sądząc,
że dziecko to tylko i tyle, ile my
chcemy? Może kryje się przed
nami, może cierpi skrycie? z

Janusz Korczak
Z książki „Prawo dziecka do szacunku”.
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Radość polskich
seniorów

O

opisanie i ocenę
losowo wybranych
czynności (spośród
1800 aktywności)
poproszono 200 osób powyżej
65 roku życia mieszkających
w Polsce. Badani mieli podać
rodzaj wykonywanej czynności,
jej kontekst, oraz subiektywną
ocenę – poziomu stresu, wysiłku, zadowolenia z czynności
i przypisywanego jej znaczenia.
Okazuje się, że zadowolenie
z konkretnych codziennych aktywności jest związane z satysfakcją z życia ogółem. Dr Ewa Jarosz
podkreśla, że większość wcześniejszych badań koncentrowała
się na życiu towarzyskim i aktywności fizycznej starszych. Badanie
z udziałem Polaków wskazuje, że
nie mniej istotna dla zadowolenia
z życia osób starszych jest religia,
możliwość sprawowania opieki
nad dziećmi oraz troska o zwierzęta – dotąd niewystarczająco
uwzględnione w literaturze.

Utrzymać właściwy balans

Największą radość sprawiają polskim seniorom praktyki duchowe
lub religijne, spotkania towarzyskie i opieka nad dziećmi. Wypoczynek i aktywność fizyczna
są określane jako umiarkowanie
przyjemne. Opiekę nad dorosłymi, wizyty lekarskie i podstawo-

we czynności dnia codziennego,
takie jak prace domowe, podróże
i zakupy, osoby 65+ oceniają jako
najmniej przyjemne, a dodatkowo
wiążą się też one ze zwiększonym stresem.
Niezależnie od rodzaju aktywności seniorów bardziej cieszą
ich te z nich, które wymagają
największego i najmniejszego
wysiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o wysiłek fizyczny czy intelektualny.
– Czynności stanowiące wyzwanie dla osób starszych mogą poprawić ich samopoczucie,
dać poczucie większej kontroli
i własnej skuteczności, a także
poprawić funkcje poznawcze.
Wśród najbardziej wymagających aktywności badani wskazywali czynności takie, jak drobne
naprawy, ćwiczenia fizyczne, ale
też hobby. Odpoczynek od wysiłku też jest potrzebny; czynności
wykonywane przy najmniejszym
wysiłku są również przyjemne
– mówi dr Jarosz.
Badaczka podkreśla, że jest
to drugie na świecie tego typu
badanie wskazujące, że większe
zadowolenie w późnych etapach
życia daje właściwe zbalansowanie czynności wymagające
niskiego i dużego wysiłku
Według badania odpowiedni
poziom wysiłku fizycznego lub po-

Według badania
odpowiedni poziom
wysiłku fizycznego
lub poznawczego
poprawia nastrój
niezależnie od stanu
zdrowia. Ważne,
aby dobrać wysiłek
do własnych preferencji
i możliwości. Może
to oznaczać na przykład
zaangażowanie
w zajęcia wymagające
intelektualnie, takie
jak krzyżówki,
majsterkowanie i inne.
znawczego poprawia nastrój niezależnie od stanu zdrowia. Ważne,
aby dobrać wysiłek do własnych
preferencji i możliwości. Może to
oznaczać na przykład zaangażowanie w zajęcia wymagające intelektualnie, takie jak krzyżówki,
majsterkowanie i inne.

Ważne są priorytety

Jak się okazało, znaczenie ma
także fakt, czy badani postrzegają daną czynność jako istotną, czy też nie. Istotność danej
czynności zależy od tego, czy jest

ona ważna w kontekście życia
codziennego jednostki czy celów osobistych. Wcześniejsze
badania wskazują, że posiadanie własnych celów, realizowanych między innymi poprzez
codzienne czynności, zwiększa
poczucie sensu w życiu i wiąże
się z niższym odsetkiem objawów depresji u osób starszych.
– Warto w codziennych planach priorytetyzować to, co
sprawia przyjemność, jeśli chcemy poprawić swoje zadowolenie
z życia ogółem – radzi dr Jarosz.
Z jej badania wynika, że brak
jasnych priorytetów – w tym
również ocenianie wszystkich
czynności jako ważne – wiąże się
z niższym zadowoleniem z życia
ogółem. Satysfakcję z życia podnosi przypisywanie wyższej wartości czynnościom przyjemnym.
Zadowolenie z codziennych
czynności jest niższe, jeśli towarzyszy im stres. Mimo to podwyższony poziom stresu nie wiązał się
z niższą satysfakcją z życia ogółem. W badaniu dr Jarosz seniorzy
zgłaszali dość niski poziom stresu
(średnio 1.87 na skali pomiędzy
1 i 7). Wyższy stresu powodowały u nich czynności związane ze
zdrowiem. Ankietowani zgłaszali
podwyższony poziom stresu również podczas oglądania raportów
dotyczących COVID-19, co z kolei

obniżało ich zadowolenie z oglądania telewizji. Z kolei zmniejszenie stresu psychicznego w grupie
wiekowej 65+ powodowały aktywność społeczna i ćwiczenia.
Aby podnieść swój poziom
zadowolenia z życie, seniorzy
powinni poznać praktyczne
sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem
czy poczuciem osamotnienia,
które często towarzyszy osobom starszym.
– Dość proste strategie behawioralne mogą zwiększyć
zadowolenie z życia osób starszych i to niezależnie od ich stanu zdrowia, wieku, czy sytuacji
życiowej. Wszystkie modele statystyczne zastosowane w tym badaniu uwzględniają zmienne takie jak wiek, płeć, stan zdrowia,
dochód, czy fakt zamieszkania
w mieście czy na wsi. Oznacza
to, że ich wpływ został uwzględniony w analizach, a mimo to
efekt określonych czynności
pozostał statystycznie istotny
– podsumowuje dr Ewa Jarosz.
Badanie było realizowane
w ramach grantu Horizon 2020,
a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Aging
& Mental Health. z
Karolina Duszczyk
www.naukawpolsce.pap.pl

fot. Adobe Stock

Praktyki duchowe lub religijne, spotkania towarzyskie i opieka nad dziećmi dają seniorom w Polsce najwięcej
satysfakcji – wynika z badania przeprowadzonego przez Ewę Jarosz z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Zadowolenie z danej czynności ma związek z poziomem wkładanego w nią wysiłku.
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Caritas dla ofiar dramatu
w Ziemi Świętej

Pociski spadające na domy, ludzie ginący na ulicach – tak wygląda kolejna odsłona izraelsko-palestyńskiego konfliktu, którą
świat śledzi w obawie przed eskalacją przemocy. Cierpią przede wszystkim niewinni cywile. Teraz najbardziej nas potrzebują,
nie zostawiajmy ich – apeluje Caritas Polska, która od lat niesie pomoc w tym rejonie świata.

E

uropejczykom, a także
mieszkańcom innych
regionów, gdzie panuje pokój, o Ziemi Świętej przypominają najczęściej telewizyjne relacje podobne do
tych, które widzimy w ostatnich
dniach. Huk eksplozji miesza
się w nich z krzykami i płaczem
dzieci, po tonących w kłębach
kurzu wąskich ulicach przemykają zakrwawieni ludzie.
Konflikt trwający od ponad 70
lat i odradzający się co pewien
czas z nową siłą, nie ma końca.
Pomocy potrzebują wciąż nowi poszkodowani – wysiedleni, pozbawieni swych domów
w wyniku ostrzałów, próbujący
przetrwać w prowizorycznych
schronieniach, uszkodzonych
budynkach. Bez szans na pracę, stały pokój, normalne życie.

Najprostsze marzenia

fot. Materiały prasowe

24-letnia Sana Abu Lashyn ze
Strefy Gazy nie ma domu. Żyje wraz z rodziną w czymś na

kształt szałasu, skleconego na
skrawku państwowej ziemi –
z blachy, brezentu i wszystkiego, co akurat było pod ręką. Ich
codzienność to walka z wężami, skorpionami oraz szczurami
i kotami wyjadającymi jedzenie
z garnków. Jeśli jest akurat coś
do zjedzenia na ciepło, bo do
rzadkości nie należą też dni,
kiedy za posiłek musi wystarczyć kawałek chleba z solą. Ale
i tak najgorzej jest zimą, kiedy
wszyscy marzną i chorują – ona,
mąż, dzieci i jej teściowie.
– Żyjemy tak od czterech lat.
Powiedzieć, że życie jest trudne,
to jak nic nie powiedzieć – przyznaje Sana. Jej marzenia? Mieć
kuchnię i łazienkę. I jeszcze pieniądze na pampersy i leki dla
synka chorego na serce.
– Chciałabym pracować,
choćbym miała czyścić toalety, byle tylko uczciwie zarobić
i móc nakarmić moje dzieci –
zapewnia Sana. Na razie jednak
ona, jej schorowani teściowie

i mąż cierpiący w wyniku ran
odniesionych podczas działań
wojennych w 2007 r., mogą liczyć
tylko na pomoc dobrych ludzi.

W biedzie i chorobie

– Znamy bardzo wiele takich
rodzin. Ich trudna sytuacja jest
wypadkową różnych czynników,
takich jak kryzys mieszkaniowy
w Gazie, gęstość zaludnienia,
brak wolnych ziem pod zabudowę, wysokie bezrobocie (a więc
brak środków, by budować lub
wynajmować mieszkania) – wyjaśnia Sylwia Hazboun z Caritas
Polska, koordynatorka programu Rodzina Rodzinie. To w ramach tego programu polską pomocą zostało objętych 100 rodzin
w Strefie Gazy. Otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe,
pozwalające na zakup żywności,
opału, leków i pokrycie najpilniejszych wydatków, np. opłat za
prąd czy kosztów leczenia. Program, adresowany początkowo
do ofiar wojny domowej w Syrii,
został rozszerzony m.in. na Strefę Gazy i jest tu realizowany od
ubiegłego roku. To nie jedyna
forma wsparcia kierowanego
do mieszkańców Ziemi Świętej
przez Caritas Polska.
– Z myślą o Palestyńczykach
potrzebujących pomocy medycznej współfinansowaliśmy kliniki
mobilne prowadzone przez Caritas Jerozolima. W ubiegłym roku,
przy wsparciu polskiego MSZ-u,
pomogliśmy w zakupie respiratorów dla szpitala w Betlejem.
W Tel Awiwie finansujemy żłobki
dla dzieci migrantów i osób starających się o azyl w Izraelu, a na
Zachodnim Brzegu stypendia dla
studentów, którzy nie mogliby
sobie pozwolić na podjęcie nauki na wyższych uczelniach, bo
studia są płatne, a ich rodzin nie
stać na opłacenie czesnego – wylicza Sylwia Hazboun.

Dostrzec potrzeby

Izrael bombarduje Strefę Gazy. 2021 r.

Galeria plakatu Maciejczyk.Art

– Nie opowiadamy się po żadnej
ze stron konfliktu. Nie mają dla
nas znaczenia podziały polityczne i wyznaniowe; w każdym cier-

Marek Maciejczyk – grafik, ilustrator, plakacista. Laureat międzynarodowych
konkursów graficznych. Jego prace były prezentowane m.in. na wystawach
w Polsce, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Urugwaju,
Iranie, Meksyku, Japonii, Chinach.
https://maciejczyk.art , https://facebook.com/maciejczyk.art
https://instagram.com/maciejczykart

piącym dostrzegamy bliźniego
i staramy się mu pomóc – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. – W trosce
o los mieszkańców Ziemi Świętej
solidaryzujemy się z apelem patriarchy Jerozolimy Pierbattisty
Pizzaballi o zaprzestanie walk
zbrojnych oraz szukanie pokojowych rozwiązań. Jednocześnie
widzimy potrzebę wzmożenia
działań pomocowych w tym
rejonie świata. Dlatego apelujemy do polskich darczyńców,
którzy w sytuacjach kryzysowych wielokrotnie udowadniali
swoją wrażliwość: wesprzyjmy
wspólnie cierpiących w Ziemi
Świętej. Środki przekazane w ra-

mach ogłoszonego alertu zostaną przeznaczone na realizację
projektów, które już tam prowadzimy. Sytuacja jest bardzo
dynamiczna, wciąż pojawiają
się nowe potrzeby, będziemy
reagować na bieżąco – dodaje
dyrektor Caritas Polska.

Jak pomóc?

q Dokonując wpłaty na stronie:
caritas.pl
q Wpłacając dowolną kwotę na
konto: 77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 (tytuł wpłaty: POKÓJ)
q Wysyłając SMS o treści POKOJ
pod numer 72052 (koszt 2,46 zł) z
www.caritas.pl
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Grać i wierzyć jak Marek Citko
v Dokończenie ze str. 1

Jak rozpoczęła się Pana przygoda
z futbolem? Kto najbardziej dopingował i motywował Pana do
zawodowego uprawiania piłki?
Czy piłkarz grający w swojej karierze w kilku najbardziej znanych
klubach Polski z Widzewem i Legią na czele, grający w zespołach
zagranicznych i Lidze Mistrzów
oraz Reprezentacji Polski, miał
swoich piłkarskich idoli?
Kiedy zacząłem wyczynowo grać
w piłkę, to moim piłkarskim idolem był Diego Maradona. Podziwiałem jego technikę i drybling
i sam chciałem grać tak jak on.
Oglądałem również Mistrzostwa
świata w Hiszpanii, Meksyku
i we Włoszech. Widziałem wielu
dobrych piłkarzy. Podpatrywałem ich grę i starałem się ich
naśladować. Takim europejskim piłkarzem, którego lubiłem oglądać był Duńczyk Brian
Laudrup. Głównie jednak sam
ciężko trenowałem. Często odbi-

Marek Citko na zgrupowaniu Reprezentacji Polski

Najpierw graliśmy
na podwórku,
a potem było
boisko. Pamiętam,
jak po niedzielnym
Teleranku przez kilka
godzin kopaliśmy
piłkę. Były jeszcze
mecze w szkole oraz
piłkarskie szkolne
turnieje. Niektórzy
nawet żartowali,
że z piłką się
urodziłem. Grałem
w piłkę w każdej
wolnej chwili, nawet
jeżeli nie miałem
z kim grać.
jałem piłkę od ściany i starałem
się ją dobrze przejmować. Tak
doskonaliłem użyteczną technikę piłkarską, którą potem wykorzystywałem na boisku.
Panie Marku, jako ksiądz fascynowałem się Pana grą. Byłem
dumny, że w Jagiellonii Białystok gra bardzo utalentowany
ofensywny pomocnik ze znakomitą techniką, doskonałym
przeglądem pola, a przy tym
bardzo szybki. Fachowcy wróżyli Panu wielką karierę. Jak

wyglądały Pana pierwsze kroki
w białostockich drużynach –
Włókniarzu i Jagiellonii?
We Włókniarzu Białystok grałem
tylko rok, gdyż ten klub był najbliżej mego miejsca zamieszkania. Nie miał on jednak hali i dlatego nie można było trenować
zimą. Ja natomiast nie potrafiłem przez trzy miesiące wytrzymać bez piłki. Wtedy mój kolega namówił mnie do Jagiellonii
Białystok, gdzie była hala i tam,
w okresie zimowym, mogłem
trenować siłę. I tak trochę przez
przypadek zaczęła się moja przygoda z Jagiellonią. Chciałbym
podkreślić, że największy wpływ
na moje piłkarskie wyszkolenie
miał Ryszard Karalus – trener
i wychowawca młodych piłkarzy, a potem przez pewien czas
trener seniorów Jagiellonii.
Ciągle powtarzał nam, że najważniejsza jest technika, i że
na boisku są ważne trzy rzeczy;
trzeba szybko myśleć, szybko
biegać i szybko operować piłką.
Do tego nas mobilizował i wymagał, abyśmy ciągle ćwiczyli te
niezbędne piłkarskie elementy.
To on w najwyższym stopniu
przyczynił się do ukształtowania
moich piłkarskich umiejętności
i to dzięki niemu zawdzięczam
swoją piłkarską klasę. Uczył
nas należytego przyjęcia i odpowiedniego uderzenia piłki
oraz dokładnych przerzutów.

Oprócz treningów u trenera Karalusa, sam poświęcałem dużo
czasu na ćwiczenia z piłką. Moja
determinacja i miłość do piłki,
bardzo dobry trener plus moja
odwaga, a nawet bezczelność na
boisku sprawiły, że dosyć szybko
osiągnąłem wysoki, piłkarski
poziom i dzięki temu trafiłem
do reprezentacji.
Wielu kibiców ma jeszcze w pamięci bramkę, jaką niemal z połowy boiska – grając w Widzewie strzelił Pan znakomitemu
bramkarzowi Atlético Madryt
– Molinie. Ten klub był wtedy
Mistrzem Hiszpanii. Techniczny,
precyzyjny strzał, którym przelobował Pan bramkarza, wprawił
w euforię cały stadion i całą
Polskę. Była to jedna z najładniejszych bramek jaką strzelono
w pamiętnych rozgrywkach Ligii
Mistrzów. Czy pamięta Pan te
chwile? Co Pan czuł po zdobyciu
tak nieprawdopodobnego gola?
Na pewno czułem się wspaniale.
Podobnie jak kibice na stadionie, przeżywałem wielką radość.
Wiedziałem, że ten bramkarz
lubi wychodzić daleko od bramki. Kilka rzeczy zadecydowało
o tym, że zdecydowałem się na
taki niekonwencjonalny strzał,
który zakończył się efektowną
bramką. O powodzeniu mojej
decyzji przelobowania bramkarza zadecydowała głównie moja

odwaga na boisku. Zawsze lubiłem ryzykować, grać odważnie
i nieszablonowo. Zadecydowały
również lata treningu, który mi
pozwolił wypracować technikę,
umożliwiającą oddanie precyzyjnego strzału z tak dużej odległości.
Po sukcesach w Lidze Mistrzów
i pierwszych występach w reprezentacji zapanowała „Citkomania”. Młodzi chłopcy chcieli tak
strzelać i dryblować jak Marek
Citko. Miał Pan wtedy również
wiele fanek i wielbicielek swego
talentu. Zdobyta w eliminacjach
do Mundialu (1998) bramka na
historycznym Stadionie Wembley
sprawiła, że w 1996 roku został
Pan najlepszym sportowcem Polski, wyprzedzając w tej klasyfikacji wielu mistrzów olimpijskich.
Stał się Pan piłkarskim odkryciem
roku. Wielu mówiło wtedy, że
Marek Citko zrobi wielką karierę w dobrym zagranicznym
klubie. Dla fachowców i kibiców
był Pan piłkarzem z ogromnym
potencjałem. Jak sobie Pan radził
z wielką popularnością? Jaki to
miało wpływ na Pana piłkarską
formę? Czy nie przeszkadzała
ona w Pana piłkarskim rozwoju?
W tym czasie najbardziej cieszyła
mnie piłka, w którą chciałem
jak najlepiej grać. Skupiałem
się głównie na graniu, tym bardziej, że zacząłem występować

fot. Archiwum

Panie Marku, bardzo często znani polscy sportowcy pochodzą
z rodzin o wielkich sportowych
tradycjach. Tak było ze śp. Kamilą Skolimowską, złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich
w Syndey. Podobnie jest z naszą utalentowaną tenisistką Igą
Świątek – zwyciężczynią Roland
Garros, czy też naszym znakomitym Robertem Lewandowskim. Czy Pan również pochodzi
z usportowionej rodziny?
Ja nie pochodzę z usportowionej
rodziny. Nikt w niej zawodowo
nie uprawiał sportu. Rodzice nie
interesowali się sportem. Ich codziennością była praca zapewniająca byt pokaźnej gromadce
dzieci. Było nas pięcioro rodzeństwa; siostra i czterech braci. To
właśnie z braćmi, którzy wpoili
mi zamiłowanie do piłki oraz
z kolegami, na naszym „usportowionym” białostockim osiedlu
grałem w piłkę od dziecka. Stała
się ona moją pasją od najmłodszych lat. Najpierw graliśmy na
podwórku, a potem było boisko.
Pamiętam, jak po niedzielnym
Teleranku przez kilka godzin
kopaliśmy piłkę. Były jeszcze
mecze w szkole oraz piłkarskie
szkolne turnieje. Niektórzy nawet żartowali, że z piłką się urodziłem. Grałem w piłkę w każdej
wolnej chwili, nawet jeżeli nie
miałem z kim grać.
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w Reprezentacji Polski. Byłem
świadomy tego, że szczególnie po golu na Wembley
oraz wygraniu plebiscytu
na najlepszego sportowca
Polski, stałem się bardzo
popularnym piłkarzem.
Starałem się jednak, aby to
do mnie zbytnio nie dochodziło. Chodziłem po ziemi
i nie chciałem spoczywać na
laurach. Najważniejsza dla mnie
była piłka i treningi. Owszem,
cieszyłem się z tego, że kibice
chcą mieć mój autograf i zdjęcie.
Uważam jednak, że to nie przeszkadzało wcale w uprawianiu
futbolu. Nie odczuwałem żadnej
paraliżującej presji. Byłem zadowolony i dumny, że tak wielu
chłopców chce grać tak jak ja.
W karierze piłkarskiej Marka
Citki było kilku trenerów. Oni
szlifowali Pana talent. Stał się
Pan piłkarskim diamentem.
Którym trenerom i szkoleniowcom pracującym w klubach
i reprezentacji najwięcej Pan
zawdzięcza? Jakie cechy rzemiosła piłkarskiego oraz charakteru
zaszczepili oni w Panu?
Trenerem, który mnie piłkarsko
oszlifował był najpierw Ryszard
Karalus. W piłce seniorskiej,
trenerem, z którym przeżyłem
wiele sukcesów, i przy którym
mogłem dalej doskonalić swój
piłkarski warsztat był Władysław Smuda. Natomiast uważam,
że trenerzy prowadzący reprezentację nie mają już wielkiego
wpływu na podnoszenie poziomu piłkarskiego konkretnego
zawodnika, bo na to mają zbyt
mało czasu. Moja gra w reprezentacji przypadła na kadencję
Antoniego Piechniczka. Nasze
spotkania i treningi były zbyt
krótkie, i było ich zbyt mało.
Trzeba było ustalać założenia
gry na konkretny mecz.
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Mecz Ligii Mistrzów

Później jednak trzeba
było się pogodzić, że
już nie zrobię takiej
kariery, o której
marzyłem. Kontuzja
uniemożliwiła mi
realizację moich
planów. Wtedy
zmieniły się już moje
priorytety. Założyłem
rodzinę. Była żona
i dzieci. I w tych
kategoriach zacząłem
patrzeć na życie.
Gdyby nie ciężka kontuzja ścięgna Achillesa, przerywająca
Pana karierę aż na 16 miesięcy,
byłby Pan z pewnością jednym
z najlepszych piłkarzy w Europie, a nawet na świecie. Czy
wtedy przeczuwał Pan, że odniesiona kontuzja tak bardzo
przyczyni się do przedwczesnego
zakończenia tak dobrze zapowiadającej się kariery?
Wtedy tak nie myślałem. Byłem
młody. Cieszyłem się piłką i życiem. Myślałem, a nawet byłem
przekonany, że po tej kontuzji
szybko się wyleczę i powrócę na
boisko. Przerwa w treningach

Sparingowy mecz Reprezentacji Polski z Mołdawią

Jeden z meczów Reprezentacji Polski

była jednak bardzo długa i już
nie wróciłem do takiej formy
jak wcześniej. To prawda, trochę
się załamałem. Pomogła mi wtedy moja wiara. Mówiłem sobie:
„To jest wola nieba i z nią się
zawsze zgadzać trzeba”. Wtedy
też pomyślałem, że może Pan
Bóg ma wobec mnie inny plan.
Moją ulubioną księgą jest Księga
Hioba. Starałem się sobie wytłumaczyć tę sytuację. Uważałem,
że sport jest tylko sportem, że
piłkarzem się bywa przez kilka
lat, a człowiekiem jest się przez
całe życie. I tak do tego podchodziłem. Nie płakałem nad sobą
z tego powodu.
Przed kontuzją mówiło się, że
Marek Citko przygotowany jest
do gry w wielkich europejskich
klubach takich nawet jak: Liverpool, Arsenal czy też włoski Inter. Angielski Blackburn
Rovers złożył nawet konkretną
finansową ofertę. Co czuje piłkarz świadomy tego, że ciężka

kontuzja przekreśla nagle karierę, plany i marzenia?
To się nie stało z dnia na dzień.
Rehabilitowałem się i wierzyłem, że wrócę do formy i na boisko. Jednak z każdym miesiącem to się nie udawało. Starałem
się trenować, aby odpowiedni
poziom piłkarski zachować
w ekstraklasie i może jeszcze
wrócić do reprezentacji. W tych
kategoriach patrzyłem na moją
sytuację. Później jednak trzeba
było się pogodzić, że już nie zrobię takiej kariery, o której marzyłem. Kontuzja uniemożliwiła mi
realizację moich planów. Wtedy
zmieniły się już moje priorytety
Założyłem rodzinę. Była żona
i dzieci. I w tych kategoriach
zacząłem patrzeć na życie.
Przeżywamy Światowy Rok Rodziny. Jaką rolę w życiu Pana
ona odgrywa? Ile Pan ma dzieci
i czy wśród nich jest chłopak,
który będzie kontynuował Pana
piłkarskie tradycje?

Rodzinę oceniam jako największy skarb i najlepsze środowisko
wychowawcze dla swoich dzieci.
Rodzina pozwoliła mi się w życiu
zdyscyplinować. Mam troje dzieci – dwie dziewczynki i chłopca.
Być ojcem trójki kochanych dzieci to wielkie wyzwanie. Mój syn
nie będzie już piłkarzem. Urodził
się z bardzo poważną wadą serca
i miał już trzy operacje na otwartym sercu. Ma teraz tylko pół
serduszka. Ale ja też nie chciałem i nie marzyłem o tym, aby
mój syn był piłkarzem. Ciężko
jest synowi – mamy wiele takich
przypadków – udźwignąć presję,
kiedy wcześniej jego ojciec grał
na dobrym, profesjonalnym poziomie. Moje córki mają styczność ze sportem. Trochę grają
w tenisa i tańczą.
Wielu, w tym także i ja – zagorzały kibic piłkarski, były duszpasterz sportowców i artystów,
cenimy Pana i za to, że w pewnym momencie swojego życia
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umiał Pan stanąć w prawdzie
i odważnie wyznać: „Gol z 1996
roku na Stadionie Wembley miał
paradoksalnie także i negatywny
wpływ na moje życie”. W jednym
z wywiadów Pan wtedy mówił:
„Stałem się niemal celebrytą.
Z solidnego piłkarza przemieniałem się powoli w gwiazdora zdobiącego pierwsze strony
gazet”. Jak długo dojrzewał Pan
do takiej świadomości?
Obserwowałem, co się wokół
mnie dzieje. Uważałem to za jakieś szaleństwo, a ja przecież
chciałem tylko jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Byłem
człowiekiem jak każdy inny.
Świadomy byłem, że moja praca jest widoczna, że obserwuje
ją kilkanaście tysięcy kibiców
na stadionie, a miliony przed
telewizorami. Starałem się jednak być w tym wszystkim normalny. W pewnym momencie ta
popularność była rzeczywiście
tak duża, że trochę straciłem
poczucie swojej wolności, nie
mogąc wyjść do restauracji czy
też kina. Był to czas, kiedy byłem rozpoznawalny dosłownie wszędzie. Czułem, że
powoli staje się celebrytą.
Z solidnego piłkarza mogłem się powoli przemienić
w gwiazdora. Było to możliwe, gdyż moja podobizna
zdobiła pierwsze strony najpopularniejszych gazet. Dużo
mówiło się o mnie w telewizji.
Słyszałem wiele komplementów
o swojej grze. A ja czułem, że
przecież nic jeszcze takiego wielkiego nie osiągnąłem. Dziękuję
Bogu, że to wszystko zrozumiałem i uświadomiłem sobie w odpowiednim czasie.
W historii piłki nożnej było
wielu znakomitych piłkarzy
jak choćby Diego Maradona,
Anglik Paul Gascoigne czy też
Irlandczyk George Best, którzy
swój talent rozmienili na drobne. Historia polskiego futbolu
również zna takie przypadki.
Współczesna piłka zawodowa,
to przecież okazja do wielkiej
popularności i dużych pieniędzy, co często powoduje utratę
samozachowawczego instynktu. Czy w przypadku młodych
jeszcze nieukształtowanych
osobowościowo zawodników,
nie jest to wielka pokusa? Co
należy robić, jak postępować
i trenować, aby w zawodowej
piłce osiągać sukcesy – marzenie
tysięcy młodych chłopców biegających po polskich orlikach?
Jeżeli młody zawodnik szybko
osiąga sukces sportowy i popularność, i za tym idą duże pie-

niądze, to wszystko zależy od
jego mądrości i roztropności,
jak to osiągnięcie będzie umiał
skonsumować. Czy nie ulegnie
taniej popularności i nie zachłyśnie się swoją sławą, tracąc instynkt samozachowawczy. Tacy
piłkarze najczęściej niewiele
potem osiągają. Myślę, że dopiero piłkarz, który osiągnie jakieś
sukcesy w pucharach europejskich i w reprezentacji, może
dopiero mówić o jakiejś satysfakcji i z tego się cieszyć. Jeżeli
piłkarz strzela w ekstraklasie
kilka bramek i myśli, że jest już
wielki to, to jest już początek jego końca. Trzeba mieć w swoim
życiu charakter i ukształtowaną hierarchię wartości. Tylko
wtedy można osiągnąć sukces.
Kariera piłkarska szybko przemija, a człowieczeństwo trzeba
weryfikować codziennie.

Trochę tak jest. Co do trenera Sousy, to mam pewne obawy. W meczach eliminacyjnych pokazał,
że tak naprawdę uczy się jeszcze
reprezentacji i nie wiem czy jest
przygotowany do prowadzenia
drużyny na tak dużym turnieju.
Popełnił kilka błędów w eliminacjach do mistrzostw świata.
Mecze sparingowe przed Mistrzostwami Europy pokażą czy wyciągną z nich wnioski. Nie jestem
wielkim optymistą, tym bardziej,
że za rywali mamy silne drużyny
Hiszpanii i Szwecji. Jeżeli chcemy
wyjść z grupy, to musimy zagrać
odważnie, dwoma napastnikami,
wysokim pressingiem. Musimy
utrzymywać się przy piłce a nie tylko próbować przeszkadzać przeciwnikowi i czekać na jego błędy.
Jeżeli będziemy się tylko bronić, to
nawet z Roberta Lewandowskiego
nie będziemy mieli pożytku, gdyż
nie będzie miał dogrywanych piłek. Uważam, że powinniśmy grać
systemem 4 – 4 – 2, gdyż nie mamy
kreatywnego środka.

c Marek Citko
z żoną i dziećmi

Jako czynny piłkarz często Pan
podkreślał, że istotną rolę w Pana
życiu pełni wiara w Boga. Okazywał Pan to zarówno na boisku, jak
i w życiu. Wielu pamięta Pańskie
świadectwo wygłoszone w Sanktuarium na Jasnej Górze. Wtedy
Pan opowiadał o doświadczeniu
obecności Boga w swoim życiu.
Czy to wiara w Boga i codzienne
świadectwo powodują, że wielu
kolegów z boiska oraz kibiców
ocenia Pana jako niezwykle
ciepłego, otwartego na pomoc
innym, człowieka?
Wiara w moim życiu jest najważniejsza. Uważam, że rodzimy się
po coś i umieramy po coś. Nigdy
nie stawiałem sobie za cel, ażeby być najlepszym piłkarzem
na świecie. Najważniejsze jest
dla mnie osiągnięcie zbawienia.
I wtedy cała hierarchia w życiu
tak się zmienia, że piłka, sport
stają się tylko dodatkiem, a fundamentem i celem mojego życia
jest bycie dobrym człowiekiem,
który ma zasłużyć na niebo. Jeżeli
mamy ukształtowany właściwy
fundament i odpowiedni świat
wartości, to wtedy łatwiej jest nam

z Z dziećmi – Weroniką,
Aleksandrą i Konradem

żyć, niezależnie od tego czy mamy sukcesy, czy też przeżywamy
trudności. Ja często mówię, że dla
mnie najważniejsze są Bóg, wiara i Ojczyzna. I ta wiara pomaga
mi w życiu pokonywać wszelkie
przeszkody i przetrwać każde cierpienie.

zawodnik Widzewa starałem się
być codziennie na Mszy Świętej.
Różaniec i Koronka do Bożego
Miłosierdzia to również ważne dla
mnie praktyki religijne. Założenie
rodziny i moja ojcowska odpowiedzialność, to okazja do głębszego
kontaktu z Bogiem.

Panie Marku, jak Pan doszedł
do takiej dojrzałej wiary, czy to
się stało nagle, czy to był pewien
proces?
Wydaje mi się, że to był proces.
Ważną rolę odegrała w nim moja
mama, widok mojej mamy, która
dużo się modliła i często odmawiała Różaniec. Myślę, że jej modlitwa bardzo zaowocowała w moim życiu. Była też młodzieżowa
wspólnota Ruchu Światło i Życie
oraz przeżywane rekolekcje oazowe. Wielkie wrażenie wywarła na
mnie książeczka „O naśladowaniu
Chrystusa” Tomasza à Kempis,
a potem przejmująca opowieść
o Janie Marii Vianney’u. Czytałem
również „Dzienniczek” siostry
Faustyny. Te książki kształtowały
moją osobowość i światopogląd.
Pozwoliły zrozumieć, co jest najważniejszym celem człowieka.
Bardzo cenię duchową wartość
Eucharystii. Nawet jako czynny

Za kilkanaście dni rozpoczynają
się Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej. Ze względu na pandemię
będzie to turniej nietypowy. Rozgrywany będzie w wielu europejskich miastach i przy niepełnych
trybunach. Nasza reprezentacja
bierze w nim również udział.
W narodzie, wśród polskich kibiców „huraoptymizm”, choćby
ze względu na sportowe wyczyny Roberta Lewandowskiego.
Czy przypadkiem nie jest tak,
że przez pryzmat sukcesów
Roberta, zbyt entuzjastycznie
oceniamy szansę naszych orłów?
To prawda, mamy jednego piłkarza klasy światowej, ale tylko
kilku gra na poziomie europejskim. Czy to nie za mało, aby na
mistrzostwach wyjść z silnej
grupy eliminacyjnej, w której
zmierzymy się z młodymi wirtuozami z Hiszpanii i solidnymi,
twardymi piłkarzami ze Szwecji?

Jakie elementy piłkarskiego
rzemiosła w przypadku naszych
orłów mogą przynieść oczekiwany przez kibiców i całą Polskę,
sukces? Jak więc Pan ocenia
nasze szanse?
Przede wszystkim odwaga. Ostatni mecz na Wembley pokazał,
że w pierwszej połowie byliśmy
przestraszeni, sparaliżowani i wycofani. Biegaliśmy tylko za angielskimi zawodnikami, którzy nie
byli przecież w najwyższej formie.
W drugiej połowie było trochę
lepiej. Jeśli my tak będziemy grać
na Mistrzostwach Europy to zapomnijmy o dobrych wynikach.
Trzeba być jednak optymistą.
Kto jest więc Pana faworytem
na tych mistrzostwach?
Jest kilka wyrównanych drużyn. Zwycięzców należy upatrywać wśród takich zespołów
jak: Francja, Hiszpania czy też
Włochy. Być może Portugalia.
My – kibice liczymy jednak na
sukces Polaków. Bo przecież wiara w narodzie musi być.
W imieniu Czytelników „Polska po godzinach” dziękujemy
Panu za rozmowę. Życzymy Bożego Błogosławieństwa, wielu
sukcesów i satysfakcji w życiu
i w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Mamy nadzieję, że kilku Pana
wychowanków będzie kiedyś
grało w Reprezentacji Polski. z

Ks. dr Andrzej Chibowski
andrzej.chibowski@gmail.com
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Polonia Warszawa wraca
na parkiety
Koszykarze Polonii Warszawa w nadchodzącym sezonie wystąpią w II lidze. Przygotowania do rozgrywek
idą pełną parą. Prace toczą się zarówno w części organizacyjnej, jak i sportowej. Klub negocjuje kontrakty
z uznanymi zawodnikami ligowymi, by móc jak najszybciej wywalczyć awans do Ekstraklasy.

D

nia 15 maja odbyła się konferencja
prasowa inaugurująca tegoroczne
obchody 110-lecia KS Polonia.
Przedsięwzięcie koszykarskie
zapowiedział Jarosław Popiołek
– przewodniczący Komitetu Obchodów, fundator Fundacji Nasza Warszawa (dawniej Polonia
2011), a także spiritus movens
reaktywacji.

c Od lewej:
Andrzej
Kierlewicz, Marcin
Dutkiewicz,
Krzysztof Mateja,
Jarosław Popiołek,
Kamil Czarzasty.

fot. Materiały prasowe

Poparcie dla reaktywacji

– Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie
zeszłoroczny „drugi cud nad Wisłą”, który wydarzył się za sprawą
przejęcia sekcji piłkarskiej przez
Gregoire Nitot. Wielką inspiracją
były też koszykarki SKK Polonia Warszawa, które za sprawą
prezesa Łukasza Tusińskiego
awansowały z II ligi do ekstraklasy, i ich wirtuozerski model
zarządzania – zauważył Popiołek. Przewodniczący Fundacji
Nasza Warszawa podziękował
też nieobecnemu na konferencji
Jakubowi Górskiemu z Fundacji
Horizon+, wyraźnie podkreślając, że bez jego zaangażowania
reaktywacja koszykarzy Polonii
nie byłaby możliwa.
W projekt włączy się Fundacja
Kultywowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa.
– Sześć lat temu widziałem się
z częścią z Państwa przy okazji
wernisażu wystawy przedstawiającej historię koszykarskiej
Polonii. Z tej okazji wydaliśmy
również broszurę z planszami
wystawy w formie papierowej
– powiedział Kamil Czarzasty ze wspomnianej fundacji,
wskazując na zeszyt z planszami
wystawy. – Chcielibyśmy, aby
koszykarze Polonii Warszawa
zapisywali kolejne karty swojej
historii – dodał Czarzasty.
Przychylnie o projekcie wypowiedzieli się obecni na konferencji: wieloletni trener drużyn
młodzieżowych Polonii Andrzej
Kierlewicz i wychowanek „Czarnych Koszul”, brązowy medalista z 2005 r, Marcin Dutkiewicz.

Siedzą od lewej:
Krzysztof
Mateja, Jerzy
Piekarzewski,
Jarosław
Popiołek. x

Aktualnie trwają
zaawansowane
rozmowy na temat
zakontraktowania
kolejnych koszykarzy
odradzającej się
Polonii. Negocjacje są
toczone z uznanymi
ligowcami,
mającymi znaczące
doświadczenia
ekstraklasowe. Celem
jest utworzenie
składu, który w ciągu
dwóch lat wywalczy
awans z II ligi
do koszykarskiej
ekstraklasy.
Trzon zespołu
mają stanowić
warszawiacy,
wychowankowie
Polonii.

Mają oni pełnić kluczowe role
w konstytuującym się projekcie.
– Wspaniale jest przyjechać po
12 latach do Warszawy. Polonia
to klub, który mnie ukształtował, stawiałem w nim pierwsze
koszykarskie kroki – opowiadał Dutkiewicz.

Ekstraklasa jest celem

Aktualnie trwają zaawansowane
rozmowy na temat zakontraktowania kolejnych koszykarzy
odradzającej się Polonii. Nego-

cjacje są toczone z uznanymi
ligowcami, mającymi znaczące
doświadczenia ekstraklasowe.
Celem jest utworzenie składu,
który w ciągu dwóch lat wywalczy awans z II ligi do koszykarskiej ekstraklasy. Trzon zespołu
mają stanowić warszawiacy, wychowankowie Polonii. W najbliższym czasie do publicznej wiadomości podane zostaną pierwsze
nazwiska. Nie zabraknie wśród
nich głośnych postaci!
Równocześnie finalizuje się

kształt organizacyjno-prawny
klubu. Drużyną zarządzać będzie powoływana właśnie spółka
z o. o. o charakterze non profit.
W jej Radzie Nadzorczej pojawią
się przedstawiciele polonijnej
społeczności. Zatroskanie organizatorów budzą niedostatki infrastrukturalne. Jarosław
Popiołek wyraził nadzieję na
szybkie powstanie nowej hali
przy Konwiktorskiej 6. z
Kamil Czarzasty
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IFPS z lotu ptaka

Ambasador polskiej medycyny
W realizacji Pana medycznych,
naukowych i dydaktycznych
osiągnięć wielką rolę odegrały
Pana osobiste kontakty i współpraca z ośrodkami zagranicznymi. Jak te doświadczenia wpływały na proces budowania tak
ważnych dla polskiej medycyny
i nauki instytucji?
Centrum nie rozwijałoby się
tak dynamicznie, gdybyśmy
nie mieli wielu oddanych Przyjaciół w kraju i za granicą. Są
wśród nich zarówno uznane
w świecie ośrodki naukowe,
jak i poszczególni naukowcy,
osoby publiczne. Różnych ludzi z odległych stron świata połączyła chęć wsparcia pewnej
wielkiej i szczytnej idei, którą
wymyśliłem i podjąłem się jej
realizacji. Idei, dla której liderzy
środowiska międzynarodowego
nie znajdują odpowiednika we
współczesnej medycynie.
To dlatego obdarzono mnie
i nas takim zaufaniem, powierzając organizację prestiżowych

kongresów i konferencji. Wielu
naukowców czeka na to całe życie; są wśród nich ludzie zasłużeni, którzy nigdy nie doświadczą
takiego przywileju. Takie zaufanie nobilituje i zobowiązuje.
Naukowcy z Europy i świata
zaprosili nas do swoich klinik
i laboratoriów, w których specjaliści z Instytutu mogli się szkolić
i zdobywać nowe umiejętności
przydatne w codziennej pracy.
Następnie włączyliśmy się w realizację ich, a potem wspólnych
projektów badawczych i wdrożeniowych.
Czy mógł Pan liczyć na wsparcie
ze strony polskich i zagranicznych instytucji?
Każdego odwiedzającego Centrum wita tablica „Przyjaciele
po Wsze Czasy”, która jest moim
pomysłem i formą osobistego
podziękowania tym, których
spotkałem w swoim zawodowym i naukowym życiu w kraju i za granicą. Tym, którzy mi

Wspierających
było dużo. Politycy
dawali poparcie
i patronat dla idei
przekraczającej ramy
jakiejkolwiek opcji
politycznej. Artyści,
ludzie kultury
i sztuki ofiarowali
swój talent,
autoryzowali nasze
przedsięwzięcia
społeczne.
Przykładem niech
będzie Jean-Michel
Jarre, który
w 1997 r. wsparł
nasze działania
pierwszym swoim
koncertem w Polsce.

pomogli, zaufali. Tablica ta ma
upamiętniać wszystkich, którzy
w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju placówki,
wspierając ją swoją wiedzą, autorytetem naukowym, sercem
i zaangażowaniem.
A wspierających było dużo.
Politycy dawali poparcie i patronat dla idei przekraczającej ramy
jakiejkolwiek opcji politycznej.
Artyści, ludzie kultury i sztuki
ofiarowali swój talent, autoryzowali nasze przedsięwzięcia
społeczne. Przykładem niech
będzie Jean-Michel Jarre, który
w 1997 r. wsparł nasze działania
pierwszym swoim koncertem
w Polsce zorganizowanym przez
nas „Na Rzecz Niesłyszących
Dzieci Europy”.
Wydaje się Pan być wdzięcznym
człowiekiem…
To chyba prawda. Do dziś pamiętam słowa otuchy i wsparcia
pierwszych Marszałków Sejmu
i Senatu III RP – profesorów Wie-

sława Chrzanowskiego, Andrzeja Stelmachowskiego, później
Longina Pastusiaka; Prezesa
Polskiej Akademii Nauk prof.
Michała Kleibera i wielu, wielu
innych. Poniżej fragment mojego wiersza, który im wszystkim
razem i każdemu z osobna ofiarowałem:
„Mój przyjacielu – ja Cię spotkałem, Ty mi zaufałeś,
wtedy gdy szedłem boso po
ściernistej łące.
Ty nawet nie wiesz, co mi
wtedy dałeś,
to było takie szczere, mądre –
tak bardzo znaczące.(…)”
Tablica „Przyjaciele po Wsze
Czasy” jest duża, jest na niej jeszcze wiele wolnych miejsc. Czeka
na nowych Przyjaciół – nie tylko
Instytutu, ale po prostu Przyjaciół ludzi chorych, potrzebujących pomocy medycznej.
Czy mógłby Pan Profesor odpowiedzieć Czytelnikom, jak
narodziła się wizja Światowego

fot. Materiały prasowe

Z profesorem Henrykiem Skarżyńskim – twórcą i dyrektorem Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach –
rozmawia ks. dr Andrzej Chibowski. Jest to kontynuacja wywiadu z poprzedniego numeru.
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Centrum Słuchu – pierwszego
w świecie ośrodka leczenia częściowej głuchoty?
Zaczęło się wszystko w 1989 r.,
kiedy to dzięki wsparciu Zgromadzenia Pallotynów (Polskiej
Prowincji we Francji) mogłem
uczestniczyć w operacjach leczenia głuchoty u ówczesnego
lidera w Europie prof. Ch. Chouarda w Paryżu, a potem u prof.
K. Buriana w Wiedniu. Już po
dwóch latach zacząłem realizować własny program leczenia
głuchoty w Polsce.
W 1992 r. po raz pierwszy
wszczepiono w naszym kraju implant ślimakowy osobie niesłyszącej. Potem cały czas z uporem
dążyłem do tego, by ten ogromny
sukces naukowy i kliniczny nie
został zmarnowany. Starałem się
więc, by pierwsza grupa zoperowanych pacjentów miała zapewnioną wielospecjalistyczną
opiekę, by następni mogli skorzystać z najnowszych osiągnięć
już wdrożonych w świecie, by
mieli stały dostęp do najnowszych technologii. Nie bez znaczenia była też chęć pokazania
światu, że Polacy nie są gorsi
i potrafią zbudować od podstaw
nowoczesną i funkcjonalną placówkę, a potem umiejętnie nią
zarządzać i rozwijać.
Od pierwszej operacji do zbudowania profesjonalnego ośrodka
zdrowia prowadzi zapewne długa droga. Jak ona wyglądała?
Sam kładłem podwaliny Światowego Centrum Słuchu według
moich własnych pomysłów i założeń. Następnie przekonywałem do nich coraz większą grupę
naukowców, lekarzy, inżynierów
i innych specjalistów pracujących pod moim kierunkiem.

Sala operacyjna

POLSKA PO GODZINACH 21
Było to wielkie wyzwanie, ale
i gigantyczne ryzyko!
Równolegle z adaptacją przejściowych pomieszczeń, na
przykład pustostanu po byłym
szpitalu przy Hucie Warszawa,
rozpoczęliśmy przygotowania
do budowy stałej siedziby. Ideę
utworzenia supernowoczesnego, przestronnego, świetnie wyposażonego centrum medycznego opracowałem już w 1992 r.
Pięć lat później Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek –
Człowiekowi”, którą założyłem
z kilkunastoma Przyjaciółmi
w 1990 r., rozpoczęła w Kajetanach pod Warszawą budowę
naszej nowej siedziby.
W międzyczasie przedstawiłem Ministrowi Zdrowia program naukowy, kliniczny, dydaktyczny i organizacyjny resortowego Instytutu Fizjologii
i Patologii Słuchu. Najwięcej
czasu zajęło mi przekonanie
ówczesnych decydentów o multidyscyplinarnym charakterze
placówki, w której powinni się
znaleźć inżynierowie, lekarze,
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści.
No dobrze – ale taka budowa
pochłania ogromne pieniądze.
Jak je Pan znalazł?
Po latach gromadzenia – głównie
przez kierowany przeze mnie
zespół – środków, została wybudowana pierwsza część Centrum
w Kajetanach. W maju 2003 r.
była już gotowa do przyjęcia
pierwszych pacjentów. Coraz
większe zapotrzebowanie Instytutu na bazę naukową i kliniczną było jednym z głównych powodów jego rozbudowy. Już od
2003 r. rozpoczęto gromadzenie
wkładu własnego, starając się

IFPS. Atrium – miejsce licznych konferencji i sympozjow naukowych

Od blisko 20 lat
wykonujemy
najwięcej
w świecie operacji
poprawiających
słuch. Zostały
tu wdrożone
pierwsze w świecie
programy leczenia
częściowej
głuchoty, pierwsza
w świecie Krajowa
i Międzynarodowa
Sieć Teleaudiologii,
pierwsze w świecie
programy
profilaktyczne
i narzędzia do ich
realizacji.

jednocześnie o inne środki na
budowę, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Pod koniec 2009 r. Instytut
otrzymał dotację z Unii Europejskiej, która obejmowała nieco więcej, niż połowę kosztów.
Resztę stanowiły środki własne.
Druga część Światowego Centrum Słuchu powstała w rekordowym czasie kilkunastu miesięcy i została oddana do użytku
w 2012 r. Zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu,
mowy, oddychania i równowagi.
Co sprawiło, że powstały zaledwie kilka lat temu Ośrodek ma
już tak wyrobioną na świecie
markę?
Często bywam pytany, dlaczego została przyjęta taka nazwa
– Światowe Centrum Słuchu.
Otóż od blisko 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji
poprawiających słuch. Zostały tu
wdrożone pierwsze w świecie
programy leczenia częściowej
głuchoty, pierwsza w świecie
Krajowa i Międzynarodowa Sieć
Teleaudiologii, pierwsze w świecie programy profilaktyczne i narzędzia do ich realizacji. Jako
pierwsi zaprezentowaliśmy też
wyniki wielu wdrożeń i nowych
rozwiązań. Stąd taka nazwa,
w pełni odzwierciedlająca nasze dokonania i możliwości. Możemy pomóc prawie każdemu
pacjentowi – musi się tylko do
nas zgłosić. Naszą skuteczność
potwierdzają wielotysięczne kolejki oczekujących. Oczywiście
nie wszystko zależy od nas i czasem sprostanie oczekiwaniom
bywa trudne.

Znane są powszechnie bolączki
polskiej służby zdrowia. Pandemia związana z covidem-19
jeszcze bardziej tę sytuację
pogłębiła. Czy wpłynęła ona
negatywnie na placówki będące
pod Pan opieką?
W dobie pandemii COVID-19
najważniejsza jest konieczność
zmierzenia się z rzeczywistością. Wiele naszych planów, jak
rozwój programów badawczych
z wykorzystanie technik fMRI,
czy walka z hałasem w szkołach,
który jest wielkim zagrożeniem
dla naszych dzieci, musiały
ulec weryfikacji i przesunięciu w czasie. Obecnie powoli
wracamy do tworzenia nowych
rozwiązań dotyczących działalności klinicznej, edukacyjnej
czy organizacyjnej w placówkach medycznych.
W pierwszych miesiącach
pandemii nasze pielęgniarki,
technicy, ratownicy i lekarze
byli nagradzani oklaskami za
swoją pracę. Myślę, że wpływ
na to miało ich nadzwyczajne
zaangażowanie w pracę, odpowiedzialna postawa i przeświadczenie o swojej wartości.
Oczywiście można było przewidzieć, że przedłużający się
stan zagrożenia, narastającego
z tygodnia na tydzień, wywoła
różne napięcia społeczne, a te
nie ominą również pracowników
ochrony zdrowia. Wiele osób
zwraca uwagę, że brakuje spójnego przekazu informacyjnego
na temat pandemii koronawirusa i oceny, tego co się dzieje.
Jak to się dzieje, że mimo wielu obiektywnych trudności,
Państwa Instytut pod względem liczby przeprowadzanych
operacji wyprzedza nie tylko
inne kliniki w kraju, ale i jest
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Mówi się o niedofinansowaniu
służby zdrowia. Aby być liderem
w swojej specjalizacji medycznej,
musi Pan nieustannie inwestować w modernizację instytutu,
jak również całego centrum. To
wymaga ogromnych nakładów
finansowych. Jak Państwo sobie
z tym dzisiaj radzą?
Nigdy nie byliśmy zadłużeni,
bo prócz tego, że ciągle doskonalimy swoją pracę, rozwijamy
nowe technologie, wskazujemy
kolejne docelowe grupy pacjentów do nowych w skali światowej procedur medycznych.
W Instytucie zrealizowane zostały liczne projekty krajowe
i międzynarodowe, pionierskie
programy naukowe i kliniczne,

IFPS – Centrum Zaawansowanych Technik Medycznych z unikatową pracownią

których wyniki wyznaczyły nowe standardy postępowania terapeutycznego w tym obszarze
medycyny. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć,
że powstała „polska szkoła medyczna” w tym zakresie.
Nie bez znaczenia jest też bardzo dobra organizacja pracy i zarządzanie personelem, których to
elementów często brakuje w polskiej ochronie zdrowia. Zanim
powstało Światowe Centrum Słuchu, bywałem w wielu miejscach
na świecie i notowałem swoje
obserwacje. Zastanawiałem się,
jak zorganizować pracę personelu medycznego, aby przebiegała jak najbardziej sprawnie.
Także na bloku operacyjnym.
I udało mi się wypracować taki
schemat, przy którym stosunkowo niewielki zespół wykonuje
kilkadziesiąt operacji dziennie,
czyli często ponad 100 różnych
procedur chirurgicznych.
A sprzęt medyczny? Jest on przecież bardzo drogi
Sprzęt medyczny bardzo wysokiej jakości jest oczywiście drogi
– ale zarazem zdobywanie go
jest najlepszą inwestycją. Bardzo
ułatwia pracę lekarzom, optymalizuje ją i generuje przez to
oszczędności. Nasze sale operacyjne są doskonale wyposażone,
m.in. w unikalne mikroskopy
i roboty operacyjne. Mamy też na
tych salach najnowocześniejszy
sprzęt anestezjologiczny. Dzięki
temu pacjent w czasie zabiegu
otrzymuje najdroższe leki, ale
dostaje ich niewiele. To oznacza, że czuje się po wykonanym

Przywiązywanie wagi
do szczegółów wchodzi
w krew. I być może
dlatego widzę i reaguję,
gdy na przykład
przyszpitalny trawnik
żółknie, gdy w słotne,
błotne jesienne czy
zimowe dni ludzie chodzą
po Centrum w obuwiu
bez ochraniaczy, które
rozdawane są za darmo.
zabiegu bardzo dobrze. Następnego dnia w bardzo dobrej formie może zostać wypisany do
domu – co sprawia, że możemy
przyjąć więcej potrzebujących
pacjentów.
Co istotne, w Centrum blok
operacyjny pracuje od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych. Ten sprzęt i aparatura
muszą zostać wykorzystane. To
ewenement, nie tylko w skali
krajowej, co potwierdzają szkolący się z całego świata.
Ale pacjentów przybywa i rosną ich potrzeby. Nie jesteśmy
roszczeniowi i nigdy to nie było
naszą cechą. Najpierw pokazywaliśmy nasze możliwości, a dopiero potem przedstawialiśmy
decydentom różnych szczebli
swoje oczekiwania. Liczę, że
z nowej Perspektywy Unijnej
otrzymamy środki, by uzupełnić
obecne zaplecze, tak aby dostęp
do nas i tworzonej w kraju sieci
był jeszcze lepszy.

Z pewnością można Pana określić mianem człowieka sukcesu.
Jednak każda droga do sukcesu
rozbija się często o wiele przeszkód, sytuacji trudnych i niespodziewanych. Czy w realizacji
swoich naukowych, zawodowych
osiągnięć przerobił Pan i ten
scenariusz? Co pomagało Panu
w przezwyciężaniu trudności,
jakie bez wątpienia pojawiły się
na drodze realizacji tak szczytnych celów?
Studentom, młodym lekarzom, którzy przyjeżdżają na
szkolenia czy konferencje do
Światowego Centrum Słuchu
powtarzam, żeby nie bali się
na przykład zawiści, która
niestety jest obecna nie tylko
w życiu politycznym, ale także
w nauce, medycynie, ochronie
zdrowia. Niestety nie umiemy,
jako społeczeństwo, czerpać
korzyści z sukcesów innych;
nie motywują nas one do tego,
aby zrobić coś jeszcze lepiej,
a dzieląc się sukcesem mnożyć
go. Staram się nie pamiętać
złych rzeczy, za to często wspominam fragment wiersza amerykańskiego pisarza dr Kenta
M. Keiha, który otrzymałem
od moich współpracowników
z okazji 25-lecia powołania
Centrum Implantów Ślimakowych „Cochlear Center”:
(…) Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm
Czyń dobro mimo wszystko;
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko (…).

No to je odnosimy (śmiech),
często na przekór i mimo wszystko.
Człowiek, który na płaszczyźnie
życia zawodowego i osobistego
osiągnął tak wiele, przeprowadził tysiące operacji, musi być
z pewnością osobą „bardzo dobrze zorganizowaną”. Jakie więc
cechy w życiu ludzkim ceni Pan
najbardziej?
Jestem mikrochirurgiem nie
tylko na sali operacyjnej. Ta
dziedzina medycyny wymusza
przywiązywanie olbrzymiej wagi do każdego, najmniejszego
detalu. Od tego zależy sukces.
Przywiązywanie wagi do szczegółów wchodzi w krew. I być może dlatego widzę i reaguję, gdy na
przykład przyszpitalny trawnik
żółknie, gdy w słotne, błotne
jesienne czy zimowe dni ludzie
chodzą po Centrum w obuwiu
bez ochraniaczy, które rozdawane są za darmo. Nie znajduję
w sobie uzasadnienia, by na coś
takiego machnąć ręką. To nasze wspólne dobro. To miejsce
pracy, które wybudowaliśmy od
podstaw i traktujemy jak własne.
To niezbędne przekonanie, by
wszystko wyglądało tak, jak zostało zaplanowane.
Poza ty nauczyłem się wykorzystywać każdą chwilę. Dla
przykładu: kolejne linijki tego
wywiadu zapełniają kartki pomiędzy operacjami. Odpoczywam w pracy i podczas pracy, co
może wydawać się niemożliwe. z

Całość wywiadu:
www.gazetapogodzinach.pl

fot. Materiały prasowe

w czołówce przeprowadzanych
zabiegów za granicą?
Jako państwowa jednostka
ochrony zdrowia codziennie dokładamy starań, aby narzucone
przez ministerstwo zdrowia czy
służby sanepidu procedury bezpieczeństwa były bezwzględnie
przestrzegane. Oczywiście było
jasne, że dostosowując się do
wszystkich obostrzeń i zaleceń
nie przyjmiemy więcej pacjentów do przychodni i szpitali niż
w okresie przed pandemią. Nie
mieliśmy jednak ani jednego
dnia przerwy w pracy. W czasie pandemii okazało się przecież, nie tylko w naszym kraju, że można zatrzymać pracę
wszędzie – poza służbą zdrowia!
Okazało się, jak wiele zależy od
jej organizacji, dofinansowania
oraz fizycznej i psychicznej kondycji specjalistycznych kadr.
Najważniejszy jest fakt, że
ubiegłoroczny kontrakt z NFZ
zrealizowaliśmy w 100 proc.,
przez długi czas pracując w okrojonym składzie, co było wielkim
wysiłkiem. To oznacza, że polscy pacjenci nadal mają pełen
dostęp do najnowszych technologii i metod leczenia w naszej
dziedzinie. W tym roku zrobiliśmy jeszcze więcej. Korzystając z możliwości przekroczenia
limitów leczenia dzieci, tylko
w pierwszym kwartale przekroczyliśmy je wielokrotnie,
uwzględniając pilne wskazania
do interwencji.
Realizujemy to, o co zabiegałem przez ostatnie lata, jako
Konsultant Krajowy w dziedzinie
otorynolaryngologii: by dostęp
do procedur wysokospecjalistycznych był nieprzerwany. I to
się już w znacznym stopniu udało. Systematycznie zmniejszamy
kolejki najdłużej oczekujących
pacjentów. Niestety oczekiwania
i wyzwania są coraz większe.
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Dzieci jako mikrocelebryci
Co czwarty rodzic permanentnie udostępnia w mediach społecznościowych informacje o swoich dzieciach. Traktowane jak
„mikrocelebryci” dorastają w przeświadczeniu, że dzielenie się szczegółami z prywatnego życia jest naturalną praktyką – wynika
z badań dr Anny Brosch z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Z

jawisko częstego upubliczniania informacji
intymnych o dziecku
nazywa się sharentingiem (ang. share – dzielić się
i parenting – rodzicielstwo).
Chodzi o publikowanie zdjęć,
które naruszają prywatność osoby nieletniej i które mają zasięg
publiczny, a więc mogą trafić do
anonimowego odbiorcy. Mogą to
być np. zdjęcia przedstawiające
codzienne życie, ale i zdjęcia
prześmiewcze, ukazujące dziecko na przykład w sytuacji, gdy
zasnęło „z nosem w talerzu”.

fot. Adobe Stock

Matki są w sieci

Zdaniem badaczki z Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
skala tego zjawiska nie jest aż
tak powszechna, jak mogłoby
się wydawać.
– Z moich ostatnich badań
przeprowadzonych w 2018 r.
na grupie 1036 rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym wynika,
że co czwarty z nich nagminnie
udostępnia takie informacje. Nie
jest to więc aż tak popularny proceder, ale na pewno zauważalny, bo jeżeli ktoś upowszechnia
dziesiątki albo nawet setki zdjęć
swoich dzieci to odbiorcom wydaje się, że media społecznościowe są nimi zalane – powiedziała
dr Brosch.
Sharenting dotyczy głównie
matek. – Dawniej np. w latach
70. XX wieku, młode matki siadały przed blokiem na ławce,
dzieci bawiły się w piaskownicy,
a one rozmawiały o dzieciach.
Teraz matki przeniosły się do
sieci – podkreśliła.
Jak wskazała dr Brosch, matki udostępniają zdjęcia swoich
dzieci z kilku powodów. Po
pierwsze, żeby pokazać innym,
że są dobre w swojej roli, że sobie doskonale radzą. Po drugie,
poszukują wsparcia i poparcia
społecznego dla tego, co robią.
– Trzeci motyw związany jest
z charakterystyczną dla naszych
czasów modą na popularność.
Chodzi o uzyskanie aprobaty
społecznej poprzez lajki, co
prowadzi do popularności.
Wiele osób w sieci naśladuje

Internet nigdy
nie zapomina, więc
trudno przewidzieć
konsekwencje tego
procederu dla dzieci
w przyszłości. W sieci
nic nie ginie, a jeżeli
wrzuci się tam
jakieś zdjęcie, ono
zaczyna żyć własnym
życiem. Nie mówiąc
o skrajnych, ale jednak,
przypadkach kradzieży
tożsamości w internecie
czy zjawisku pedofili
w sieci.

innych – znanych tylko z tego,
że są znani. Następnie oni sami
chcą stać się takimi celebrytami. A że nie mają szansy dzięki
sobie, to starają się to uzyskać
chociaż dzięki dziecku. Stąd np.
te zdjęcia ośmieszające dzieci,
które mają po prostu przykuwać
uwagę – tłumaczyła badaczka.
Dodała, że ojcowie w dużo
mniejszym stopniu ulegają sharentingowi, a jeżeli już, to najczęściej w sytuacji, gdy starają
się o prawa do opieki nad dzieckiem.

Prawo do bycia
zapomnianym

Dr Brosch zauważa, że uprawiając sharenting rodzice zapominają, że w ten sposób odbierają
dziecku jedno z najistotniejszych
praw – prawo do bycia zapomnianym. – Internet nigdy nie

zapomina, więc trudno przewidzieć konsekwencje tego procederu dla dzieci w przyszłości.
W sieci nic nie ginie, a jeżeli
wrzuci się tam jakieś zdjęcie,
ono zaczyna żyć własnym życiem. Nie mówiąc o skrajnych,
ale jednak, przypadkach kradzieży tożsamości w internecie
czy zjawisku pedofili w sieci –
wskazała.
Kolejnym skutkiem takiej
aktywności rodziców jest traktowanie dzieci jak „mikrocelebrytów”, które dorastają w przeświadczeniu, że dzielenie się
szczegółami z prywatnego życia jest naturalną praktyką. –
Można więc przypuszczać, bo
to wymaga jeszcze badań, że
gdy w przyszłości sami zostaną
rodzicami, będą jeszcze bardziej
otwarci i skłonni do samoujawniania. Ale z drugiej strony, to

już się dzieje, nastolatkowie proszą rodziców o usunięcie zdjęć
i informacji o sobie; za granicą
były nawet przypadki sądowych
rozpraw – mówiła dr Brosch.
Z jej badań wynika, że sharenting zmienia się. – Coraz mniej
już jest zasypywania całymi seriami przypadkowych zdjęć. Teraz są one przemyślane. Wzrasta
jednak nastawienie rodziców
na zachowania celebryckie i na
zyski. Im więcej lajków, tym
większa popularność i być może

możliwość zarabiania pieniędzy
z umów na produkty lokowane.
W takich przypadkach mogą to
być nawet kompromitujące filmy, ale liczy się zasięg – dodała.
W kolejnych latach dr Brosch
chciałaby kontynuować badania
na temat sharentingu i przeprowadzić badania porównawcze
z innymi krajami europejskimi
oraz afrykańskimi. z
Agnieszka Kliks-Pudlik
www.naukawpolsce.pap.pl
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Polityka senioralna to solidarność
i odpowiedzialność
Minister Marlena Maląg – podczas otwarcia Klubu Seniora w Nowych Skalmierzycach – podsumowała
politykę senioralną, prowadzoną w zakresie wsparcia osób starszych. To nasza odpowiedzialność
i międzypokoleniowa solidarność, aby jesień życia seniorów była godna – powiedziała minister Maląg.

N

a programy systemowe, takie jak
waloryzacja, 13
emerytura i tegoroczne dodatkowe świadczenie
emerytalne, tylko w tym roku

rząd przeznaczył 36 mld zł. – To
nasza odpowiedzialność i międzypokoleniowa solidarność,
aby jesień życia seniorów była
godna – powiedziała podczas
otwarcia Klubu Seniora w No-

Otwarcie Klubu Senior + w Nowych Skalmierzycach

wych Skalmierzycach minister
Marlena Maląg.

Przybywa Domów
i Klubów Senior+

Oprócz dużych programów od
lat są realizowane programy
rządowe, które mają pomóc
seniorom, by ich jesień życia
była pogodna, by mogli spotykać się, rozmawiać i rozwijać
swoje zainteresowania. Takim
programem jest Senior +. Do
2025 r., na tworzenie nowych
i dofinansowanie bieżącej działalności już istniejących placówek, ministerstwo rodziny przeznaczy łącznie 300 mln zł, czyli
60 mln zł rocznie.

Dziś na terenie Polski funkcjonuje 980 Domów i Klubów Seniora, z których korzysta ponad
23 tys. osób. Różnego rodzaju
zajęcia, także internetowe, były prowadzone także w czasie
pandemii, zaś pracownicy pozostawali w stałym kontakcie
z uczestnikami. Tylko na terenie Wielkopolski działa obecnie
85 takich placówek, dla prawie
2 300 osób.

Potrzebna szeroka
koalicja na rzecz seniorów

W 2021 roku w całym kraju powstanie kolejnych 113 Domów
i Klubów. W Wielkopolsce powstanie 15 placówek, zatem na koniec

roku będzie tam działało ich już
100, z nowymi 330 miejscami.
– Program cieszy się dużym
zainteresowaniem jednostek samorządu terytorialnego, które
realizując swoją politykę senioralną chętnie sięgają po dodatkowe środki finansowe – podkreśliła minister Marlena Maląg.
Zdaniem minister Maląg
kompleksową politykę senioralna można realizowwwwwać
jedynie tworząc szeroką koalicję
rządu, samorządu i organizacji pozarządowych. Dlatego na
skierowany do tych ostatnich
program Aktywni+ MRiPS przeznacza w tym roku 40 mln zł. z
www.gov.pl
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Pomoc rodzinom to nie tylko hasło

K

ryzys demograficzny należy do najważniejszych wyzwań
stojących nie tylko
przed Polską, Europą, ale też
większością państw rozwiniętych świata. To przede wszystkim niska dzietność, która jest
najważniejszym czynnikiem
wpływającym na starzenie się
społeczeństwa. Zgodnie z prognozami procesy te mogą mieć
szereg długofalowych negatywnych konsekwencji jak chociażby trudności z dostarczaniem
usług publicznych, a szczególnie
zapewnieniem zabezpieczenia
emerytalnego osób starszych.
– Wskaźników demograficznych nie zmieni się w ciągu jednej kadencji, gdyż wymaga to
kompleksowych i długofalowych
działań – powiedziała minister
Marlena Maląg podczas panelu „Polityka prorodzinna, jako
odpowiedź na wyzwania demograficzne” w trakcie Kongresu
590. – Jednak przypominam,
że gdy Prawo i Sprawiedliwość
przejmowało władzę, wskaźnik

dzietności wynosił 1,28, dziś zaś
osiągnął wartość 1,4. W ciągu
ostatnich pięciu lat urodziło się
w Polsce 1,9 mln dzieci, mimo
zmniejszenia się liczby kobiet
w wieku rozrodczym.
Odpowiedzią na te wyzwania
jest mądra i szeroko zakrojona polityka prorodzinna. Polityka nakierowana na wzmocnienie rodziny oraz znoszenie
barier dla rodziców – również
tych przyszłych i nie do końca
zdecydowanych. Główny cel to

Minister Marlena Maląg

wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu
dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń.
Minister Maląg przypomniała o realizowanych dotychczas
programach, takich jak Rodzina
500+, Maluch+, czy Dobry Start,
które wymiernie wpływają na
sytuację finansową polskich rodzin. Zwróciła jednak uwagę na
wagę czynnika społeczno-kulturowego, czyli kształtowania pozytywnego obrazu rodziny. – Jak
pokazują badania, Polacy chcą
mieć dzieci. Dlatego ważnym
zadaniem władz jest wspieranie
młodych ludzi w tym zamierzeniu, przez tworzenie jak najlepszych warunków na przykład
do godzenia pracy zarobkowej
z życiem rodzinnym – mówiła
minister Maląg. Jednak równie
istotne jest tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny.
Przykładem działań w tym
obszarze mogą być rozpisane
przez MRiPS konkursy: „Po
Pierwsze Rodzina” – skierowany do organizacji pozarządo-

wych i „Samorząd pro
Familia” – w którym
startują władze samorządowe. To okazja do
zaprezentowania na
szerszym forum własnych, innowacyjnych
przedsięwzięć służących poprawie sytuacji rodzin. – Cieszę
się, że aż tyle samorządów było zainteresowanych naszym
konkursem – dodała minister.
W opinii minister
Marleny Maląg pułapka demograficzna grozi tym, że w przyszłości nie będzie miał kto korzystać
z realizowanych dziś inwestycji
– dróg, żłobków czy przedszkoli.
Dlatego niezbędna jest szeroka
koalicja na rzecz rodziny. Musi
obejmować również działania na
rzecz seniorów, w ramach solidarności międzypokoleniowej.
– Wkrótce przedstawimy założenia Strategii Demograficznej,
będącej uzupełnieniem „Nowe-

go Ładu” – zapowiedziała minister Marlena Maląg. Obejmą
one politykę mieszkaniową, podatkową, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa związanego ze
stabilnością zatrudnienia i wiele innych obszarów, mogących
pomóc młodym ludziom w podjęciu decyzji o założeniu rodziny
i posiadaniu dzieci. z
www.gov.pl

fot. Materiały prasowe

– Wskaźników demograficznych nie zmieni się w ciągu jednej kadencji, gdyż wymaga to kompleksowych i długofalowych działań –
powiedziała minister Marlena Maląg podczas panelu „Polityka prorodzinna, jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” w trakcie
Kongresu 590.
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Stalking – czym jest i jak się
przed nim bronić?

Wraz z rozwojem nowoczesnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, służących porozumiewaniu się na odległość,
nasileniu uległo zjawisko społeczne określane jako stalking.

T

ermin ten wywodzi się
z języka angielskiego
i może być on definiowany jako uporczywe,
złośliwe nękanie innej osoby.
Tego typu działanie jest nie tylko
naganne z moralnego punktu
widzenia, ale też może wyczerpywać znamiona przestępstwa
określonego w art. 190a § 1 Kodeksu Karnego.

Osoba pokrzywdzona
uporczywym
nękaniem powinna
w pierwszym rzędzie
wyrazić sprzeciw
wobec zachowania
sprawcy, a więc
zakomunikować
mu, że nie życzy
sobie określonych
zachowań. Istotnym
jest również, aby
pokrzywdzony
ograniczył swój
kontakt ze sprawcą
do wyrażonego przez
siebie sprzeciwu, bez
wchodzenia z nim
w dyskusje.

Nękanie musi być
uporczywe

Wspomniany przepis został
wprowadzony do polskiego porządku prawnego stosunkowo
niedawno, na mocy nowelizacji
Kodeksu Karnego, dokonanej
ustawą z dnia 25 lutego 2011 roku. W tym samym czasie ustawodawca wprowadził również
inny, nieznany wcześniej rodzaj
czynu zabronionego, jakim jest
kradzież tożsamości. Była to uzasadniona odpowiedź na nowego
rodzaju przestępstwa godzące
w wolność psychiczną człowieka oraz jego prawo do ochrony
życia prywatnego i rodzinnego.
W myśl art. 190a § 1 Kodeksu
Karnego „Kto przez uporczywe
nękanie innej osoby lub osoby
jej najbliższej wzbudza u niej
uzasadnione okolicznościami
poczucie zagrożenia, poniżenia
lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega
karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.”
Należy podkreślić, że w świetle obowiązujących regulacji
prawnych dane zachowanie
może być uznane za stalking
wówczas, gdy sprawca działa
w sposób uporczywy. Uporczywość działania sprawcy musi
przejawiać się w długotrwałym
oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby.

fot. Adobe Stocki

Z nienawiści lub z miłości

Wachlarz powtarzających się
zachowań sprawcy, składających się na uporczywe nękanie, może być bardzo szeroki.
Stalking może więc polegać na
bardzo częstym telefonowaniu
lub wysyłaniu licznych wiado-

mości SMS do osoby pokrzywdzonej, także na jej śledzeniu
lub obserwowaniu jej miejsca
zamieszkania, jak również na
kierowaniu pod jej adresem
lub osób dla niej najbliższych
gróźb. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wspomnianych czynności, składających
się na uporczywe nękanie, musi
być natomiast skutek w postaci
wzbudzenia w pokrzywdzonym
uzasadnionego okolicznościami
poczucia zagrożenia, poniżenia,
udręczenia lub istotne naruszenie jej prywatności.
Warto zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto obojętnym
z prawnego punktu widzenia jest
motywacja sprawcy. Stalkingiem
może być więc czyn powodowany żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości jak
i nienawiści, chęcią dokuczenia
mu, złośliwością czy też potrzebą
zemsty. Dla stwierdzenia istnienia przestępstwa stalkingu nie
ma też znaczenia, czy sprawca
ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące znaczenie ma subiektywne odczucie zagrożenia,

poniżenia lub udręczenia osoby
pokrzywdzonej, które musi zostać oceniane w sposób zobiektywizowany.

Stalking i jego obiektywne
skutki

Odczucia, o których mówi art.
190a § 1 Kodeksu Karnego,
muszą być uzasadnione okolicznościami. Subiektywne
odczuwanie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia występujące u danej osoby należy
konfrontować z wiedzą, doświadczeniem i psychologią
reakcji ogółu społeczeństwa.
Odczuwanie to musi być zatem
poparte obiektywnym przekonaniem, że każdy przeciętny
człowiek, o zbliżonych do ofiary
cechach osobowości, psychiki,
intelektu i umysłowości, w porównywalnych warunkach także
odczuwałby takie zagrożenie,
poniżenie lub udręczenie.
Alternatywnym sposobem
dokonania przestępstwa uporczywego nękania jest istotne
naruszenie przez sprawcę prywatności pokrzywdzonego. Spowodowanie tego skutku może
być następstwem filmowania

lub fotografowania danej osoby,
upublicznienia jej wizerunku
mimo braku zgody, narzucania swojego towarzystwa oraz
innego przekraczania bariery
fizycznej bliskości.

Jak się bronić przed
uporczywym nękaniem?

Osoba pokrzywdzona uporczywym nękaniem powinna
w pierwszym rzędzie wyrazić
sprzeciw wobec zachowania
sprawcy, a więc zakomunikować mu, że nie życzy sobie określonych zachowań. Istotnym
jest również, aby pokrzywdzony ograniczył swój kontakt ze
sprawcą do wyrażonego przez
siebie sprzeciwu, bez wchodzenia z nim w dyskusje. Dobrym
sposobem może być zablokowanie numeru telefonu stalkera.
Opisane powyżej działania
mogą okazać się niewystarczające. Jeżeli sprawca nie zaniecha
uporczywego nękania, pokrzywdzony powinien zbierać dowody potwierdzające popełnienie
przestępstwa. Mogą być nimi
SMS-y, e-maile, nagrania, zdjęcia, listy, prezenty itp. Warto
aby osoba pokrzywdzona poin-

formowała bliskie sobie osoby
o tym, iż jest ofiarą stalkingu.
Osoby te mogą udzielić pokrzywdzonemu wsparcia, ale
też występować przed Sądem
jako świadkowie.
Warto zaznaczyć, iż stalking
jest przestępstwem ściganym
z urzędu, po zainicjowaniu wnioskiem ofiary. Wystarczy zatem
złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dołączyć
do niego zebrane przez siebie
dowody. Na dalszym etapie postepowanie będzie prowadzone
przez organy ścigania.
Pokrzywdzony przestępstwem uporczywego nękania
może domagać się nie tylko ukarania sprawcy, ale też żądać zakazu zbliżania się sprawcy do
pokrzywdzonego na określoną
w wyroku odległość oraz zakazu kontaktowania się sprawcy
z pokrzywdzonym w jakikolwiek
sposób. z

Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, adwokat Izby
Adwokackiej w Siedlcach.
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Klimat na zrównoważone
budownictwo
Zrównoważony rozwój, „zielone budownictwo”, ekologia, systemy „Breeam” i „Leed”, to obecnie
niezwykle nośne i modne pojęcia odnoszące się do branży budowlanej. Ale jak tak naprawdę
właściwie je rozumieć i wprowadzać w życie?

J

Czy w budownictwie
możliwy jest
zrównoważony rozwój?

Aby projekty budowlane stały
się przyjazne środowisku, warto wykorzystać rozwój nowoczesnych technologii, które pozwalają oszczędzać zasoby naturalne.
Taką drogą poszła firma FineTech
Construction, która z sukcesem
i od początku swojego istnienia
konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Przy realizacji
firmowych inwestycji wykorzystywane jest coraz mniej wody
oraz energii elektrycznej. FTC
kontroluje też jakość i pochodzenie używanych w produkcji
materiałów, a finalnie dba możliwość ich recyklingu, stosując
w praktyce zasadę racjonalnego
gospodarowania odpadami.
– Troska o środowisko naturalne
jest wpisana w nasze firmowe DNA.
Ekologia to jeden z priorytetów na
każdym etapie realizacji naszych
projektów, począwszy od projektowania, poprzez prace budowalne,
aż po samą eksploatację budynków
– podkreśla Włodzimierz Bogiel,
prezes przedsiębiorstwa. I dodaje:
– W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na oszczędne gospodarowanie surowcami, redukcję

bowiem wyposażone w system
nawadniania oparty na liniach
kroplujących i czujnikach wilgotności gleby.

Starannie planowana
przestrzeń

zanieczyszczeń oraz wykorzystywanie materiałów maksymalnie
przyjaznych dla środowiska.

Certyfikat „Breeam”, czyli
jak budować w sposób
przyjazny dla Ziemi

Firmy budowlane starają się o certyfikaty, które gwarantują, że inwestycje spełniają rygorystyczne
wymogi związane z postulatami
zrównoważonego rozwoju. Jednym
z nich jest „Breeam”, czyli proekologiczny system oceny budynków.
Dążenie do spełnienia wymogów
„Breeam” pomaga w budowie inwestycji generujących niższe koszta
użytkowania budynków, w ograniczeniu negatywnego wpływu na
środowisko oraz stworzeniu środowiska przyjaznego dla zdrowia
i komfortu użytkowników.
System „Breeam” składa się
z 10 głównych kategorii, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt szczegółowych podkategorii.
Realizując projekty zgodnie z tymi
wymogami, nawet na poziomie
„Good” jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 10%
w stosunku do standardowego budownictwa, co daje znaczny wkład
w ochronę naszej planety.

DSV Office –
prawdopodobnie
najbardziej ekologiczny
biurowiec w Warszawie

Spośród kilkunastu realizowanych
przez FTC projektów na szczegól-

ną uwagę zasługuje budowa warszawskiego biurowca DSV Office.
Budynek ten otrzymał w maju 2021
r. certyfikat BREEAM „Very Good”.
Oznacza to, że obiekt funkcjonuje
w sposób zrównoważony i ma jak
najmniejszy możliwy negatywny
wpływ na środowisko naturalne.
Budynek biurowy DSV Office jest
więc obiektem przyjaznym środowisku.
– Ochrona środowiska była
jednym z priorytetów na każdym
etapie jego budowy, od projektu,
poprzez prace budowlane, aż po
samą eksploatację budynku. Budowa i obecne funkcjonowanie
biurowca oparte zostało na czterech filarach zrównoważonego
rozwoju, a więc na: użyciu proekologicznych materiałów, zastosowaniu rozwiązań umożliwiających
oszczędzanie energii, zamontowaniu urządzeń oszczędzających
wodę i wreszcie na dobrym dla
środowiska zaplanowaniu przestrzeni – opowiada prezes FineTech Construction.

Ekologiczne materiały
w DSV Office

Podczas realizacji prac budowalnych szczególnie ważny jest dobór materiałów konstrukcyjnych
i wykończeniowych. W przypadku
projektu DSV Office zastosowane
zostały materiały posiadające stosowne deklaracje środowiskowe
(EPD – Environmental Product
Declaration) tj.: metal, beton,

szkło i drewno. Natomiast elementy wykończeniowe, zarówno
wewnętrzne jak i fasadowe, były
zgodne z certyfikatem ISO 14205.
Firma dbała też o to, żeby podczas całego procesu budowlanego
nie działać na szkodę ekosystemów
leśnych. – Wbudowane materiały
drewniane i drewnopochodne posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające legalność pochodzenia drewna, FSC i PEFC – wyjaśnia
Włodzimierz Bogiel.

W biurowcu nie da się
marnować wody i energii

Niezwykle istotną dla ekologii
kwestią, jeśli chodzi o użytkowanie
wykończonego już budynku, jest
minimalizowanie zużycia przez
pracowników biur wody i energii. Dlatego tak ważne jest, żeby
podczas prac wykończeniowych
zwracać szczególną uwagę na materiały wykończeniowe.
– Nie tylko wanny, umywalki
i tym podobne (czyli tzw. biały
montaż), ale także zmywarki zostały wybrane na podstawie niskich parametrów zużycia wody
i energii – wylicza prezes Bogiel.
Warto też wspomnieć, że w budynku DSV Office zainstalowano
dużą liczbę liczników, które pozwalają na bieżące monitorowanie zużycia mediów i tym samym
kontrolowanie tego zużycia.
Również zielone strefy otaczające budynek przyczyniają się do
oszczędzania wody. Zostały one

Ekologia zaczyna się już w momencie wyboru miejsca na budowę.
Budynek DSV Office został zlokalizowany na terenie poprzednio
już zabudowanym, dzięki czemu
nie trzeba było pozyskiwać dla
inwestycji nowych terenów. Warto podkreślić, że inwestor zadbał
o to, by zieleń wokół budynku
nawiązywała do lokalnego ekosystemu.
W garażu podziemnym biurowca przewidziano miejsca dla
rowerzystów oraz zainstalowano
stacje do ładowania samochodów
elektrycznych. Dzięki tym rozwiązaniom udało się organiczyć
wykorzystywanie samochodów
oraz promować alternatywne
bezemisyjne sposoby transportu. – W efekcie przyczyniliśmy
się do zmniejszenia emisji CO2
do atmosfery! – cieszy się prezes.

Ekologia, czyli dobre
zarządzanie

Kluczem do sukcesu każdego nagrodzonego w ramach projektu
„Breeam” przedsięwzięcia jest
właściwe zarządzanie nim na każdym etapie. To właśnie Generalny
Wykonawca sprawuje kontrolę
nad wszystkimi czterema filarami zrównoważonego budownictwa: materiałami, wodą, energią
i przestrzenią.
Tak też było z budową DSV
Office w Warszawie. Firma
FineTech Construction pokazała, jak duży wpływ na ochronę
środowiska może mieć generalny wykonawca, udowadniając
tym samym, że można budować
ekologicznie! z
Maciej Puton

fot. Materiały prasowe

ak możemy przeczytać
w dokumentach Unii Europejskiej, „Budownictwo
i użytkowanie budynków
w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za
około jedną trzecią zużycia wody.
Sektor budowlany wytwarza również około jedną trzecią wszystkich
odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu
życia budynku, w tym w trakcie
produkcji wyrobów budowlanych,
budowy budynków, użytkowania
ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowlanymi”
(komunikat COM/2014/0445 final].
Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Budowanie ewidentnie szkodzi Matce Ziemi. Dlatego warto
zastanowić się, jak budować, nie
szkodząc przyrodzie.
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Rekordzistka Polski Maria Andrejczyk
gotowa na kolejne wyzwania
Rezultat 71,40 m w rzucie oszczepem to niebotyczne osiągnięcie. Ten wielki, można nawet powiedzieć kosmiczny wynik, to efekt nie
tylko talentu, ale przede wszystkim ciężkiej, konsekwentnej i mądrej pracy. Serdecznie gratuluję, ponieważ to jedno z największych,
jeśli nie największe, z osiągnięć lekkoatletycznych w tym roku – powiedział podczas spotkania z Marią Andrejczyk minister kultury,
dziedzictwa narodowego i sportu, Piotr Gliński.

fot. Materiały prasowe

C

ieszymy się jako przedstawiciele MKDNiS, że
nasz resort systemowo i poważnie wspiera
polskich sportowców. Dla związku lekkoatletycznego przekazujemy ponad 30 mln rocznie. Zachęcamy wszystkich do uprawiania
sportu, także amatorsko, bo to
jest piękna dziedzina życia – dodał wicepremier.
– Ja również serdecznie gratuluję fantastycznego wyniku,
rekordu Polski i złotego medalu
zdobytego podczas Pucharu Europy. Wszyscy trzymamy kciuki
za Pani udany występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio –
podkreśliła podczas spotkania
wiceminister Anna Krupka.
Polska oszczepniczka, jedna
z pierwszych beneficjentek PFN
team 100, z rewelacyjnej strony
pokazała się podczas zawodów
Pucharu Europy w rzutach, które
w miniony weekend odbyły się
w Splicie. Andrejczyk rzuciła
oszczepem 71,40 m, o ponad
cztery metry poprawiając własny rekord Polski! Czwartej zawodniczce Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro (2016) zabrakło
jednocześnie tylko 88 cm do rekordu świata. Od 10 lat nikt nie
osiągnął takiej odległości.
– Nie spodziewałam się takiego dobrego wyniku, choć oczywiście bardzo się z niego cieszę.
Sezon jednak dopiero się zaczął
i razem z moim trenerem zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze
bardzo dużo do zrobienia w tym
roku. Najważniejszym jest, by
odnaleźć w życiu jakąś pasję, niekoniecznie w sporcie; by w każdej dziedzinie życia i podążać za
głosem własnego serca – powiedziała podczas wizyty w siedzibie
MKDNiS Maria Andrejczyk.
Fantastyczny rezultat oszczepniczki robi ogromne wrażenie
tym bardziej, że od igrzysk
w Rio de Janeiro Polka zmagała się z wieloma problemami
zdrowotnymi, które utrudniały
jej treningi i udział w rywalizacji. Andrejczyk, która przeszła
między innymi operację stawu

Fantastyczny rezultat
oszczepniczki robi
ogromne wrażenie
tym bardziej,
że od igrzysk w Rio
de Janeiro Polka
zmagała się z wieloma
problemami
zdrowotnymi, które
utrudniały jej treningi
i udział w rywalizacji.
Andrejczyk, która
przeszła między
innymi operację
stawu barkowego
i stawu skokowego
pokazała jednak
wielką ambicję,
motywację i wolę
walki.

barkowego i stawu skokowego,
pokazała jednak wielką ambicję, motywację i wolę walki. Jak
sama podkreśla, po raz pierwszy
od pięciu lat udało jej się wykonać w 100 procentach założenia treningowe, przy wydatnym
wsparciu lekarzy, rehabilitantów
i psychologa.
Wspaniały rzut w Splicie sprawił, że Polka jest uznawana za
jedną z faworytek do wygranej
na Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio. Andrejczyk prowadzi
w światowych listach z ogromną przewagą nad rywalkami.
Najbliższe plany lekkoatletki
to start w mityngu w Ostrawie
(19 maja), a potem Drużynowe
Mistrzostwa Europy w Chorzowie (29-30 maja). Głównym celem oszczepniczki są oczywiście
igrzyska w Tokio, które odbędą
się w dniach 23 lipca – 8 sierpnia
2021 r. Życzymy powodzenia!
Maria Magdalena Andrejczyk
to urodzona 9 marca 1996 r. w Suwałkach polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Uczestniczka igrzysk olim-

pijskich w Rio de Janeiro (2016),
na których zajęła 4. miejsce. Złota medalistka Mistrzostw Europy
Juniorów w 2015 r. Medalistka
mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych
oraz ogólnopolskiej olimpiady
młodzieży. Rekordzistka Polski zarówno juniorek (62,11 m,
1 sierpnia 2015 r. w Cetniewie),
jak i seniorek. Nowy rekord kraju ustanowiła w ostatni weekend podczas Pucharu Europy
w Splicie (Chorwacja), rzucając
oszczepem na odległość 71,40 m,
co stanowi również 3. wynik
w historii światowej lekkoatletyki. Maria Andrejczyk należy
do grupy Sportowej ORLEN. Jej
trenerem jest Karol Sikorski.

MKDNiS wspiera polskich
olimpijczyków

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznaje corocznie dotacje dla polskich związków sportowych na
realizację przygotowań polskich
zawodników do startu w igrzyskach olimpijskich. Wsparcie kie-

rowane jest w ramach Programu
dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych
z przygotowaniem zawodników
kadry narodowej do udziału
w igrzyskach olimpijskich oraz
przygotowaniem i udziałem
w mistrzostwach świata i Europy
w sportach olimpijskich. Naszym
priorytetem jest zapewnienie
warunków do płynnego przebiegu procesu szkoleniowego.
W 2021 r. przeznaczyliśmy na
ten cel ponad 132 mln zł.
Miniony rok, z uwagi na pandemię koronawirusa, był niezwykle trudny dla sportowców
szykujących się do igrzysk. Aby
wesprzeć środowisko olimpijskie, w ubiegłym roku (2020)
na przygotowania olimpijskie
przyznaliśmy ponad 13 mln
złotych środków dodatkowych,
które polskie związki sportowe
przeznaczyły przede wszystkim
na zakup sprzętu sportowego
i specjalistycznego. z
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

czerwiec 2021

28 POLSKA PO GODZINACH
n WARSZAWA

Wspomnienie wielkiego
architekta stolicy

W

ten sposób zamknęła się historia, która zaczęła
się 26 marca 1949
roku w Warszawie, w mieście,
w którym urodził się i z którym
związał całe osobiste i zawodowe
życie Pan Stefan.

Pomnik Stefana
Kuryłowicza
na skwerze
jego imienia
w Warszawie v

Warszawski profesor

Życiorys i dokonania Profesora
są powszechnie znane, bo wyznaczają architektoniczny kanon
epoki lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia i pierwszej
dekady XXI wieku. Stefan Kuryłowicz ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej – uczelni, której
pozostał wierny na zawsze, pełniąc na niej funkcję profesora.
Od 1983 roku prowadził własne
biuro projektowe, obecnie pod
nazwą Kuryłowicz & Associates. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za
pracę pt. „Architektura – idea
i jej realizacja”. Jego niezliczone
projekty możemy podziwiać na
ulicach Warszawy i innych polskich miast.

Najsłynniejsze dzieła

Dzieła Profesora są łatwe do rozpoznania nawet dla osób niespecjalnie interesujących się
architekturą. Wystarczy stanąć
u wylotu ulicy Próżnej, spojrzeć
w lewo na biurowiec Zielna Point przy zabytkowym budynku
PASTY, później w prawo w kierunku tzw. Centrum Królewska i od razu widać, że oba te
gmachy wyszły spod jednej ręki
i że jest to architektura najwyższej próby. Takich przykładów
jest całe mnóstwo: biurowiec
Focus, biurowiec PLL Lot, niezwykła fasada Prosta Tower, Hotel Hilton i apartamentowiec
Symfonia Residence w Gdańsku, Collegium Humanisticum
w Toruniu, Narodowe Forum
Muzyki we Wrocławiu, Stadion
Miejski w Białymstoku. Wracając do zabudowy stolicy, warto
też wspomnieć Ratusz w Wilanowie, osiedla Marina Mokotów

Biurowiec
Focus Filtrowa
w Warszawie
projektu Stefana
Kuryłowicza x

i Eko-Park, siedziby firmy Avon,
Hector, Arcon, EMI Pomaton czy
biurowce Nullo oraz Wola Center. Przy tym ostatnim znajduje
się pomnik Stefana Kuryłowicza
zbudowany w obrębie skweru
noszącego jego imię.

„Zawsze, daj Boże, razem”

O tych dokonaniach wiedzą niemalże wszyscy, natomiast nie dla
każdego jest oczywiste, że spod
ręki Pana Stefana wyszły też takie
nietuzinkowe obiekty, jak Terminal Pasażerski dla Portu Lotniczego Modlin czy Stacja Metra Dworzec Gdański. Dla mnie osobiście
bardzo ważne jest wspomnienie
biurowca Nautilus przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Miałem okazję uczestniczyć w jego
budowie, na pamiątkę czego
otrzymałem od prof. Kuryłowicza
odręcznie napisaną dedykację.
Był to wpis o treści „Zawsze, daj
Boże, razem :)” w albumie jego autorstwa pt. „Pasja i Pragmatyzm.

Człowiek – Architektura – Wolność”, opowiadającym o twórczości Stefana i Ewy Kuryłowiczów
oraz ich zespołu.
Uczestniczyłem, jako prezes
Warbudu, a później Mostostalu
Warszawa w wielu przedsięwzięciach zaprojektowanych przez
APA Kuryłowicz & Associates,
co poczytuję sobie za ogromny
przywilej. Jednak największym
dla mnie zaszczytem były osobiste
relacje i przyjaźń, jaką obdarzył
mnie śp. Stefan Kuryłowicz. Dlatego pozwolę sobie przy tej smutnej,
ale doniosłej okazji, przytoczyć
wspomnienie, które jest dla mnie
bardzo ważne i o którym będę
pamiętał przez całe życie.

Architektoniczne perełki

Dużo mówi się o wielkich, wymienionych już wcześniej, dokonaniach Profesora Kuryłowicza
– budynek Focus w Al. Lecha
Kaczyńskiego (obecnie al. Armii
Ludowej), lotnisko w Modlinie,

budynek biurowy Nautilus przy
Nowogrodzkiej czy dziesiątkach
innych, ale naprawdę mało kto
wie, że przykłady jego wybitnej
architektury można odnaleźć
też w skali mikro w najmniej
spodziewanych miejscach. Do
nich na przykład należy projekt parteru budynku biurowego Spółdzielni Oświata-Ochota
przy Mołdawskiej 7. Jest on częścią osiedla zaprojektowanego
w niezwykle harmonijnym stylu
przez Architekta Zbigniewa Garbowskiego, natomiast Pan Stefan dołożył tu tylko w niemalże
niewidoczny sposób swój znak
firmowy. Uważny obserwator
dostrzeże natychmiast podobieństwa fasady parteru Mołdawskiej
7 i znanego wszystkim biurowca
ZDzielna Point przy budynku PASTY – i nagle wszystko staje się
jasne. Takich perełek w naszym
mieście jest bez liku. Zachęcam
chociażby do wycieczki na Saską
Kępę, na ulicę Berezyńską, gdzie
znajduje się siedziba APA Kuryłowicz & Associates. Nie trzeba
znać dokładnego adresu; każdy
charakterystyczną architekturę
spod znaku Pana Stefana rozpozna bezbłędnie, z daleka i na
pierwszy rzut oka.

Ostatnie zlecenie
i ostatni lot

Było to w pierwszych dniach
czerwca 2011 roku. Współpra-

cowałem wtedy z Emilianem
Kamińskim przy adaptacji pomieszczeń na przestrzeń restauracyjno-kawiarnianą Nasza Warszawa przy jego Teatrze
Kamienica. Trzeba przyznać,
że Pan Emilian miał niezwykły zmysł estetyczny i projekt
wnętrz Naszej Warszawy wykonał praktycznie sam. Niezbędny był jednak podpis architekta
z uprawnieniami, żeby uzyskać
uzgodnienia w Urzędzie.
Była to bardzo drobna, ale
nietypowa sprawa, więc pomyślałem od razu o najbardziej
uczynnym i chętnym do pomocy człowieku jakiego znałem,
o Stefanie. Wykonałem do niego telefon (to był najprawdopodobniej 5 czerwca). Odebrał
natychmiast i powiedział, że
sam nie może, bo jest w podróży przez Europę i za chwilę
wsiada do samolotu. Obiecał
jednak, że zadzwoni przed wylotem do swojej pracowni i poprosi, żeby ktoś się tym zajął,
czyli projekt obejrzał, uzgodnił
i autoryzował. Podziękowałem
i umówiliśmy się na spotkanie
po jego powrocie. Jak powiedział, tak zrobił, a ja kilkadziesiąt godzin później przeczytałem na żółtym pasku w telewizji, że wybitny architekt, Profesor Stefan Kuryłowicz zginął
w wypadku lotniczym w hiszpańskiej Asturii… Prawdopodobnie była to jedna z ostatnich spraw zawodowych, którą
mój wielki przyjaciel, mentor,
warszawski i polski patriota,
Pan Profesor Stefan Kuryłowicz zajmował się na tym naszym łez padole.
Profesor Kuryłowicz był człowiekiem renesansu, interesował
się bardzo wieloma rzeczami.
Pasjonował się lotnictwem, był
wielkim znawcą i entuzjastą
sportu, na nartach jeździł jak
szatan, uwielbiał grać w tenisa. Nie spotkałem wcześniej ani
nigdy później nikogo takiego.
Cześć Jego pamięci. z
Jarosław Popiołek

fot. Wikipedia – Mariochom, Wikipedia Marcin Białek

Za kilka dni, 6 czerwca, minie dziesięć lat od tragicznej katastrofy lotniczej w hiszpańskiej Asturii, w której śmierć poniósł jeden
z najwybitniejszych architektów naszych czasów, polski i warszawski patriota, człowiek renesansu, profesor Stefan Kuryłowicz.
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Polski Sektor Kosmiczny –
dziś i w niedalekiej przyszłości
Pierwsze spektakularne sukcesy Polaków, jak na przykład nasz udział w budowaniu łazików marsjańskich, przyciągają
do kosmicznego sektora kolejne zdolne osoby. Rolą Agencji Rozwoju Przemysłu jest nieustanne tworzenie jak najlepszych warunków,
aby polska myśl technologiczna mogła się rozwijać również w obszarze kosmicznym.

M

ówiąc o przemyśle kosmicznym, często jako pierwsze skojarzenia przychodzą nam do
głowy działania największych
krajów świata, takich jak USA,
Rosja czy Chiny. Jednak również w Polsce dzieje się coraz
więcej w tej dziedzinie nauki
i biznesu. Zadanie wsparcia
szeroko rozumianego sektora
kosmicznego zostało powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu
(ARP), będącej spółką akcyjną
w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym
udziałem Skarbu Państwa. Jest
ona powołana do wspierania
wielu kluczowych obszarów
świata nauki i biznesu, w tym
również związanego z eksploracją kosmosu.
Wsparcie ARP dla sektora
kosmicznego przekłada się na
szereg inicjatyw realizowanych
z sukcesem od kilku lat. Poniżej
wymienimy niektóre z nich.

fot. Mateirały prasowe

Agencja buduje
kosmiczne kadry

Już od 2016 r. ARP S.A. prowadzi program wsparcia dla polskich firm dedykowany branży kosmicznej: „Kompleksowy
program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce”.
Program ten definiuje i dzieli
działania ARP S.A. na cztery kategorie: rozwój kadr – program
stażowy, nowe projekty biznesowe, promocja oraz instrumenty
finansowe.
W obszarze „rozwój kadr”
Agencja Rozwoju Przemysłu
S.A. realizuje wiele inicjatyw,
których celem jest zapewnienie
branży wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jedną
z tych inicjatyw jest ARP Space Academy, w ramach której,
we współpracy z Politechniką
Warszawską, organizowane są
specjalistyczne kursy z cyklu
„Wstęp do inżynierii kosmicznej”. Z kolei w obszarze kształcenia kadr menadżerskich
ARP S.A. blisko współpracuje

Wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński oraz przedstawiciele firmy KP LABS, uhonorowani statuetką „Konstelacje ARP” w kategorii „Kosmiczna Firma Roku”.

z Akademią Leona Koźmińskiego i powołanym w ramach tej
uczelni Centrum Studiów Kosmicznych.

ARP, czyli satelity, roboty
i kawa z kosmosu

Agencja Rozwoju Przemysłu
uczestniczy w rozwoju sektora
technologii kosmicznych także jako inwestor kapitałowy.
Od 2014 r. spółka jest współwłaścicielem firmy Creotech
Instruments S.A. z Piaseczna,
która zajmuje się m.in. projektowaniem mikrosatelitów,
opracowywaniem zaawansowanych systemów elektronicznych na potrzeby instrumentów
kosmicznych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych
satelitarnych. Z kolei w 2019 r.
ARP S.A. objęła 44% udziałów
w spółce PIAP Space, utworzonej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP. Firma ma ambitne plany
związane z rozwojem robotyki
kosmicznej. Aktualnie prowadzi prace nad opracowaniem
ramienia robotycznego do serwisowania satelitów.
Ciekawym przedsięwzięciem jest też tzw. „Pierwsza kawa” – czyli codzienne rozmowy
z przedstawicielami polskiego
sektora kosmicznego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mają one na celu dzielenie
się z wirtualnymi odbiorcami
doświadczeniami z branży kosmicznej.

Sektor kosmiczny jest
jednym z najbardziej
innowacyjnych
sektorów w Polsce,
mającym bardzo
duże znaczenie
tak w polskiej,
jak i europejskiej
gospodarce.
Powiększająca się
liczba przedsiębiorstw
związanych z tą
dziedziną badań,
a co za tym
idzie także
liczba projektów
realizowanych w jej
ramach, powoduje,
że zwiększa się
zapotrzebowanie
na wykwalifikowaną
kadrę pracowniczą.
Od stażu do etatu
w kosmosie

Od 6 lat Agencja organizuje również program stażowy „Rozwój
Kadr Sektora Publicznego”, który w tym roku przekształcił się
w Polish Space Fellowship Program. Organizowany wspólnie
ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego program stażowy umożliwia absolwentom
możliwość odbycia półroczne-

go stażu w wybranych firmach
polskiego sektora kosmicznego. Poprzednie edycje konkursu
„Rozwój kadr sektora kosmicznego” cieszyły się bardzo wysoką liczbą zgłoszeń. Dodatkowo
80% absolwentów poprzednich
edycji programu znalazło stałe
zatrudnienie w firmach, w których odbywało staż.
Wartym podkreślenia jest
fakt, iż sektor kosmiczny jest
jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów w Polsce, mającym bardzo duże znaczenie
tak w polskiej, jak i europejskiej
gospodarce. Powiększająca się
liczba przedsiębiorstw związanych z tą dziedziną badań,
a co za tym idzie także liczba
projektów realizowanych w jej
ramach, powoduje, że zwiększa
się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.
Szczególnie potrzeba młodych,
którzy świetnie radząc sobie
z nowoczesnymi technologiami
rozumieją, że stanowią one w tej
dziedzinie podstawę działań.
W sektorze kosmicznym pracują między innymi mechanicy,
elektronicy, programiści, geoinformatycy, marketingowcy,
prawnicy czy nawet specjaliści od biotechnologii i medycyny. Na zatrudnienie w sektorze kosmicznym mogą liczyć
absolwenci polskich uczelni,
którzy zyskali tytuł laureata organizowanego przez Agencji
Rozwoju Przemysłu programu
stażowego.

Kosmos czeka na Polaków

Polski przemysł kosmiczny stale
się rozwija. Polskie przedsiębiorstwa biorą udział w coraz większej liczbie misji kosmicznych
realizowanych przez Europejską
Agencję Kosmiczną (ESA). Wiele
z nich tworzy swoje technologie
kosmiczne oparte na autorskich
projektach.
W Polsce działają między innymi firmy zajmujące się zarówno
technologiami rakietowymi, jak
i wykorzystaniem gotowych danych satelitarnych. Wytwarzają
one oprogramowanie lotne oraz
projektują optykę dla satelitów
obserwujących Ziemię. Tak duża
różnorodność kompetencji jest na
pewno bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość i silną stroną
polskiego sektora kosmicznego.
Kosmos budzi emocje i rozpala wyobraźnię. Między innymi dlatego przemysł kosmiczny
cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród młodych naukowców. Pierwsze spektakularne sukcesy Polaków, jak na przykład
nasz udział w budowaniu łazików marsjańskich, przyciągają
do kosmicznego sektora kolejne
zdolne osoby. Rolą Agencji Rozwoju Przemysłu jest nieustanne
tworzenie przedstawicielom świata nauki oraz biznesu jak najlepszych warunków, aby polska myśl
technologiczna mogła się rozwijać
również w obszarze kosmicznym.
Dotychczasowe inicjatywy potwierdzają zasadność oraz skuteczność tego typu działań. z
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Nietoperze – nasi nieznani sąsiedzi
Nietoperze nie cieszą się dobrą opinią wśród ludzi, a są to ciekawe i pożyteczne zwierzęta. Wokół nietoperzy narosło wiele uprzedzeń
i przesądów, a ich reputację pogorszyła dodatkowo ostatnia epidemia koronawirusa.

W

Polsce wykryto łącznie 27
gatunków nietoperzy. Część
z nich obserwowano jednak
tylko kilka razy, a inne gatunki
rozdzielono/wyodrębniono na
podstawie badań anatomicznych
i genetycznych. Są one trudne
do oznaczenia podczas pobieżnych oględzin. Wszystkie polskie
nietoperze zaliczamy do „owadożernych” albo mniejszych
(Microchiroptera), różniących
się znacznie od dużych tropikalnych nietoperzy owocożernych.
Nietoperze są jedynymi ssakami
zdolnymi do aktywnego lotu.
Należą do najdłużej żyjących
drobnych ssaków – żyją do 30-40
lat, czyli około 10 razy dłużej, niż
gryzonie o podobnej masie ciała.

Mistrzowie echolokacji
i hibernacji

Szczególną cechą nietoperzy
jest posługiwanie się echolokacją: wytwarzają one, odbierają
oraz interpretują ultradźwięki
w zakresie ok 20-120 kHz. Każdy
gatunek ma charakterystyczne
widmo sygnału, które można
ocenić przy pomocy mikrofonów, przetworników ultradźwiękowych i specjalnych programów komputerowych. Wiele
gatunków używa głosów socjalnych możliwych do usłyszenia
przez człowieka.
Nietoperze posiadają też zdolność regulacji temperatury ciała
w szerokim zakresie i hibernują zimą. Hibernacja umożliwia
im przetrwanie kilku miesięcy
w roku bez przyjmowania pożywienia i wody, przy czym sierść
nietoperzy jest hydrofilna, czyli zbiera wodę z otoczenia, co

Gacek brunatny

Mroczek posrebrzany

chroni te zwierzęta przed odwodnieniem. Niektóre gatunki prowadzą osiadły tryb życia,
a inne przenoszą się na zimę
w cieplejsze rejony, pokonując
dystans nawet 1-2 tys. km.

Stworzenia bliskie
ludziom

W naszym kraju więcej gatunków
nietoperzy występuje na południu, czemu sprzyja łagodniejszy
klimat i liczne jaskinie w strefie
gór i wyżyn. Ważnym dla nich
środowiskiem są stare lasy i parki
z dziuplastymi drzewami.
Nietoperze są od dawna związane w ludzkimi siedzibami. Zasiedlają piwnice, fortyfikacje,
ziemianki i inne podziemia, strychy, szopy, stodoły, stare kościoły (głównie drewniane), różne
konstrukcje dachowe, przewody
wentylacyjne i kanalizacyjne, kamienne i betonowe mosty oraz

Hibernujący mopek

przepusty, ukrycia za okiennicami i roletami, w ostatnich latach
również stropodachy, skrzynki
na balkonach i pęknięte okna
wieloszybowe. W młodych drzewostanach sosnowych pozbawionych naturalnych ukryć
nietoperze chętnie zasiedlają
drewniane skrzynki letnie różnych typów. Poszczególne gatunki mają odmienne upodobania
co do lokalizacji, temperatury
i wilgotności kryjówek.

Pożyteczne i pod ochroną

Obecność nietoperzy jest korzystna dla środowiska, gdyż
regulują liczebność owadów roślinożernych – potencjalnych
szkodników upraw leśnych
i rolnych oraz wielu owadów
szkodliwych albo uciążliwych
dla człowieka. Ponadto są one
wskaźnikiem braku poważnych
zanieczyszczeń chemicznych

środowiska. Na terenach leśnych i rolnych, gdzie regularnie są stosowane chemiczne
środki ochrony roślin, liczba
nietoperzy maleje albo zupełnie
zanikają.
Wszystkie gatunki nietoperzy
są w Polsce objęte ochroną prawną. Niektóre gatunki są dodatkowo chronione konwencjami i dyrektywami międzynarodowymi.
Aktywna ochrona nietoperzy obejmuje tworzenie i utrzymanie w odpowiednim stanie
schronień zimowych i letnich,
ograniczenie prac leśnych
w okresie ich aktywności, ochronę pomnikowych dziuplastych
drzew, utrzymywanie małych
zbiorników wodnych i unikanie
niepotrzebnych zabiegów chemicznych. Ważne jest też dopasowanie terminów i zakresu prac
remontowych w budynkach do
obecności nietoperzy.

Wakacje nietoperzy

Liczenia nietoperzy przeprowadza się zimą podczas hibernacji. Można je również chwytać
(latem) w specjalne sieci słabo
odbijające ultradźwięki – ta metoda wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia.
Największe zimowisko nietoperzy na Mazowszu to Twierdza
Modlin. Największe kolonie letnie
znajdują się w Kampinoskim Parku Narodowym i Mazowieckim
Parku Krajobrazowym. Przypadki pogryzienia przez nietoperze
zdarzają się wyjątkowo i mogą
dotyczyć większych gatunków,
jak borowiec wielki, mroczek późny albo nocek duży. Nietoperze
mogą czasem przenosić choroby
zakaźne, ale nie częściej iż inne
dzikie ssaki. Nie należy ich dotykać i przenosić bez rękawiczek.
Duże kolonie nietoperzy (liczące setki-tysiące osobników)
zasiedlające użytkowane budynki mogą być uciążliwe ze
względu na zanieczyszczanie
otoczenia odchodami i gromadne wyloty wieczorem na żer, ale
nie należy modyfikować albo zamykać ich schronień bez uzgodnienia z odpowiednią regionalną
dyrekcją ochrony środowiska. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
Skrzynka dla nietoperzy

Skrzynka angielska

Skrzynka Strattman na ścianie
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n POCIĄG DO KAWY

Efekt motyla
Efekt motyla to określenie sytuacji, kiedy to na pozór błahe wydarzenia
mają ogromne konsekwencje dla historii jakiegoś zjawiska czy osoby.
Takie wydarzenia z pewnością zdarzyły się w historii kawy.

G

rzeczność, jak wiadomo, jest wspaniałą
cechą – jednak kosztowała ona Holandię
fortunę. Obiektem uprzejmości
burmistrza Amsterdamu był nie
byle kto, bo sam Ludwik IV Wielki, Król Słońce. A było to tak.
Zarówno Amsterdam, jak
i Paryż szczycą się jednymi
z najwspanialszych i najstarszych ogrodów botanicznych
na świecie. W Amsterdamie to
Hortus Botanicus Amsterdam,
założony w 1638 r., a w Paryżu
Jardin des Plantes de Paris, założony w 1626 r. W roku 1714
Burmistrz Amsterdamu postanowił więc być uprzejmy i podarował Ludwikowi jedną z roślin hodowanych w ogrodzie
botanicznym w Amsterdamie,
do jego kolekcji w ogrodzie paryskim. Z tysięcy najwspanialszych roślin z całego świata, tej
jednej sadzonki nie powinien
był jednak oddawać pod żadnym pozorem, a już szczególnie francuskiemu królowi. Ale
zrobił to – wbrew zdrowemu
rozsądkowi i żywotnym interesom Holandii.

fot. Nathan Dumlao / unsplash

Wiśnie, które miały
przynieść miliony

Jak myślicie, jaka to była roślina?
Może trująca? Czy otruła Króla
Słońce i wywołała krwawą wojnę? Nie, rośliną tą była sadzonka
kawy. Holandia w tym okresie
jako jedyna posiadała plantacje
kawy w swoich koloniach i czerpała ogromne zyski z jej sprzedaży. Cena kawy dorównywała
cenie złota.
Początkowo nic wielkiego się
nie wydarzyło. Sadzonka przyjęła się doskonale we wzorowo
prowadzonym Jardin des Plantes, jednak motyl właśnie zamachał skrzydłami. Nikt wtedy
nie przewidywał (a szczególnie
szarmancki burmistrz Amsterdamu), że ta właśnie sadzonka
będzie nazywana „Matką Milionów”.
W następnym roku Ludwik IV
zmarł, ale sadzonki kawy rosły
sobie w ogrodzie botanicznym
dalej jako ciekawostka dendro-

logiczna. Miały nawet owoce.
Notabene – owoce te można też
podziwiać w Warszawskim Ogrodzie Botanicznym i dzięki temu
przekonać się, dlaczego nazywa
się je… wiśniami.

Martynika pragnie
kawy

Ale wróćmy do
Francji roku 1723.
Właśnie został
koronowany Ludwik XV, zwany
Ukochanym.
Na dworze królewskim pojawił się wtedy
przelotnie młody
oficer marynarki,
stale mieszkający
na Martynice. Ta
karaibska wyspa była
w tym czasie francuską kolonią, a dzisiaj nadal jest jej
zamorskim terytorium (dzięki
temu, jako region peryferyjny,
wchodzi w skład Unii Europejskiej).
Gabriel-Mathieu Francois
D’ceus de Clieu, bo tak nazywał
się ów oficer, poza tym, że posiadał na wspomnianej wyspie
pokaźny majątek ziemski, był
również młodzieńcem bywałym
w świecie. W całym Nowym Świecie, również na Archipelagu Małe
Antyle, którego jedną z wysp jest
właśnie Martynika, nie uprawiano w tym czasie kawy.
De Clieu w swoich podróżach
ujrzał holenderskie hodowle
kawy zrozumiał, że zainteresowanie tą rośliną gwałtownie
wzrasta wśród odbiorców w Europie. Był przekonany, że kawa
będzie mogła rosnąć również na
Martynice. Niestety – sadzonki
tej rośliny były pilnie strzeżone
i niedostępne...

Kradzież w królewskich
ogrodach

Kiedy oficer zorientował się,
jedna z roślin uprawianych
w paryskim ogrodzie botanicznym to właśnie kawa, zrozumiał, że jest to dla niego jedyna szansa na założenie własnej
plantacji tej poszukiwanej rośli-

Perspektywa
uszczuplenia
kolekcji botanicznej
nie spodobała się
trzynastoletniemu
wówczas Ludwikowi
XV, który odmówił
wydania sadzonki
drzewa kawowca.
Zrozpaczony oficer
poskarżył się na swój
los pewnej bardzo
mu przychylnej
damie dworu.
ny. Młodzieniec najpierw więc
zwrócił się do króla z prośbą
o podarowanie mu sadzonki.
Perspektywa uszczuplenia kolekcji botanicznej nie spodobała
się trzynastoletniemu wówczas
Ludwikowi XV, który odmówił
wydania sadzonki drzewa kawowca. Zrozpaczony oficer
poskarżył się na swój los pewnej bardzo mu przychylnej damie dworu.
Okazało się, że De Clieu wybrał na adresata swoich żalów

właściwą osobę. Bliskim przyjacielem owej damy był bowiem
królewski lekarz, który jako
jeden z bardzo nielicznych
miał nieograniczony dostęp do
ogrodów królewskich. W końcu
pierwotną ideą tworzenia ogrodów botanicznych była uprawa
roślin leczniczych. Udało się
więc namówić przyjaznego
doktora do wykradzenia jednej
sadzonki z królewskiej kolekcji.
Nie była to drobna przysługa,
bo za okradanie monarchy, na-

wet trzynastoletniego, obowiązywała wtedy jedna kara i nie
była to nagana z wpisaniem
do akt…
Uszczęśliwiony oficer natychmiast udał się na statek płynący
na Martynikę. Był przekonany,
ze to już koniec jego problemów
i bez żadnych przygód dowiezie sadzonkę na Martynikę. Jak
bardzo się mylił, to już temat na
zupełnie inną opowieść. z
Michał Włudarczyk

Czy wiesz, że…
v Ssaki mogą oddychać przez jelita

Nowe badania sugerują, że ssaki – a przynajmniej myszy i świnie – mogą
oddychać za pomocą... jelit. Okazało się bowiem, że u zwierząt mających
problemy z oddychaniem, podawanie tlenu przez odbyt pomaga je ustabilizować.
Tlen jest wchłaniany przez tkankę jelit. Odkrycie może pewnego dnia prowadzić
do opracowania ratującej życie metody przezodbytniczej wentylacji ludzi, u których
nie można podać tlenu w tradycyjny sposób.
Ssaki oddychają przez usta i nos, a tlen jest rozprowadzany w organizmie
za pośrednictwem płuc. Wiemy jednak, że istnieją zwierzęta wodne, jak ogórki
morskie czy ryby sumokształtne, które do oddychania używają jelit. Wiemy też,
że ludzkie jelita łatwo wchłaniają lekarstwa. Dotąd nie wiadomo było jednak,
czy tlen może przenikać z jelit ssaków do ich krwi. q

v Prawo odnośnie sztucznej inteligencji (AI)

Naukowcy z holenderskiego Twente
University zbadali, co dzieje się w mózgach
osób wykonujących rzuty karne na boisku
piłkarskim. Badania wykazały, że u osób,
które ulegają presji i nie strzelają
goli, dochodzi do aktywacji obszarów
mózgu odpowiedzialnych za myślenie
długoterminowe. To wskazuje, że przyczyną
niestrzelenia gola może być zbyt intensywne
myślenie o konsekwencjach.
Jeśli to prawda, to podobne techniki można
będzie wykorzystać nie tylko w sporcie,
a wszędzie tam, gdzie działamy pod duża
presją. Wyniki badań mogą mieć wpływ
wykraczający daleko poza sport. Mogą
przydać się np. chirurgom, który muszą
zachować wysoką sprawność manualną
w warunkach dużej presji, stwierdzają
naukowcy. q

Unia Europejska pracuje nad regulacjami dotyczącymi
użycia sztucznej inteligencji. Mają one na celu stworzenie
przejrzystych reguł wykorzystania AI i zwiększenie zaufania
do najnowocześniejszych technologii.
Nowe zasady mają regulować nie tylko używanie sztucznej
inteligencji na terenie UE, ale również prace nad nią. Unia
chce bowiem stać się jednym z głównych centrów rozwoju bezpiecznej, godnej
zaufania i nakierowanej na człowieka sztucznej inteligencji. Eurourzędnicy chcą
zakazać stosowania technologii, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie
dla bezpieczeństwa i podstawowych praw człowieka. Przepisy mają np. zapobiegać
społecznemu kategoryzowaniu ludzi przez sztuczną inteligencję, jak ma to miejsce
w Chinach czy USA. Zakazane ma być np. stosowanie sztucznej inteligencji
do tworzenia reklam nakierowanych na konkretnego odbiorcę. q

Nie od dzisiaj wiadomo, że obecność
zieleni w okolicy, w której mieszkają dzieci,
pozytywnie wpływa na rozwój ich funkcji
poznawczych oraz na zachowanie. Autorzy
najnowszych badań dowiedli, że obecność
zieleni zwiększa też inteligencję dzieci.
Im więcej zieleni w sąsiedztwie, tym lepiej
dla rozwoju dzieci. Związek ten zauważono
w miastach, ale już nie na przedmieściach
i wsiach. Pozytywny wpływ zieleni w miastach
był widoczny zarówno w ubogich jak
i bogatych okolicach.
Na podstawie badań 620 belgijskich dzieci
w wieku 10–15 lat stwierdzono, że zwiększenie
o 3% powierzchni terenów zielonych
w promieniu 3000 metrów od miejsca
zamieszkania dziecka, jest związane z IQ
wyższym średnio o 2,6 punktu. q

v Plotki a ocenianie innych

Dzięki postępowi technologicznemu plotki, kłamstwa, półprawdy rozpowszechniają
się błyskawicznie i bardzo szeroko. Są bez przerwy dostępne w sieci. Mimo,
że ich prawdziwość można często łatwo zakwestionować, wpływają one
na przekonania pojedynczych ludzi oraz na opinię społeczną. Do niedawna
jednak niewiele wiedzieliśmy o tym, jak fałszywe informacje są przetwarzane
w mózgu i na ich procesy neurologiczne wpływają na nasz osąd. Najnowsze
badania, przeprowadzone przez neuropsychologów z berlińskiego Uniwersytetu
Humblodtów, wskazują, że emocjonalnie nacechowane nagłówki wywierają duży
wpływ na sposób przetwarzania informacji i na nasz osąd na temat innych ludzi,
nawet gdy uważamy, że źródło tych nagłówków jest niewiarygodne. q

v Jedzenie lepiej smakuje
na siedząco

Latem nie brakuje okazji do jedzenia
na dworze. To w końcu czas grilli, przyjęć
pod chmurką, pikników i festiwali food
tracków. Okazuje się jednak, że by
kiełbaska czy burger lepiej smakowały,
warto usiąść i nie jeść na stojąco.
Prof. Dipayan Biswas z Uniwersytetu
Południowej Florydy bada m.in. zależności
między układem przedsionkowym
(zmysłem równowagi) a zmysłem smaku.
Odkrył, że stanie nawet przez kilka minut
wywołuje fizyczny stres, który wycisza
kubki smakowe. Grawitacja ściąga krew
do niższych partii ciała, przez co serce
musi ciężej pracować, by przepompować
ją do góry. Przyspieszenie tętna aktywuje
oś podwzgórze-przysadka-nadnercza,
co z kolei skutkuje wzrostem stężenia
hormonu stresu kortyzolu. Ta reakcja
łańcuchowa zmniejsza wrażliwość
zmysłową, co oddziałuje na ocenę smaku
pokarmów i napojów, postrzeganie
ich temperatury oraz ogólną objętość
spożywanych produktów. q
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Andrzej Czyczyło rysuje

v Bezmyślne rzuty karne

v Zieleń i inteligencja dzieci

