
Muzeum Pamięci Sybiru 
otwarte
To jedna z ponad 200 inwestycji muzealnych 
realizowanych przy wsparciu Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  str. 10

Kosztowna rewolucja 
w Unii Europejskiej
Planowany pakiet regulacji „Fit for 55” ma pomóc 
Unii Europejskiej drastycznie ograniczyć 
emisyjność gospodarki do 2030 r. str. 4
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Strumyki i „wydmy” 
w centrum miasta
Centrum Otwocka zmieniło się 
nie do poznania, powstały miejsca 
do wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców. str. 15

Ochrona przyrody – 
państwowa, prywatna 
czy obywatelska? 
Wiele pięknych miejsc w Polsce 
zawdzięcza swoje trwanie i kształt 
pojedynczym ludziom, rodzinom albo 
lokalnym społecznościom. str. 24

Tunel Świnoujście – wirtuozi 
na budowie 
Mamy do czynienia z przedsięwzięciem 
wyjątkowym pod każdym względem, 
prawdziwym majstersztykiem 
budownictwa tunelowego str. 31

Rośnie fala uchodźców 
klimatycznych 
Zjawisko powiększania się światowej 
populacji oraz negatywne skutki 
ocieplania klimatu nasili exodus ludzi 
z tych rejonów świata.  str. 6

W tym numerze:

Ponad wszystko kocham 
Polonię Warszawa
Z Jerzym Piekarzewskim,  wieloletnim prezesem piłkarskiego klubu Polonia Warszawa 
rozmawia ks. Andrzej Chibowski

v Dokończenie na str. 16

Panie Jerzy – Drogi Prezesie, 
na początku naszej rozmowy 
z okazji 75. rocznicy Pana pra-
cy w ukochanej Polonii War-
szawa, niech mi będzie wolno 
w imieniu wszystkich kibiców, 
działaczy, czytelników „Polska 
Po Godzinach” i własnym po-
dziękować za wszelką pracę 
i trud dla klubu, z którym Pan 

związał całe swoje powojenne 
życie.
Bardzo dziękuję. Ten czas tak 
szybko przeleciał, że prawie 
tego nie zauważyłem. Dobrze 
byłoby cofnąć czas, ale to prze-
cież niemożliwe. Wszystko pły-
nie i do tej samej rzeki po raz 
drugi nie można wejść. Dzisiaj 
po wielu latach doświadczeń 

płynąłbym może trochę inaczej. 
A z resztą kto to wie…

Pana Książka „To ja, Pekin”, którą 
przeczytałem przygotowując 
się do wywiadu, to syntetyczna 
próba całościowej opowieści 
o Pańskim życiu, które było 
bardzo ciekawe, ale nie zawsze 
łatwe i radosne. Czasami wręcz 

tragiczne. Dziennikarze pisali 
nawet: „Życie Pana Prezesa Pie-
karzewskiego to jedna wielka 
wojna”.
Tak to prawda. Nie życzyłbym 
obecnemu pokoleniu przeży-
wać tych wojennych koszmarów, 
które było naszym udziałem. 
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Zostań naszym reklamodawcą 
Razem z nami Twoja firma 
osiągnie jeszcze większy sukces!
q Nasz nakład to aż 10 000 egzemplarzy 

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

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

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

doświadczeniem.

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

q  W październiku oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 

Zapraszamy  

do współpracy:

marketing@pogodzinach.info 
602-571-373
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Przedawnienie roszczeń – 

informacje praktyczne

Instytucja przedawnienia ma długi 

rodowód, a nadal wiele osób nie wie 

o jej istnieniu. 

str. 28

Diego Maradona – geniusz 

z genem samozatracenia

Najlepszy piłkarz świata, idol 

kibiców, boski Diego umiera w wieku 

60 lat. 

str. 30

Najstarsze kino świata 

ze Szczecina

Wiele z mniejszych instytucji 

kultury przegra w pandemii walkę 

o przetrwanie. Potrzebna im pilna 

pomoc. 

str. 31

Wielki sukces polskich 

nastolatków w czasie 

pandemii

Spektakl obejrzało w projekcie pod 

patronatem UNESCO 11 milionów 

widzów z 30 krajów świata. 
str. 5

W tym numerze:
RADOSNYCH, RODZiNNYCH i SPOKOJNYCH 

ŚWiĄT BOŻEGO NARODZENiA

ŻYCZY REDAKCJA

Dokończenie na str. 16 v

Od 2008 r. jest Pani prezenterką 

telewizyjną, jurorką programu 

„Dance Dance Dance”, jedną 

z prowadzących programy „Py-

tanie na śniadanie”, „Ameryka 

da się lubić” czy talent show „The 

Voice Kids”. Prowadziła Pani 

konkurs Eurowizji Junior w tym, 

jak również w ubiegłym roku. 

Jest Pani jedną z największych 

osobowości medialnych, pro-

wadzących programy z ludźmi 

kultury i show biznesu. Nie jest 

to łatwa praca. Skąd Pani bierze 

aspiracje i siłę do niej? 

Prowadzenie programów jest 

dla mnie ogromną przyjem-

nością. Bardzo przydała mi się 

w tym wieloletnia praca na sce-

nie, bezpośrednie obcowanie 

z widzem na żywo, w teatrze. 

Występy na żywo wymagają za-

równo ogromnej koncentracji, 

jak i spontaniczności, dlatego 

są bardzo trudne. 

Praca w TV fascynuje mnie 

i wkładam w nią całe moje ser-

ce. Zawsze słucham uważnie re-

żyserów, bo to oni przedstawiają 

mi swoje wizje, które muszę jak 

najlepiej przekazać dalej. Za-

wsze dużo się uczę i obserwuję 

najlepszych w danej dziedzi-

nie. Szereg osób ma wpływ na 

to, co dzieje się na scenie. Musi-

my się zgrać, zaufać sobie. Mu-

simy być odpowiedzialni i pro-

fesjonalni. Na to, jak wypadam 

Z  Idą Nowakowską  rozmawiają 

ks. Andrzej Chibowski  

i Bartosz Wieczorek

Otwarta 

na ludzi
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Czytaj na str. 16 v

Z Markiem Citko, jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii tej dyscypliny, 

rozmawia ks. dr Andrzej Chibowski.

Przykro być małym

Od zarania wzrastamy w poczuciu,  

że większe jest ważniejsze  

od małego. 

str. 13

Piłkarskie uzależnienie

Piłka nożna jest niewątpliwie 

najbardziej ekscytującą grą na świecie. 

Z czego to wynika? 

str. 4
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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?

Stalking jest przestępstwem ściganym

z urzędu, po zainicjowaniu wnioskiem

ofiary. 

str. 25

Ratunek 

w bioróżnorodności

Różnorodność biologiczna to największy 

skarb, jaki mamy, choć najmniej przez     

nas doceniany. 

str. 3

W tym numerze:

Grać i wierzyć   

jak Marek Citko

Marek Citko 

w meczu Anglia-Polska 

na Wembley w 1996 r.

W tym numerze:

Witkacy na wojnie 

z używkami

Czasy, w których żyjemy są 

okresem zaniku obecności w życiu 

społecznym i jednostkowym 

religii, sztuki i filozofii. str. 12

Ewa Demarczyk – 

artystka galaktyczna

Ewa Demarczyk zapisała się 

wielkimi osiągnięciami, które 

jej twórczość czynią oryginalną 

i wyjątkową. 

  

str. 19

100. rocznica Bitwy 

Warszawskiej w Diecezji 

warszawsko-praskiej

Wygrana Bitwa Warszawska 

uratowała Polskę i Europę przez 

inwazją bolszewicką. 

  

str. 22

Był sobie mężczyzna

Ojciec przestał być obecny w domu, 

a role kobiet i mężczyzn uległy 

polaryzacji.

 

str. 10

Przepracowany 

jak Polak

W Europie Zachodniej i Skandynawii  

dostrzegalna jest tendencja do obniżania  

wymiaru czasu pracy.  

str. 24

Ekspedycja polskich 

harcerzy

Od samego początku miał to być wyczyn podjęty 

dla chwały i rozsławienia Polski. I to
 udało się 

doskonale. 

str. 8
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Warto być przyzwoitym

Zanim porozmawiamy o Pana 

drodze aktorskiej, chciałbym 

zapytać o lata dziecięce i dom 

rodzinny. Gdzie i w jakiej rodzi-

nie Pan się wychowywał i ja
k 

ten czas wpłynął na Pańskie 

usposobienie, zainteresowania?

Urodziłem się w rodzinie woj-

skowej w Kielcach w 1930 r. Sam 

się dziwię, że jeszcze żyję na tym 

świecie. Jestem szczęściarzem i za 

to dziękuję Panu Bogu. Mój ojciec 

Teofil, już jako 17-letni Legionista 

bił się w wojnie polsko-sowieckiej 

1920 r. Lata beztroskiego dzie-

ciństwa, pełne miłości i zabaw, 

przeżywaliśmy razem z siostrą 

Basią i rodzicami na Mahome-

tańskiej 3, w pobliżu koszar, gdzie 

tata służył. Moi rodzice prowadzili 

otwarty dom. Byliśmy taką „Go-

łasowską sielanką”. Nazywaliśmy 

siebie „czwórką hultajską”, zawsze 

weseli i żartujący. Kiedy jednak 

było trzeba, to panowała w domu 

wojskowa dyscyplina.

Dokończenie na str. 16 v

Z aktorem Wiesławem Gołasem rozmawia ks. Andrzej Chibowski

fo
t. 

AK
PA

 / 
Ni

em
ie

c

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Pani Stanisławo, z racji wiel-

kiego sukcesu artystycznego 

na tegorocznym Festiwalu Pol-

skiej Piosenki w Opolu, jakim 

jest otrzymana przez Panią na-

groda publiczności, w imieniu 

czytelników gazety „Polska Po 

Godzinach” i własnym skła-

dam szczere gratulacje i wyrazy 

uznania. Nowa płyta, dodatkowo 

zapowiedziane wznowienie 

Pani biogra i. W
iele się wokół 

Pani dzieje. 

Myślę, że fani zgromadzeni 

w am teatrze, jak i miliono-

wa rzesza publiczności przed 

ekranami, doskonale odczytała 

przesłanie napisanej i wykona-

nej przez Panią piosenki „Niech 

minie złość”. W niespodziewa-

nym doświadczeniu pandemii, 

w czasie coraz powszechniej-

szej deprecjacji ludzkiej god-

ności i wzajemnego hejtowania 

się, jest to z pewnością swoisty 

apel artystki, która „w życiu 

niejedno przeszła”.

Jak odebrała Pani sukces pio-

senki „Niech minie złość”?

Dziękuję za gratulacje. Oczy-

wiście bardzo się cieszę. Od 

jakiegoś czasu chciałam za-

śpiewać w Opolu mój protest 

song przeciwko nienawiści.  

Dokończenie na str. 16 v

Każdy ma swoją drogę

Ze Stanisławą Celińską rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Problemy dzieci i nastolatków 

o których dorośli nie mają pojęcia

Rozmowa z Lucyną Kicińską – wieloletnią koordynatorką 

Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

str. 8

Gdy Europa się 

starzeje

Spada liczba urodzin, zmienia się 

struktura rodziny, pojawiają się u nas 

typowe problemy Zachodu.
str. 4
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Bocheński i komuni-

styczne paskudztwo

Za swoją misję uznał uświadamianie 

intelektualnych elit Zachodu, 

jak wielkim zagrożeniem 

dla cywilizacji jest ideologia 

komunistyczna.

str. 11

To nie jest kraj 

dla chorych ludzi

Publiczny system opieki zdrowotnej 

nie działa w Polsce najlepiej, o czym 

zapewne przekonała się większość 

z nas.

str. 12

Organizmy biologiczne 

na Wenus?

Jeżeli w chmurach Wenus rzeczywiście 

żyją jakieś drobnoustroje, rodzi to 

pytanie, w jaki sposób są zdolne 

tam przetrwać. 

str. 19

Nasza strona internetowa

Zapraszamy na stronę, gdzie 

znajdują się w wolnym dostępie 

nasze artykuły, a także numery 

archiwalne.

str. 31
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Znajdziesz nas 
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n OD REDAKCJI

Mobbing –  

jak go rozpoznać?

Mobberzy to często bardzo inteligentne osoby. 

Wiedzą nie tylko jak uderzyć, ale też mają 

świadomość, że czasem lepiej odpuścić. str. 10

Mazowsze – zamki, 

zjawy i kajaki

Na Mazowszu znajdziesz niemal wszystko.  

Może z wyjątkiem wysokich gór.  

A co z morzem? Morze też tu jest! 
str. 4
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Czytaj na str. 16 v

Z Jerzym Zelnikiem rozmawia ks. Andrzej Chibowski

Euro-Park Mielec, 

czyli polski raj dla biznesu  

Specjalne strefy ekonomiczne 

to obszary w Polsce, gdzie szczególnie 

dobrze jest prowadzić biznes. str. 20

Velo Otwock – czyli 

rowerem wśród sosen

Na miłośników dwóch kółek czeka 

ponad 60 km tras rowerowych wśród 

sosnowych lasów. 

str. 23

Lubelska szkoła zawodowa 

z klasą kolejową

To kolejna inicjatywa Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A. realizowana w ramach 

programu „Kadry dla przemysłu”.

 

str. 24

Rekrutacja do Collegium 

Intermarium 

W ofercie dydaktycznej uczelni 

szczególne miejsce zajmują jednolite 

studia magisterskie na kierunku 

Prawo.  

str. 8

W tym numerze:

Życie jest sztuką

Kilka lat temu napisał Pan 

interesującą i przejmującą 

książkę o własnym życiu 

„Szczerze nie tylko o sobie”. 

Nie jest to typowa autobio-

grafia. Odczytałem ją jako 

rodzaj „rachunku sumienia” 

człowieka realizującego się 

zawodowo ( jako aktor, reży-

ser, scenarzysta), rodzinnie, 

ale też duchowo. Sam określił 

Pan siebie jako syna marno-

trawnego, odnajdującego po 

latach religijnej obojętności 

drogę do „Niebieskiego Ojca”. 

Co najbardziej przyczyniło 

się do tego, że zdecydował się 

Pan na napisanie tak odważ-

nych wspomnień o własnym 

życiu?

Może jest to forma nie tylko 

spowiedzi, ale i duchowego 

testamentu? Pisałem go mając 

70 lat. Nie wiem, ile lat przed 

pożegnaniem się z obecnym na 

ziemi życiem. Do tej formy zwie-

rzeń skłoniło mnie krakowskie 

wydawnictwo „M”. Wtedy, także 

i dziś, byłem aktywny zawodowo, 

miałem wiele twórczych i rodzin-

nych planów. Nie pora więc była 

sumować dokonania, a jednak…

Traktuję to jak wstęp do poże-

gnań, ale też zapis pamięci.

Zmiany klimatyczne 
i negatywne kon-
sekwencje, które 
z nich wynikają nie 

są już kwestionowane przez 
żadne poważne środowiska 
naukowe. Kwestią sporną po-
zostaje, jak im przeciwdzia-
łać i zatrzymać szybkie tempo 
zmian. Jednym z negatywnych 
skutków zmian klimatycznych 
są gwałtowne zjawiska pogodo-
we, jak powodzie czy huragany, 
a także postępujące pustyn-
nienie Afryki. Ludzie, którzy 
nie przyczynili się do tych 
negatywnych zmian, głównie 
z krajów najsłabiej rozwinię-
tych, cierpią najbardziej. Coraz 
częściej muszą zmieniać miej-
sce zamieszkania, stając się 
uchodźcami klimatycznymi. 
Sytuacja ta domaga się zmiany 
myślenia, przestawienia się 
z troski o własny kraj czy re-
gion, a myślenia w kategoriach 
całej planety. Potrzebna jest 
międzynarodowa solidarność 
z tymi, którzy cierpią najbar-
dziej. Bez myślenia „my” nie za-
trzymamy ocieplenia klimatu. 

Kraje bogate muszą przestać 
myśleć tylko o swoim bezpie-
czeństwie i wygodzie, gdyż to 
jest zgubna droga.

Z tego powodu, jak państwo 
pewnie zauważają, kwestia 
ekologiczna jest stale obecna 

Bartosz Wieczorek
redaktor naczelny

Naprawić rozbity świat
na naszych łamach. Opisujemy 
globalne procesy klimatycz-
ne, wskazujemy na wartość 
zieleni w miastach, pokazu-
jemy dobre praktyki związane 
z rekultywacją terenów, za-
chęcamy do zmiany indywi-
dualnych nawyków i postaw 
na bardziej proekologiczne. 
Ekologia jest dziś globalnym 
wyzwaniem, w którym jak 
w soczewce skupiają się pro-
blemy całego świata: niszcze-
nie klimatu, nierówny podział 
dóbr, marnowanie żywności 
przez jednych przy jednocze-
snym jej niedoborze w innych 
częściach świata.

Z okazji trwającego Roku 
Stanisława Lema przypomina-
my jego sylwetkę – to najchęt-
niej tłumaczony polski pisarz, 
który w swej twórczości wielo-
krotnie poruszał temat wpły-
wu techniki na rzeczywistość, 
w której żyje człowiek.

Tradycyjnie zapraszam też 
do kontaktu ze mną i przesy-
łania swoich uwag, spostrze-
żeń, propozycji tematów czy 
tekstów. z

Każdy z nas wezwany jest dziś do szczególnej odpowiedzialności za klimat. Nasza obojętność jest faktycznie poddaniem się i oznacza 
postawę zaprzeczania rzeczywistości. Czy jest jeszcze szansa na realną zmianę naszych postaw dla dobra klimatu?

MAREK MACIEJCZYK –  grafik, ilustrator, plakacista. Laureat 
międzynarodowych konkursów graficznych. Jego prace były prezentowane 
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Ekologia jest dziś 
globalnym wyzwaniem, 

w którym jak w soczewce 
skupiają się problemy 

całego świata
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe, bardziej rygorystyczne od poprzednich 
rekomendacje dotyczące jakości powietrza. Eksperci WHO przekonują, że gdyby wszędzie na świecie udało 
się obniżyć poziom skażenia poniżej określonych progów bezpieczeństwa, to dzięki temu można by uratować 
od przedwczesnej śmierci miliony osób w skali roku. 

Zanieczyszczenie powietrza 
bardziej szkodliwe niż wcześniej sądzono

n ZDROWIE

Nowe rekomendacje 
WHO w tej sprawie 
(New World He-
alth Organization 

Global Air Quality Guidelines 
– AQGs) zostały opracowane po 
gruntownym przeglądzie wyni-
ków badań naukowych i analiz, 
dotyczących wpływu zanieczysz-
czeń powietrza na zdrowie ludzi, 
z okresu ostatnich kilkunastu lat. 
Co wynika z tej analizy? 

Zmiana poziomów
Eksperci WHO ostrzegają, że we-
dług najnowszych, bezspornych 
dowodów naukowych, szkody 
zdrowotne, jakie wywołuje za-
nieczyszczone powietrze w ludz-
kim organizmie, zachodzą przy 
dużo niższych niż wcześniej są-
dzono stężeniach konkretnych 
zanieczyszczeń. I dlatego w swo-
ich nowych wytycznych WHO 
obniżyło „poziomy bezpieczeń-
stwa” dla większości najbardziej 
szkodliwych zanieczyszczeń po-
wietrza. 

Konkretnie, średni, docelowy 
– rekomendowany przez WHO 
– maksymalny poziom AQG dla 
pyłu zawieszonego PM2,5 wy-
nosi obecnie: 5 mikrogramów 
na metr sześcienny powietrza 
w skali roku i 15 mikrogramów 
na metr sześcienny powietrza 
w ciągu doby. Dla porównania 
przypomnijmy, że we wcześniej-
szej wersji rekomendacji WHO 
(z 2005 r.) poziomy te dla PM2,5 
były znacząco wyższe i wynosiły 
odpowiednio: 10 i 25 µg/m3.

Jeśli zaś chodzi o pył zawie-
szony PM10, to rekomendowa-
ne wartości wynoszą obecnie: 
15 µg/m3 (średni poziom roczny) 
i 45 µg/m3 (średni poziom dobo-
wy). Tymczasem w poprzedniej 
wersji rekomendacji limity te wy-
nosiły odpowiednio: 20 i 50 µg/m3. 

Na tym jednak nie koniec 
rekomendacji WHO w sprawie 
zanieczyszczeń powietrza. No-
we wytyczne określają też m.in. 
nowe „poziomy bezpieczeństwa” 
dla takich składników powietrza 

jak: ozon, dwutlenek azotu, dwu-
tlenek siarki czy tlenek węgla. 

Ponadto, opracowanie WHO 
wskazuje różne dobre praktyki, 
dzięki którym rządy poszcze-
gólnych krajów mogą poprawić 
jakość powietrza. I choć reko-
mendacje WHO nie mają mocy 
wiążącej, to jednak siła zawartych 
w nich dowodów naukowych, 
świadczących o szkodliwym 
wpływie smogu na zdrowie i ży-

cie ludzi, ale także na gospodarkę 
i system ochrony zdrowia, po-
winny zmotywować wszystkich 
odpowiedzialnych polityków, sa-
morządowców oraz ludzi dobrej 
woli do wzmożonej walki z tym 
cywilizacyjnym problemem. 

Polskie wyzwania
Dużo pracy w tej kwestii czeka 
z pewnością także Polskę, gdyż 
jak powszechnie wiadomo, ja-
kość powietrza w naszym kraju 
pozostawia wciąż wiele do ży-
czenia. Np. według danych róż-
nych niezależnych organizacji, 
m.in. WHO (The Global Health 
Observatory) czy też ISGlobal 
(Barcelona Institute for Global 
Health), Polska – obok Słowacji, 
Węgier, Czech, ale także i Włoch 
– należy do grupy krajów z naj-
wyższą średnioroczną zawarto-
ścią pyłu zawieszonego PM2,5 
w powietrzu w Unii Europejskiej. 

WHO szacuje, że co roku, z po-
wodu zanieczyszczenia powietrza 
umiera na świecie przedwcześnie 
co najmniej 7 mln ludzi, z tego co 
najmniej 0,5 mln w UE. W Polsce 
liczba przedwczesnych zgonów 

powiązanych ze smogiem szaco-
wana jest nawet na kilkadziesiąt 
tysięcy rocznie. 

Wiadomo już, że smog zwięk-
sza m.in. ryzyko wystąpienia: 
zawału serca, udaru mózgu, cu-
krzycy, zapalenia płuc, POCHP, 
raka płuca, astmy, a także chorób 
neurodegeneracyjnych. 

„To wszystko sprawia, że za-
nieczyszczenie powietrza sta-
wiane jest dziś na równi z pa-
leniem papierosów i niezdrową 
dietą, pod względem skali nega-
tywnego wpływu na zdrowie” 
– podkreślają eksperci WHO. 

Na koniec warto jeszcze 
przypomnieć, że szczegółowe 
informacje na temat obowią-
zujących w Polsce norm jakości 
powietrza, a także bieżące dane 
pomiarowe czy też prognozy, 
znaleźć można m.in. na stro-
nach internetowych: Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska (GIOS) oraz IMiGW.

Warto też wiedzieć, że przy 
Radzie ds. Zdrowia Publicznego 
działa specjalny Zespół Roboczy 
ds. Wpływu Zanieczyszczeń Po-
wietrza na Zdrowie. Na stronie 

internetowej Rady publikowane 
są na bieżąco konkretne infor-
macje m.in. na temat podejmo-
wanych przez ten zespół dzia-
łań. Można je znaleźć tutaj. Za 
ustalanie przepisów dotyczących 
norm w zakresie obowiązują-
cych poziomów różnych sub-
stancji w powietrzu (wartości 
dopuszczalnych itd.) odpowiada 
w naszym kraju Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska. Wartości 
te muszą być i są zgodne z dy-
rektywami UE. Z ich dotrzymy-
waniem w praktyce bywa jednak 
bardzo różnie. 

Według raportu „Ochrona po-
wietrza przed zanieczyszczenia-
mi” Najwyższej Izby Kontroli, 
główną przyczyną wysokiego po-
ziomu zanieczyszczeń w Polsce 
jest duża emisja pyłów z przesta-
rzałych domowych i lokalnych 
kotłowni węglowych, do czego 
dokłada się jeszcze duża liczba 
aut na drogach (zwłaszcza tych 
z silnikami diesla), a także prze-
mysł i rolnictwo. z

Wiktor Szczepaniak
www.zdrowie.pap.pl

WHO szacuje, 
że co roku, z powodu 
zanieczyszczenia 
powietrza umiera 
na świecie przedwcześnie 
co najmniej 7 mln 
ludzi, z tego co najmniej 
0,5 mln w UE. W Polsce 
liczba przedwczesnych 
zgonów powiązanych 
ze smogiem 
szacowana jest nawet 
na kilkadziesiąt tysięcy 
rocznie.

Co to jest pył zawieszony
Jest to mieszanina zanieczyszczeń 
w postaci cząstek stałych 
i kropelek cieczy utrzymujących 
się w powietrzu. Pył PM10 
składa się z cząstek substancji 
organicznych i nieorganicznych 
o średnicy do 10 mikrometrów. 
Pył PM 2,5 zawiera cząstki 
o średnicy do 2,5 mikrometra. 
Pyły zawieszone – zarówno 
PM10 jak i drobniejszy PM2,5 – 
mogą zawierać różne substancje 
toksyczne, takie jak: benzo(a)
piren, metale ciężkie, siarka, 
dioksyny czy furany. Zawierają 
też alergeny. Cząstki pyłów 
z zanieczyszczonego powietrza 
wnikają nie tylko do naszych płuc. 
Te mniejsze przedostaje się dalej 
do krwiobiegu, przyczyniając się 
do rozwoju wielu groźnych chorób.
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Choć zyski, w tym eko-
logiczne, nowych 
regulacji mogą się 
okazać niższe niż 

oczekiwane, powrotu z drogi do 
neutralności klimatycznej i tak 
już nie ma. Co się zdarzyło do 
tej pory? W połowie lipca Komi-
sja Europejska ogłosiła główną 
część pakietu zmian legislacyj-
nych mających ograniczyć emi-
syjność gospodarki europejskiej 
o co najmniej 55 proc. do 2030 
roku, względem 1990 roku. Pro-
pozycja zmian to 13 wniosków 
ustawodawczych pod nazwą „Fit 
for 55”. Ma to być zasadniczy 
krok, który ma pomóc krajom 
unijnym w dojściu do neutral-
ności klimatycznej w najbliż-
szych dziesięcioleciach.

Propozycje obejmują m.in. 
reformę handlu uprawnieniami 
do emisji, wprowadzenie tzw. cła 
węglowego na niektóre katego-
rie produktów sprowadzanych 
spoza UE. Udział OZE w unijnym 
miksie energetycznym ma do 
2030 roku wzrosnąć do 40 proc. 
Zwiększą się też niemal dwu-
krotnie roczne zobowiązanie 
państw członkowskich w zakre-
sie oszczędności energii, a bar-
dziej rygorystyczne normy emisji 
CO2 dla samochodów osobowych 
i dostawczych (średnie emisje 
z nowych aut będą musiały zma-
leć od 2030 roku o 55 proc., a od 
2035 roku – o 100 proc. względem 
2021 roku) mają doprowadzić do 
tego, że z dróg znikną całkiem 
pojazdy spalinowe. Strategia le-
śna ma z kolei zmusić państwa 
członkowskie do ochrony lasów 
i posadzenia w sumie trzech mi-
liardów drzew do 2030 r., które 
mają pomóc w pochłanianiu 
dwutlenku węgla, odpowiada-
jącego 310 mln ton emisji CO2 
do 2030 roku.

Handel emisjami 
po nowemu
Proces legislacyjny „Fit for 55” 
potrwa do 2023 roku. W tym 

W połowie lipca 
Komisja Europejska 
ogłosiła główną 
część pakietu zmian 
legislacyjnych mających 
ograniczyć emisyjność 
gospodarki europejskiej 
o co najmniej 55 proc. 
do 2030 roku, 
względem 1990 roku. 
Propozycja zmian 
to 13 wniosków 
ustawodawczych 
pod nazwą „Fit for 55”. 
Ma to być zasadniczy 
krok w dojściu 
do neutralności 
klimatycznej 
w najbliższych 
dziesięcioleciach.

Kosztowna rewolucja  
w Unii Europejskiej
Planowany pakiet regulacji Fit for 55, który ma pomóc Unii Europejskiej ograniczyć drastycznie emisyjność 
gospodarki do 2030 roku, będzie prawdopodobnie jedną z największych rewolucji w historii Wspólnoty. 
A na pewno jedną z najbardziej kosztownych.

emisji z niektórych sektorów go-
spodarki. Dzięki temu w ciągu 
ostatnich 16 lat udało się obniżyć 
emisje pochodzące z produkcji 
energii i energochłonnych gałęzi 
przemysłu o ponad 40 proc. Ko-
misja Europejska chce zwiększyć 
tempo poprzez m.in. zmuszenie 
firm objętych ETS do kupowania 
całości emisji na aukcjach oraz 
stopniowe wycofywanie bezpłat-
nych uprawnień dla lotnictwa 
i włączenie do systemu emisji 
z żeglugi.

Nowy system handlu emi-
sjami ma też powstać dla bu-
downictwa i transportu drogo-
wego. To bardzo ważny krok, 
biorąc pod uwagę, że 27 proc. 
emisji w UE pochodzi właśnie 
z transportu (z czego 71 proc. 
to emisje z transportu drogo-
wego), a 36 proc z budynków, 
głównie mieszkalnych.

Za 3/4 emisji odpowiada jed-
nak głównie produkcja i wyko-

rzystanie energii. Dlatego udział 
OZE w miksie energetycznym 
ma wzrosnąć z 32 do 40 proc., 
do czego mają się przyczynić 
wszystkie państwa członkow-
skie. Konkretne cele zapro-
ponowano w odniesieniu do 
wykorzystania energii odna-
wialnej w transporcie, ogrze-
waniu i chłodzeniu, budynkach 
oraz przemyśle.

Graniczny podatek 
węglowy
Pozbawienie firm praw do dar-
mowych emisji mogłoby jednak 
doprowadzić do tego, że przeno-
siłyby wysokoemisyjną produk-
cję poza Unię. Aby zapobiec „wy-
ciekowi emisji”, a jednocześnie 
chronić europejskie firmy przed 
mniej ekologiczną konkurencją 
z zagranicy, Komisja zapropo-
nowała tzw. graniczny poda-
tek węglowy (oficjalnie: CBAM 
– Carbon Border Adjustment 

n GOSPODARKA

czasie propozycje Komisji Eu-
ropejskiej muszą zostać zaak-
ceptowane przez rządy państw 
członkowskich i przez Parlament 
Europejski. Część z nich pole-
ga na nowelizacji już istnieją-
cych regulacji, np. dyrektywy 
w sprawie energii odnawialnej 
(RED) i dyrektywy o efektywności 
energetycznej (EED), czy rewizji 
unijnego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji (EU ETS). 

To właśnie powstały w 2005 ro-
ku ETS (ang. Emissions Trading 
System) był dotychczas kluczo-
wym narzędziem w rękach Unii 
do ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. Do tej pory obej-
muje ponad 3/4 międzynarodo-
wego handlu prawami do emisji, 
który powstał w wyniku porozu-
mienia klimatycznego w Kioto. 
W ramach wyznaczonego pułapu 
firmy dostają lub kupują upraw-
nienia. System nakłada cenę na 
emisje CO2 i co roku obniża limit fo

t. 
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Najbogatsi 
członkowie 
muszą 
zredukować 
swoje emisje 
do 40 proc. 
poniżej 
poziomów 
z 2005 r. 
do 2030 r., 
a najbiedniejsi 
utrzymać poziom 
z 2005 roku.

Mechanism), czyli nałożenie 
opłat na importowane produkty. 
Na początek głównie te z branż 
objętych systemem ETS: stali 
i żelaza, aluminium, cementu, 
nawozów i energii elektrycznej, 
choć dokładna lista ma być jesz-
cze ustalona. Udział importu 
objętego opłatami ma rosnąć 
o 10 proc. rocznie, aby w 2035 
roku obejmować już wszystko, 
co trafia na unijny rynek.

Aby zapobiec „wyciekowi 
emisji”, a jednocześnie chronić 
europejskie firmy przed mniej 
ekologiczną konkurencją z za-
granicy, Komisja zaproponowała 
tzw. graniczny podatek węglowy 
(oficjalnie: CBAM – Carbon Bor-
der Adjustment Mechanism), 
czyli nałożenie opłat na impor-
towane produkty.

Aby opłata nie miała cha-
rakteru protekcjonistycznego, 
eksporterzy z państw, w któ-
rych już istnieją jakieś syste-
my obciążające producentów 
za emisje, dostaną rabat albo 
pełne zwolnienie z CBAM. Re-
zygnacja z darmowych upraw-
nień do emisji, które dostawali 
dotychczas unijni producenci 
jest konieczna, aby „graniczna” 
opłaca była zgodna z zasadami 
Światowej Organizacji Handlu. 
Jak podkreśla Michael Grubb 
z University College London na 
łamach „The Economist”, dar-
mowe uprawnienia i tak nigdy 
nie były dobrą zachętą dla prze-
mysłu do obniżania emisji.

Jednocześnie, istnieje ryzyko, 
że importerzy, aby uniknąć do-
datkowych kosztów sprowadza-
nia objętych opłatą surowców, 
będą kupować już gotowe półpro-
dukty. Przykładowo: producenci 
samochodów zamiast stali ku-
pią gotowe podwozia. Z badania 
think tanku DIW Berlin wynika, 
że przy opłacie CBAM wynoszącej 
75 euro za tonę, nawet 15 proc. 
europejskich firm byłoby skłon-

nych do takich ruchów. Co wię-
cej, unijne firmy, zmuszone do 
kupowania uprawnień do emisji, 
są jednocześnie eksporterami 
i będą musiały konkurować za 
granicą z firmami, które tych 
kosztów nie poniosą. Dotyczy to 
8 proc. europejskiej produkcji ce-
mentu i 18 proc. produkcji stali.

Trudny rachunek zysków 
i strat
W efekcie tych zmian, jak obli-
czyła Komisja Europejska, wpro-
wadzenie granicznego podatku 
węglowego spowoduje spadek 
importu o ok. 12 proc. w porów-
naniu do scenariusza bazowego 
w 2030 roku. O podobną wartość 
może spaść eksport z Unii, co 
wiąże się z utratą darmowych 
uprawnień przez europejskich 
producentów. Jak obliczyli eks-
perci Polskiego Instytutu Ekono-
micznego, konieczność korzy-
stania z aukcji EU ETS dla całego 
wolumenu emisji w sektorach 
CBAM, z wyjątkiem energetyki, 
będzie kosztowało sam polski 
przemysł ok. 1,1 mld euro w 2030 
roku. Polska jest znaczących 
producentem stali i nawozów, 
a więc i dużym emitentem. Ko-
misja Europejska chce wdro-
żyć mechanizmy pomocowe 
chroniące unijne firmy i zapo-
biegające ucieczce emisji (np. 
w formie rekompensat kosztów 
pośrednich wynikających np. 
z wyższych cen energii), ale 
największe koszty pakietu Fit 
for 55, a zwłaszcza rozszerze-
nia systemu ETS, i tak poniosą 
gospodarstwa domowe.

Wprowadzenie granicznego 
podatku węglowego spowodu-
je spadek importu do UE o ok. 
12 proc. w porównaniu do sce-
nariusza bazowego w 2030 roku. 
O podobną wartość może spaść 
eksport z Unii, co wiąże się z utra-
tą darmowych uprawnień przez 
europejskich producentów.

– Dla najuboższych polskich 
gospodarstw domowych oszaco-
waliśmy 50-proc. wzrost udzia-
łu kosztów energii w wyniku 
wprowadzenia opłat za emisje 
w transporcie indywidualnym 
i aż 108-proc. wzrost w budyn-
kach mieszkalnych. Ponad dwu-
krotnie większy wzrost w Polsce 
niż średnio w UE wynika z więk-
szego zużycia ciepła, wyższej 
emisyjności i niższego dochodu 
Polaków. W scenariuszu najwyż-
szych cen uprawnień oznacza to 
koszty w wysokości 1 117 EUR 
rocznie, w cenach z 2015 roku. 
W 2020 r. średni udział kosz-
tów energii w wydatkach go-
spodarstw domowych wynosił 
ok. 10,5 proc. Wzrosty opłat za 
energię będą przekładać się na 
poszerzanie zjawiska ubóstwa 
energetycznego – twierdzi Piotr 
Arak, dyrektor Polskiego Insty-
tutu Ekonomicznego.

Z raportu opublikowanego 
przez PIE we współpracy z Eu-
ropean Roundtable on Climate 
Change and Sustainable Tran-
sition i Cambridge Econometrics 
wynika, że osiągnięcie założonej 
40-proc. redukcji emisji w sekto-
rach budownictwa i transportu 
jest możliwe przy cenach docho-
dzących do ponad 170 EUR/t CO2 
w 2030 roku, co przekłada się na 
koszty w wysokości 1,1 bln EUR 
dla unijnych gospodarstw do-
mowych w latach 2025-2040. Do 
tego dojdą duże wyższe koszty 
transportu – samochodowego 
czy lotów lotniczych.

Aby te skutki złagodzić, Ko-
misja zaproponowała wprowa-
dzenie Społecznego Funduszu 
Klimatycznego, który ma zapew-
nić specjalne środki finansowe 
państwom członkowskim, aby 
wesprzeć obywateli w finanso-
waniu inwestycji w efektywność 
energetyczną, nowe systemy 
ogrzewania i chłodzenia oraz 
czystszą mobilność. Fundusz li-

czący 72,2 mld euro na lata 2025-
2032 miałby być sfinansowany 
z budżetu unijnego z 1/4 prze-
widywanych wpływów z handlu 
emisjami paliw dla budownictwa 
i transportu drogowego.

Konieczny klimat 
na zmiany
Mimo tak dużej skali „Fit for 55”, 
pojawiają się głosy, że nowy unij-
ny cel i tak jest niewystarcza-
jący, aby ograniczyć globalny 
wzrost temperatury o 1,5 °C, co 
– zdaniem naukowców – jest 
niezbędne do bezpieczeństwa 
klimatycznego. – Konieczna 
jest redukcja emisji w okresie 
1990-2030 o co najmniej 65 proc., 
a doprowadzenie do neutral-
ności klimatycznej to już nie 
rok 2050, ale 2040 – uważa dr 
Andrzej Kassenberg z Instytutu 
na rzecz Ekorozwoju.

Jak podkreśla Patryk Białas, 
ekspert ds. sprawiedliwej trans-
formacji Koalicji Klimatycznej, 
regulacje unijne nie mogą stwa-
rzać żadnych zachęt do stosowa-
nia „wysokoemisyjnych” paliw 
kopalnych i paliw nieodnawial-
nych. – Przepisy europejskie po-
winny umożliwić do 2030 roku 
zwiększenie udziału energii od-
nawialnej w końcowym zużyciu 
energii do co najmniej 50 proc. 
i zwiększenia oszczędności ener-
gii do co najmniej 45 proc. w po-
równaniu do przewidywanego 
zapotrzebowania oraz doprowa-
dzić Unię do przejścia na system 
oparty w 100 proc. na energii 
odnawialnej do 2040 roku. Po-
nadto ważne jest, aby nowe re-

gulacje w pełni stosowały zasadę 
„zanieczyszczający płaci” zapi-
saną w traktatach. Tylko dzięki 
temu nawet sektory, które nie 
przeprowadziły dekarbonizacji, 
przejdą na neutralność klima-
tyczną – dodaje.

Redukowaniu emisji w takich 
sektorach, m.in. w rolnictwie, 
ma służyć tzw. wspólny wysiłek 
redukcyjny (ESR – Effort Sharing 
Regulation). Starania na rzecz re-
dukcji gazów cieplarnianych ma-
ją być w tym przypadku dzielone 
między wszystkie państwa człon-
kowskie na podstawie bogactwa 
kraju mierzonego PKB na miesz-
kańca. Najbogatsi członkowie 
muszą zredukować swoje emisje 
do 40 proc. poniżej poziomów 
z 2005 r. do 2030 r., a najbiedniej-
si utrzymać poziom z 2005 roku. 
Wszystkie cele mają się zsumo-
wać do 30 proc. redukcji emisji 
w porównaniu z 2005 rokiem, 
co jednak i tak jest niższe niż 
całkowity cel unijny – 55 proc. 
do 2030 roku. Którego osiągnię-
cie, jak podsumował komisarz 
Frans Timmermans, komisarz 
ds. Europejskiego Zielonego Ła-
du, będzie mimo ogromnego 
wysiłku, „diabelsko trudne”. z

Magdalena Krukowska

Dziennikarka, naukowiec. Zajmuje się 
odpowiedzialnością społeczną biznesu 

oraz zrównoważonym rozwojem.
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Urząd Wysokiego 
Komisarza ds. 
Uchodźców ONZ 
(UNHCR) podaje, 

że na koniec 2020 r. na świecie 
było 82,4 mln osób, które mu-
siały zmienić miejsce zamiesz-
kania wskutek prześladowań, 
konfliktów, przemocy, pogwał-
cenia praw człowieka i zdarzeń 
zakłócających porządek społecz-
ny. Z tej liczby ok. 48 mln osób 
zmieniło miejsce pobytu w ob-
rębie jednego kraju, a 28,6 mln 
uznano za uchodźców, którzy 
wbrew własnej woli nie mogą 
powrócić do swojego kraju po-
chodzenia.

Ofiary zmian 
klimatycznych
Ponad dwie trzecie z nich pocho-
dziło z zaledwie pięciu krajów: 
z Syrii – 6,7 mln, Wenezueli – 
4  mln, Afganistanu – 2,6 mln, 

n EKOLOGIA

klimatycznych niż na skutek róż-
nych form przemocy. W prawie 
międzynarodowym nie istnieje 
kategoria migrant czy uchodź-
ca klimatyczny, co oznacza, że 
osoby zmuszone do opuszcze-
nia miejsca stałego pobytu za 
sprawą zmian klimatycznych nie 
są objęte odpowiednią ochroną 
i wsparciem. Nie odnosi się do 
nich konwencja z 1951 r. doty-
cząca statusu uchodźcy, która 
obejmuje osoby doświadczające 
prześladowań i przemocy. Dlate-
go uchodźcy klimatyczni są cza-
sem nazywani zapomnianymi 
ofiarami zmian klimatycznych.

Dostrzega ich natomiast co-
raz więcej rezolucji międzyna-
rodowych. W przyjętym przez 
ONZ w 2018 roku globalnym 
porozumieniu na rzecz bez-
piecznej, uporządkowanej i le-
galnej migracji stwierdzono, że 
jednym z istotnych czynników 

powodujących przemieszczenia 
dużych grup ludzkich są „ne-
gatywne zmiany klimatu i de-
gradacja środowiska” w postaci 
katastrof naturalnych, pustyn-
nienia i suszy, degradacji gleby 
oraz podnoszenia się poziomu 
mórz. W dokumencie wezwano 
rządy do ochrony tych migran-
tów w miejscach ich pobytu i do 
umożliwienia stosowania szcze-
gólnego reżimu wizowego, jeśli 
powrót do krajów pochodzenia 
nie jest możliwy.

Również w porozumieniu pa-
ryskim w sprawie zmian klima-
tycznych z 2015 r. ustanowiono 
mechanizm, który ma łagodzić 
straty poniesione przez migran-
tów z powodu zmian klimatycz-
nych (Warsaw International Me-
chanism for Loss and Damage 
associated with Climate Change 
Impacts). Inicjatywy te niewie-
le jednak zmieniły w sytuacji 

Południowego Sudanu – 2,2 mln, 
Myanmaru (Birmy) – 1,1 mln 
osób. Z kolei prawie 40 proc. 
uchodźców przybyło do pięciu 
następujących państw: Turcji 
(3,7 mln), Kolumbii (1,7 mln), 
Pakistanu (1,4 mln), Ugandy 
(1,4 mln) i Niemiec (1,2 mln). 
Trzeba zaznaczyć, że aż 86 proc. 
uchodźców skierowało się do 
państw słabiej rozwiniętych, któ-
re nie najlepiej są przygotowane 
na ich przyjęcie i same mogą 
być zagrożone zmianami kli-
matycznymi. Przykładem może 
być Bangladesz, państwo nęka-
ne cyklonami i powodziami, do 
którego przybyło niemal 900 tys. 
uchodźców z grupy etnicznej 
Rohingya, będącej obiektem 
prześladowań w Myanmar.

Europejski Komitet Gospo-
darczo-Społeczny podaje, że na-
wet trzy razy więcej osób migru-
je z powodu zmian i katastrof 

Zjawisko 
powiększania 
się światowej 
populacji połączone 
z negatywnymi 
skutkami ocieplania 
klimatu nasili 
exodus ludzi z tych 
rejonów świata, 
w których stracą 
oni możliwość 
egzystencji. 
Konsekwencje już 
obecnie odczuwa 
wiele państw, 
szczególnie słabiej 
rozwiniętych.
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Rośnie fala uchodźców 
klimatycznych
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uchodźców klimatycznych. Prze-
konał się o tym Ioane Teitiota, 
jeden z mieszkańców Kiribati, 
wysp na Południowym Pacyfiku 
zagrożonych zniknięciem pod 
podnoszącymi się wodami oce-
anu. Wystąpił on w 2015 r. o sta-
tus uchodźcy w Nowej Zelandii, 
jednak został poddany deportacji 
wraz z żoną i dziećmi. Zwrócił 
się ze skargą do Komisji Praw 
Człowieka ONZ twierdząc, że de-
portacja naruszyła jego prawo do 
życia. Komisja uznała, że insty-
tucje prawne w Nowej Zelandii 
miały prawo do podjęcia takiej 
decyzji, gdyż mimo pogarszają-
cej się sytuacji życie uchodźcy 
nie było w tym czasie zagrożone.

Pewną nadzieją dla przy-
szłych ofiar zmian klimatu może 
być stwierdzenie przez Komisję 
w 2020 r., że osoby występują-
ce o azyl z przyczyn klimatycz-
nych nie muszą udowadniać, 
że w miejscu pobytu ich życie 
jest nieuchronnie zagrożone. 
To pierwszy raz, kiedy organ 
ONZ podjął decyzję w jednost-
kowej sytuacji.

Trudne szacunki
Liczbę uchodźców klimatycz-
nych trudno oszacować. UNHCR 
oblicza, że w latach 2010-19 by-
ło ich 21,5 miliona, ale zmiany 
klimatyczne z reguły nie są je-
dynym czynnikiem powodują-
cym migracje.

Liczbę uchodźców klimatycz-
nych trudno jednak oszacować. 
UNHCR oblicza, że w latach 
2010-2019 było ich 21,5 mln, 
ale zmiany klimatyczne z re-
guły nie są jedynym czynni-
kiem powodującym migracje, 
jak w przypadku wysp Kiribati, 
gdzie poziom morza podnosi 
się corocznie o 12 mm. Przede 

wszystkim dotykają one jednak 
państw i społeczności, których 
źródłem utrzymania pozosta-
je rolnictwo, a wpływa na nie 
wzrost temperatury i spadek 
opadów prowadzący do pu-
stynnienia terenów upraw, jak 
w Afryce Subsaharyjskiej.

Z kolei zmiany klimatu po-
wodują intensyfikację cyklonów 
i zwiększone powodzie w takich 
państwach jak Pakistan czy In-
donezja. Wzrost poziomu morza 
w Bangladeszu wywołuje mi-
gracje mieszkańców obsza-
rów wybrzeża do stolicy 
Dhaki, której ludność 
w ciągu ostatnich 30 
lat wzrosła cztero-
krotnie do ponad 
17 mln osób. Pro-
gnozy wskazują, 
że do 2050 r. Ocean 
Indyjski zabierze 
17 proc. powierzch-
ni kraju. Obecnie na 
świecie na obszarach za-
grożonych zalaniem przez 
wody morskie żyje 260 mln ludzi. 
Skutkiem zmian klimatycznych 
jest więc pozbawienie ludno-
ści miejsca i środków do życia 
z powodu braku wody lub jej 
nadmiaru, co prowadzi do utraty 
możliwości produkcji żywno-
ści bądź gwałtownego wzrostu 
jej cen.

Według Global Climate Risk 
Index w latach 2010-2019 pań-
stwami najbardziej dotknięty-
mi przez ekstremalne warunki 
pogodowe, głównie huragany, 
powodzie i lawiny błotne były: 
Puerto Rico, Myanmar, Haiti, 
Filipiny, Mozambik, Bahamy, 
Bangladesz, Pakistan, Tajlandia, 
Nepal, a w roku 2019 Mozam-
bik, Zimbabwe, Japonia, Malawi, 
Afganistan, Bahamy. Skutkiem 

ponad 11 tys. zanotowanych 
w tym okresie zdarzeń, które 
w 80 proc. dotyczyły krajów bied-
nych, było prawie pół miliona 
ofiar. Zjawiska te spowodowały 
oczywiście migracje. Centrum 
Monitorowania Przemieszczeń 
w Genewie (Internal Displace-
ment Monitoring Centre, IDMC) 
wskazuje, że migracje miały 
przede wszystkim charakter we-
wnętrzny i w 2019 r. dotyczyły 
głównie: Indii (5 mln), Filipin 
i Bangladeszu (po 4,1 mln), Chin 
(4 mln) i USA (0,9 mln).

Eksperci Banku Światowego 
mówią o liczbie 140 mln uchodź-
ców klimatycznych w połowie 
obecnego wieku, a prognoza 
australijskiego Instytutu Go-
spodarki i Pokoju (IEP) mówi 
o trudnej do wyobrażenia liczbie 
1,2 mld klimatycznych migran-
tów w tym czasie.

Złe prognozy
Liczba uchodźców klimatycz-

nych będzie gwałtownie 
rosła, a wiele pro-

gnoz można uznać 
za dramatyczne. 

Są one z regu-
ły funkcją kil-
ku czynników, 
przede wszyst-
kim założeń co 

do wzrostu tem-
peratury globu, 

wzrostu populacji 
i jej odsetka utrzy-

mującego się z rolnic-
twa. Należy do nich prognoza 
australijskiego Instytutu Gospo-
darki i Pokoju (Institute for Eco-
nomics and Peace, IEP), która 
mówi o trudnej do wyobraże-
nia liczbie 1,2 mld migrantów 
klimatycznych na świecie do 
2050 r., pochodzących głównie 
z 31 krajów świata, których lud-
ność może być zagrożona głodem 
i brakiem wody z powodu pogor-

szenia warunków klimatycznych 
i wzrostu populacji. Założyciel 
IEP Steve Killelea wskazuje, że 
obecnie ludność świata ma do 
dyspozycji zaledwie 60 proc. ilo-
ści wody dostępnej przed 50 laty, 
a popyt na żywność w ciągu 30 lat 
ma wzrosnąć o 30 proc. Bardziej 
realistycznie wyglądają szacun-
kiOtwiera się w nowym oknie 
Banku Światowego w raporcie 
z 2018 roku. Pokrywają się one 
z projekcjami i obliczeniami in-
nych gremiów. Eksperci Banku 
mówią o liczbie 140 mln uchodź-
ców klimatycznych w połowie 
obecnego wieku.

Najwięcej uchodźców – 
86 mln ma pochodzić z Afryki, 
głównie subsaharyjskiej. Kon-
tynent ten emituje zaledwie 
7 proc. gazów cieplarnianych na 
świecie, ale ponosi największe 
konsekwencje zmian klimatycz-
nych w postaci długotrwałych 
susz wynikających ze spadku 
opadów nawet o 30 proc. Wbrew 
europejskim obawom większość 
mieszkańców będzie migrować 
do innych państw regionu, 
przede wszystkim do dużych 
miast jak Lagos, Kinszasa, Dar es 
Salaam czy Kampala. Prognozy 
wskazują, że populacja, której 
ponad połowa żyje w slumsach 
pozbawionych podstawowych 
udogodnień, jak dostęp do bie-
żącej wody i elektryczności, po-
dwoi się do 2035 roku.

Może to wyzwolić kolejne mi-
gracje. Etiopia, Sudan, Kongo, 
Nigeria, Mozambik to państwa, 
z których w 2019 r. zanotowano 
największe w regionie migracje 
w wyniku katastrof klimatycz-
nych. Były one dwa razy więk-
sze niż rok wcześniej i dotknęły 
4,5 mln ludzi. Kraje afrykańskie 
jako pierwsze na świecie przyję-
ły w 2012 r. wiążącą konwencję 
(Kampala Convention) dotyczącą 
ochrony i wspierania ludności 

Eksperci Banku 
Światowego mówią 
o liczbie 140 mln 
uchodźców 
klimatycznych 
w połowie obecnego 
wieku, a prognoza 
australijskiego Instytutu 
Gospodarki i Pokoju 
(IEP) mówi o trudnej 
do wyobrażenia liczbie 
1,2 mld klimatycznych 
migrantów w tym 
czasie.
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dotkniętej katastrofami natu-
ralnymi. Z kolei państwa Afryki 
Wschodniej (Dżibuti, Erytrea, 
Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan 
Południowy, Sudan i Uganda) 
uzgodniły w 2020 r. protokół, 
na mocy którego mieszkańcy 
zagrożeni katastrofami klima-
tycznymi mogą przekraczać gra-
nicę państw sygnatariuszy, po-
szukując schronienia. Podobne 
porozumienie dotyczy plemion 
pasterskich i koczowniczych 
w Afryce Zachodniej.

Skrajne przypadki
Bank Światowy szacuje, że w Azji 
może się pojawić 40 mln mi-
grantów klimatycznych (obecnie 
jest ich 18 mln), jednak według 
raportu organizacji ActionAid 
z grudnia 2020 r. będzie ich wię-
cej, nawet 63 mln osób. Wzrost 
migracji klimatycznej ma nastą-
pić głównie wskutek nasilenia 
się cyklonów, powodzi i zalania 
zamieszkałych obszarów nad-
morskich, ale także długotrwa-
łych susz. W rezultacie zwiększą 
się migracje do i tak przecią-
żonych metropolii. Dotknie to 
przede wszystkim takich państw 
jak: Bangladesz, Indie, Sri Lan-
ka, Nepal i Pakistan.

Szczególnym przypadkiem 
jest Afganistan, jeden z najbar-
dziej niestabilnych politycznie 
i społecznie, ale także klima-
tycznie, krajów świata. Jego 34 
prowincje w ciągu 30 lat przy-
najmniej raz doświadczyły klę-
ski klimatycznej. Jak wskazuje 
UNHCR, niemal połowa z 38-mi-
lionowej populacji jest niedoży-
wiona, a 5,5 mln mieszkańców 
doświadcza głodu. Według da-

Celsjusza. Kraje te nie są w stanie 
ponieść takich kosztów, a pan-
demia jeszcze pogorszyła ich sy-
tuację. Fala migracji może więc 
rosnąć jeszcze szybciej.

W tych warunkach zrozu-
miały jest postulat, aby dużą 
część kosztów pokryli główni 
emitenci gazów cieplarnianych. 
Na największe państwa rozwi-
nięte, czyli grupę G20 przypada 
aż 78 proc. światowej emisji. 
Wyzwaniem jest zmniejszenie 
emisji i przyjęcie bardziej am-
bitnych celów klimatycznych niż 
te, które wynikają z porozumień 
paryskich. Coraz bardziej leży 
to w interesie Zachodu, którego 
kraje pośrednio (migracje) lub 
bezpośrednio (wzrost tempera-
tury, pożary, susze, powodzie 
i huragany) zaczynają doświad-
czać zmian klimatycznych.

Tymczasem wieści dotyczące 
wzrostu temperatury na Ziemi 
nie są optymistyczne. Między-
narodowa Organizacja Meteo-
rologiczna (agenda ONZ) poda-
je, że w ciągu 5 lat temperatura 
może wzrosnąć aż o 1,5 stopnia 
Celsjusza w stosunku do okresu 
przedindustrialnego, a skutki te-
go dotkną wszystkich regionów 
świata. Naukowcy twierdzą, że 
jest jednak szansa, że wzrost ten 
będzie tymczasowy, jeśli znacz-
nie spadną emisje. Wynika stąd, 
że sama polityka powstrzymywa-
nia migracji klimatycznej może 
już nie wystarczać. z

Mirosław Ciesielski

Wykładowca akademicki, opisuje rynki 
finansowe, zmiany na rynku fintechów 

i startupów.

Celsjusza powyżej poziomu prze-
dindustrialnego.

Z kolei do 2050 r. w Ameryce 
Łacińskiej ma się pojawić 17 mln 
uchodźców klimatycznych. 
Głównie będzie to wynikiem 
pustynnienia regionów rolni-
czych, spadku plonów w wielu 
regionach, podniesienia pozio-
mu morza, powodzi i cyklonów. 
Mniejsza liczba migrantów niż 
w przypadku Afryki jest pochod-
ną wyższego poziomu rozwoju 
gospodarczego regionu i inten-
sywniejszej urbanizacji. Naj-
bardziej zagrożony jest region 
Ameryki Środkowej, tzw. kory-
tarz suszy (Dry Corridor), gdzie 
zależność od rolnictwa jest naj-
większa: Honduras, Gwatema-
la, Salwador, Nikaragua i cześć 
Meksyku – długotrwałe susze 
przeplatają się tam z dotkliwymi 
cyklonami niszczącymi uprawy.

W 2020 r. Ministerstwo Rolnic-
twa i Hodowli Hondurasu – kraju, 
gdzie rolnictwo jest podstawą 
bytu jednej trzeciej mieszkań-
ców – informowało, że powo-
dzie i tropikalne ulewy zniszczy-
ły 80 proc. powierzchni upraw. 
Wskutek tych ekstremalnych 
zjawisk środki do życia straci-

Z kolei do 2050 r. 
w Ameryce Łacińskiej 
ma się pojawić 
17 mln uchodźców 
klimatycznych. 
Głównie będzie to 
wynikiem pustynnienia 
regionów rolniczych, 
spadku plonów w wielu 
regionach, podniesienia 
poziomu morza, 
powodzi i cyklonów.
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ło 600 tys. mieszkańców Hon-
durasu, Gwatemali i Nikaragui. 
Do 2050 r. zmuszą one prawie 
czteromilionową populację w re-
gionie do poszukiwania nowego 
miejsca do życia. A nie jest to 
jedyna przyczyna migracji, bo 
w regionie toczą się konflikty, 
a przemoc, jak w Salwadorze, 
jest na porządku dziennym. Jak 
oblicza Franciszkańska Sieć dla 
Migrantów, co godzinę z trzech 
państw – Salwadoru, Gwatemali 
i Hondurasu – migrują 34 osoby.

Rośnie i nadal będzie rósł na-
pór na południową granicę USA. 
Według danych amerykańskiej 
służby celnej, w marcu bieżącego 
roku próbowało ją przekroczyć 
172 tys. osób, tj. o 34 proc. wię-
cej niż dwa lata temu. Badania 
tysięcy honduraskich emigran-
tów przeprowadzone w latach 
2012-2019 dowiodły, że główną 
przyczyną opuszczenia przez 
nich kraju była przemoc oraz 
susza i spadek plonów. Władze 
amerykańskie reprezentowane 
przez wiceprezydent Kamalę 
Harris, podjęły rozmowy z kraja-
mi regionu, ale bez systemowych 
działań i dużych nakładów finan-
sowych niewiele da się zrobić, 
tym bardziej, że źródła migracji 
trudno wyeliminować, choć moż-
na je osłabić lub przeciwdziałać 
ich skutkom.

Temperatura 
będzie rosła?
Program Środowiskowy ONZ 
(UNEP) szacuje obecne koszty 
dostosowania krajów rozwija-
jących się do skutków zmian 
klimatu na 70 mld dolarów. Do 
2030 r. powiększą się one do 140-
300 mld dol., a do 2050 r. nawet do 
500 mld dol., przy założeniu, że 
spełni się czarny scenariusz wzro-
stu temperatury globu o 3 stopnie 

nych UNHCR w połowie zeszłego 
roku 2,7 mln ludności zostało 
przymusowo przesiedlonych, 
a tyle samo emigrowało, głów-
nie do Pakistanu i Iranu. Może 
to się nasilić po wycofaniu z te-
go kraju wojsk USA w ostatnim 
czasie i po powrocie do władzy 
Talibów, co grozi emigracją kli-
matyczną Afgańczyków również 
do Polski. Według ostrożnych 
obliczeń McKinsey, skutki mi-
gracji w krajach Azji Południowej 
mogą spowodować spadek PKB 
o 2 proc. 2050 r. oraz o 9 proc. do 
końca stulecia, nie licząc kosztów 
nagłych katastrof naturalnych. 
Liczbę migrantów klimatycznych 
udałoby się zmniejszyć o prawie 
połowę, gdyby zgodnie z poro-
zumieniem paryskim udało się 
utrzymać wzrost średniej tem-
peratury na Ziemi do 1,5 stopnia 
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Na wymianę 
starych 
i nieefektywnych 
źródeł ciepła na 
paliwo stałe, na 
nowoczesne źródła 
ciepła spełniające 
najwyższe 
normy oraz na 
termomodernizację 
budynku – na te 
wszystkie prace 
można teraz dostać 
dotację w ramach 
programu „Czyste 
Powietrze”

Weź dotację na wymianę 
starego pieca i ocieplenie domu

n CZYSTE POWIETRZE

 Celem programu „Czy-
ste Powietrze” jest 
poprawa jakości po-
wietrza w kraju przez 

ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń pochodzących z ogrzewa-
nia domów jednorodzinnych 
słabej jakości paliwem w prze-
starzałych piecach. Program 
będzie realizowany do końca 
czerwca 2029 r., przy czym pod-
pisywanie umów trwa do końca 
2027 r., a wydatkowanie środków 
do końca września 2029 r.

Dla kogo?
Program „Czyste Powietrze” jest 
adresowany do właścicieli oraz 
współwłaścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych lub wy-
dzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dotacje można przeznaczyć na 
wymianę starych i nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe 
na nowoczesne źródła ciepła speł-

niające najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych bu-
dynku. Z dotacji mogą skorzystać 
też wnioskodawcy, którzy już wy-
mienili źródło ciepła, a to zamon-
towane w ich budynku bądź lokalu 
mieszkalnym – spełnia wymaga-
nia programu. Wówczas warto 
wiedzieć, że maksymalna kwo-
ta dofinansowania w tym przy-
padku waha się między 10 tys. zł 
a 15 tys. zł, można ją przeznaczyć 
np. na zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Ile?
Aby otrzymać dotację na poziomie 
podstawowym, czyli do 30 tys. zł, 
roczny dochód w ostatnim rozli-
czonym roku podatkowym nie 
może przekroczyć 100 tys. zł. Wa-
runkiem skorzystania z podwyż-
szonej dotacji, do 37 tys. zł, jest 
przeciętny miesięczny dochód 
na jedną osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym poniżej 1564 zł, 
a jednoosobowym poniżej 2189 zł. 
Trzeba pamiętać, że starając się 

o podwyższony poziom dofinan-
sowania, do wniosku należy dołą-
czyć zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego do-
chodu przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa domowe-
go. Takie zaświadczenie wydaje 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania wnio-
skodawcy.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o dofinansowanie w ra-
mach programu „Czyste Powie-
trze” można złożyć na trzy sposo-
by. Po pierwsze: elektronicznie za 
pośrednictwem serwisu gov.pl. 
Do tego potrzebny jest podpis 
profilem zaufanym lub podpis 
kwalifikowany. Po drugie – pa-
pierowo do właściwego teryto-
rialnie wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (wfośigw), bezpośrednio, 
za pośrednictwem poczty lub gmi-
ny (o ile zawarła porozumienie 
z wfośigw w sprawie wdrażania 
programu). W tym przypadku 

wniosek trzeba wcześniej wy-
pełnić i przesłać w postaci elek-
tronicznej w Portalu Beneficjenta 
dostępnym na stronach interne-
towych właściwych terytorialnie 
wfośigw, a następnie wydrukować 
i podpisać własnoręcznie (to opcja 
dla osób które nie używają pod-
pisu kwalifikowanego lub profilu 
zaufanego). Po trzecie – w ban-
ku. To propozycja dla osób zain-
teresowanych Kredytem Czyste 
Powietrze (bank po przyznaniu 
kredytu przyjmuje wniosek o do-
tację i przekazuje do wfośigw). 

Bezpłatna pomoc
Starając się o dofinansowanie 
z programu „Czyste Powietrze”, 
można skorzystać z bezpłatnych 
narzędzi, które będą pomocne 
podczas tego procesu. Są to przede 
wszystkim: kalkulator dotacji 
i grubości izolacji, lista urządzeń 
i materiałów oraz doradztwo ener-
getyczne. Więcej informacji na-
leży szukać na stronie interneto-
wej programu „Czyste Powietrze”:  
czystepowietrze.gov.pl. z



Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu prof. Piotr 
Gliński przemawia 
podczas uroczystości.
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Jesteśmy dzisiaj uczestni-
kami wyjątkowego wy-
darzenia. Od dzisiaj Mu-
zeum Pamięci Sybiru, jed-

no z najważniejszych muzeów 
budowanych w ostatnim czasie 
w Polsce, udostępnia zwiedzają-
cym swoją stałą ekspozycję. To 
wzruszająca chwila. Tym bar-
dziej, że uczestniczą w niej ci, 
którzy zostali zesłani na nieludz-
ką ziemię. Przeżyli głód, chłód, 
niewolniczą pracę i wielką tę-
sknotę. Nie wszyscy, niestety, 
stamtąd wrócili” – powiedział 
wicepremier, minister kultury, 
dziedzictwa narodowego i spor-
tu prof. Piotr Gliński podczas 
uroczystego otwarcia Muzeum 

n KULTURA

Muzeum Pamięci 
Sybiru otwarte
Muzeum Pamięci Sybiru jest jedną z ponad 200 inwestycji muzealnych realizowanych obecnie przy wsparciu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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Pamięci Sybiru w Białymstoku 
w Światowym Dniu Sybiraka.

17 września
Data wydarzenia nie jest przy-
padkowa. 17 września 2021 roku 
– w Światowym Dniu Sybiraka 
– obchodzimy jednocześnie 82. 
rocznicę agresji sowieckiej na 
Polskę. Rocznicę, która boleśnie 
zapisała się na kartach naszej hi-
storii. I to właśnie dzisiaj otwiera 
się pierwsze w kraju Muzeum, 
którego istotą i głównym celem 
jest troska o upamiętnienie tych, 
którzy zginęli w dramatycznych 
warunkach, z dala od ojczystej 
ziemi, a także o tych, którzy 
przeżyli deportację i zesłanie, 

ale zostawili w swoim sercu 
wspomnienie o nieludzkim cier-
pieniu i dramacie, które stały 
się ich udziałem – powiedział 
Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że 
Muzeum Pamięci Sybiru po-
wstało w wyjątkowym miejscu 
– w jednym z przedwojennych 
magazynów wojskowych przyle-
gających do bocznicy kolejowej 
dawnego Dworca Poleskiego.

 W latach 1940-41 oraz w 1944 
roku to właśnie tutaj Sowieci 
ładowali do wagonów miesz-
kańców Białostocczyzny, by 
następnie deportować ich na 
Sybir. To właśnie stąd w 1943 
roku Niemcy wywieźli do obo-

zu zagłady w Treblince Żydów 
z białostockiego getta. To miej-
sce musi robić i robi ogromne 
wrażenie. Taka jest też nasza 
misja – chcemy, aby nowe insty-
tucje pamięci, instytucje kultury, 
powstawały w miejscach, które 
są świadkami najważniejszych 
i najbardziej bolesnych wyda-
rzeń w historii naszej Ojczyzny. 
Po to, aby pamięć o tych ludziach 
i o tych miejscach nigdy nie zgi-
nęła – powiedział.

Minister kultury, dziedzic-
twa narodowego i sportu mówił 
także o zaangażowaniu państwa 
polskiego oraz resortu KDNiS 
w powstanie Muzeum Pamię-
ci Sybiru.

Jest dla mnie oczywiste, że 
polskie państwo i polski rząd 
wsparły finansowo realizację 
tego ważnego przedsięwzięcia. 
Od początku, gdy na przełomie 
2015 i 2016 roku usłyszałem o tej 
konkretnej inicjatywie od moich 
przyjaciół w Sejmie, wiedząc jak 
prężne są w Białymstoku śro-
dowiska Sybiraków, zadeklaro-
wałem zaangażowanie MKDNiS 
w ten projekt.Minister Jarosław 
Sellin, przyjechał do Białego-
stoku, spotkał się z panem 
prezydentem i podjęte zostały 
konkretne działania, a budowa 
poszła bardzo szybko. Cztery 
lata to jeden z rekordów budo-
wy takiej instytucji w Polsce. 
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Wielkie gratulacje – podkreślił 
Piotr Gliński.

 Budujemy wiele innych waż-
nych muzeów, których przez 
lata nie budowano. Ponad 200 
różnych instytucji – również we 
współpracy z samorządami. Pol-
skie Państwo wreszcie poważnie 
podchodzi do realizacji polskiej 
polityki pamięci. Wspieramy 
i budujemy m.in. cztery muzea, 
które są poświęcone Kresom 
– budujemy Muzeum Kresów 
w Lublinie, wspieramy Muzea 
w Lubaczowie, Brzegu i Sejnach. 
Drodzy Sybiracy – współtwór-
cy tego miejsca, proszę przyjąć 
wyrazy najwyższego uznania 
i wdzięczności wszystkim zaan-
gażowanym w realizację i powo-
dzenie tego wyjątkowego przed-
sięwzięcia. Życzę niezwykłych 
przeżyć podczas zwiedzania eks-
pozycji – zakończył wicepremier.

Wsparcie MKDNiS
Projekt przekształcenia dawnych 
magazynów wojskowych przy 
ulicy Węglowej w Białymstoku 
w nowoczesne Muzeum Pamięci 
Sybiru był realizowany od 2016 
do 2019 roku. W tym okresie Mi-
nisterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu wsparło 
tę inwestycję kwotą 9,4 mln zł, 
przekazując, w ramach trzech 
dotacji ministra z programu „In-
frastruktura kultury”, w 2016 r. 
– 1 mln zł, w 2018 r. – 6,4 mln zł 
i w 2019 r. – 2 mln zł.

MKDNiS wsparło również 
przygotowanie wystawy stałej. 
Projekt został dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu w ramach funduszy unijnych 
w wysokości prawie 6,8 mln zł 
(koszt całkowity wynosił ponad 
12,9 mln zł).

O muzeum
Muzeum Pamięci Sybiru jest 
poświęcone ludziom, którzy 
od końca XVI aż do połowy XX 
wieku byli niewoleni i zsyłani 
w głąb Rosji, a później Związku 
Sowieckiego, jak też tym, któ-
rzy podążali tam dobrowolnie. 
Instytucja opowiada o jeńcach, 
więźniach, zesłańcach i depor-
towanych, a także o tych, którzy 
przed I wojną światową odkry-
wali Syberię i aktywnie uczest-
niczyli w zagospodarowaniu jej 
ogromnych obszarów. Muzeum 
łączy wyniki badań i narrację 
historyków ze wspomnieniami 
uczestników i świadków zda-
rzeń. Pokazuje ogromne emo-
cje ukryte w zwykłych na pozór 
przedmiotach, przenosząc zwie-
dzających w niezwykłą krainę 
– tajemniczy, piękny, a jedno-
cześnie okrutny i bezwzględ-
ny Sybir.

Budynek Muzeum Pamięci 
Sybiru został ulokowany na te-
renie przedwojennych, polskich 
magazynów wojskowych, które 
bezpośrednio przylegają do daw-
nego, brzeskiego traktu kolejo-
wego. Kompleks muzealny ma 
powierzchnię 5,5 tys. m².

Wystawa stała
Wystawa stała Muzeum Pamię-
ci Sybiru to opowieść o losach 
Polaków przymusowo deporto-
wanych w głąb Rosji Sowieckiej 
podczas największych depor-
tacji w latach II wojny oraz 
późniejszych – aż do 1956 
roku. Szacuje się, że 
w latach 1940-41 de-
portowano nawet 
1 mln polskiej 
ludności. Depor-
tacje miały na 
celu ekstermi-
nację polskich 

elit politycznych, intelektual-
nych i gospodarczych.

Na wystawie znalazły się 
zarówno przedmioty zabrane 
w pośpiechu z domu rodzinnego 
w dniu wywózki: walizka, hafto-
wana chusteczka, porcelanowa 
figurka, książeczka do nabożeń-
stwa, garstka ziemi zawinięta 
w kawałek płótna, maszyna do 
szycia, nożyczki czy lokówka 
do włosów, jak i pamiątki przy-

wiezione z Syberii – pojemnik 
na żywność z kory brzozowej, 
fufajka, maska chroniąca przed 
owadami czy sowiecki tytoń.

Poprzez wybrane przedmioty, 
fotografie i dokumenty, przez 
lata pieczołowicie przechowy-
wane w domowych szufladach, 
odczytujemy losy tysięcy roda-
ków i ich rodzin doświadczają-
cych dramatu przesiedleń, nie-
wolniczej pracy, głodu, chorób 
i poczucia beznadziejności. 
Prezentowane artefakty przy-
pominają nam losy ofiar czte-
rech deportacji.

„Sieć nowoczesnych  
muzeów”

Muzeum Pamięci Sy-
biru w Białymstoku 
jest częścią projektu 
„Sieć nowoczesnych 
muzeów”. MKDNiS 
realizuje obecnie 
ponad 200 inwestycji 
muzealnych w całym 

kraju. Trwa budowa 
nowych muzeów, prze-

prowadzane są adaptacje 
lub remonty, a w ukończo-

nych budynkach przygotowy-
wane są wystawy stałe. Konse-
kwentnie powiększamy liczbę 
współprowadzonych instytucji 
muzealnych, zwiększając tym 
samym ich rangę oraz otwierając 
nowe drogi rozwoju.

Sieć tworzonych przez Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu muzeów 
jest bardzo szeroka. Budowane 
i modernizowane są nie tylko 
instytucje poświęcone polskiej 
pamięci, ale także muzea po-
święcone sztuce, muzea biogra-
ficzne itp. z

www.gov.pl/kulturaisport

z Otwarcie 
Muzeum 
Pamięci Sybiru.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zapala znicz. 

c Zaproszeni 
goście podczas 
uroczystości 
otwarcia Muzeum 
Pamięci Sybiru.

Muzeum Pamięci Sybiru 
jest poświęcone ludziom, 
którzy od końca 
XVI aż do połowy 
XX wieku byli niewoleni 
i zsyłani w głąb Rosji, 
a później Związku 
Sowieckiego, jak też tym, 
którzy podążali tam 
dobrowolnie. Instytucja 
opowiada o jeńcach, 
więźniach, zesłańcach 
i deportowanych, 
a także o tych, którzy 
przed I wojną światową 
odkrywali Syberię.
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Do bardziej wnikli-
wych przemyśleń 
dotyczących sytu-
acji na światowym 

rynku żywności i różnorakich 
tego implikacji skłania, zorga-
nizowany 23 września 2021 r. 
w Nowym Jorku, pod egidą ONZ, 
globalny szczyt żywnościowy 
(Food Systems Summit). Z za-
łożenia jest on jednym z ele-
mentów realizacji nakreślonej 
do 2030 r. ONZ-owskiej strate-
gii zrównoważonego rozwo-
ju (Sustainable Development 
Goals). Cel jaki w ramach tej 
strategii został postawiony – 
zero głodu w świecie – wydaje 
się dziś niestety równie odległy 
jak w chwili jej przyjmowania, 
sześć lat temu.

Więcej żywności niż 
ludności
Z pozoru sytuacja, jeśli chodzi 
o światowe wyżywienie, wygląda 
korzystnie. Z opublikowanej na 
początku lipca 2021 r. wspólnej 
prognozy OECD i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wy-
żywienia i Rolnictwa (OECD-FAO 
Agricultural Outlook 2021-2030) 
wynika, że w okresie nadchodzą-
cej dekady globalna produkcja 
żywności będzie wzrastać prze-
ciętnie o 1,4 proc. rocznie. Po-
nieważ liczba ludności przyrasta 
obecnie w tempie mniej więcej 
1,1 proc. rocznie w skali glo-
balnej, a w najbliższej dekadzie 
ma się ono obniżyć do zaledwie 
0,9 proc. rocznie, teoretycznie, 
ze statystycznego punktu wi-
dzenia, jedzenia w świecie nie 
powinno brakować.

Do optymizmu mogą zachę-
cać prognozy OECD-FAO doty-
czące produkcji, konsumpcji 
i cen poszczególnych rynków 
rolnych i spożywczych. Eksperci 
przykładowo szacują, że zbiory 
pszenicy wzrosną na świecie 
z 776,2 mln ton w 2021 r. do 
839,7 mln ton w 2030 r. Kon-
sumpcja w tym samym czasie 

n MIGRACJE

Tańsze jedzenie 
albo nowa Wędrówka Ludów
Świat produkuje więcej żywności niż jej konsumuje. Ceny produktów rolnych idą jednocześnie gwałtownie 
w górę i są obecnie najwyższe od ośmiu lat. Nie tylko z tej przyczyny szybko wzrasta liczba głodujących 
w świecie. W sprzecznościach tych może tkwić przyczyna kolejnych fal globalnych migracji.

powiększy się z 765,4 mln do 
835,1 mln ton. Średnia światowa 
cena pszenicy powinna obniżyć 
się z niespełna 232 dolarów USA 
za tonę w 2021 r. do 212 dol./t 
w 2030 r.

Analogicznych trendów – 
szybszego wzrostu produkcji 
niż konsumpcji, wzrastają-
cych nadwyżek i spadających 
cen – eksperci spodziewają 
się w przypadku także innych 
zbóż – kukurydzy, ryżu, a tak-
że produktów i półproduktów 
mięsnych – wołowiny, wieprzo-
winy i drobiu. Korzystne tren-
dy produkcyjne wynikać mają 
przede wszystkim ze wzrostu 
intensyfikacji wykorzystania 
ziemi i produktywności upraw. 
Podobnie ma być też w rybołów-
stwie. W hodowli ryb w najbliż-

szej dekadzie większe znaczenie 
niż naturalne odłowy zyskają 
akwa-uprawy.

Globalne dysproporcje
Im bliżej przyglądać się szcze-
gółowym danym i prognozom, 
tym więcej widać w nich jednak 
strukturalnych wąskich gardeł, 
a nawet sprzeczności, na co eks-
perci OECD-FAO sami zresz-
tą zwracają uwagę. Kluczowa 
sprzeczność wynikać będzie 
z geograficznej nierównomier-
ności przyrostu naturalnego. 
W krajach rozwiniętych spadnie 
on znacznie poniżej 1,0 proc., 
tymczasem w krajach rozwijają-
cych się będzie on utrzymywał 
się znacznie powyżej 2,0 proc. 
W krajach subsaharyjskich – 
powyżej 2,5 proc. Dynamicz-

nie zmieniać się będzie także 
sytuacja w Azji. Indie w ciągu 
najbliższych 10 lat przegonią 
pod względem liczby ludności 
Chiny i staną się najbardziej 
liczebnym krajem świata.

Z powodu większego przyro-
stu naturalnego i mniej inten-
sywnej produkcji rolnej bilans 
żywnościowy będzie w krajach 
rozwijających się znacznie gor-
szy niż w krajach rozwiniętych. 
Z raportu OECD-FAO wynika, że 
kraje rozwinięte dysponować 
będą w 2021 r. bieżącą nadwyż-
ką pszenicy sięgającą 138 mln 
ton. Odwrotna sytuacja jest 
w krajach rozwijających się, 
gdzie bieżąca jej konsumpcja 
będzie w tym roku wyższa od 
produkcji o 128 mln ton. Po-
dobnie jest (nadwyżki w kra-

Bilans żywnościowy 
będzie w krajach 
rozwijających się 
znacznie gorszy niż 
w krajach rozwiniętych.
Z raportu OECD-FAO 
wynika, że kraje 
rozwinięte dysponować 
będą w 2021 r. bieżącą 
nadwyżką pszenicy 
sięgającą 138 mln ton. 
W krajach rozwijających 
się, jej bieżąca 
konsumpcja będzie 
w tym roku wyższa 
od produkcji  
o 128 mln ton.
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jach rozwiniętych, niedobory 
w krajach rozwijających się) 
w przypadku kukurydzy, czy 
innych podstawowych upraw. 
Ujemny – po stronie krajów 
rozwijających się – jest także 
bilans w przypadku produkcji 
mięsa wołowego i wieprzowego.

Dieta i migracje
Najbliższe lata nie zmienią tej 
sytuacji. Pogłębiać się będzie 
– wynika z prognoz OECD-FAO 
– strukturalna w skali global-
nej nierównowaga, jeśli chodzi 
o produkcję rolną, pomiędzy 
krajami rozwiniętymi a rozwi-
jającymi się. Czynnikiem, któ-
ry będzie dodatkowo ujemnie 
wpływał na sytuację w krajach 
na dorobku – co przyznają eks-
perci – będą zmiany w modelu 
konsumpcji w samych krajach 
rozwijających się. Przykład 
m.in. społeczeństwa chińskiego 
wskazuje, że wraz ze wzrostem 
indywidualnych dochodów 
gwałtownie wzrasta, zakłócając 
miejscową równowagę, spoży-
cie mięsa i tłuszczów.

Nie należy mieć zatem złu-
dzeń – niedobory i nierówno-
wagi na rynku żywności będą 
w przyszłości, tak jak dzisiaj, 
zachęcały biedniejsze części 
społeczeństw krajów rozwija-
jących się do migracji w skali 
lokalnej, a jeśli nie przyniesie to 
oczekiwanej przez nie poprawy 
sytuacji, także dalej w kierun-
ku granic krajów rozwiniętych.

Krajom rozwiniętym grozi 
z kolei inny rodzaj nierówno-
wagi, tym razem po stronie rol-
ników i producentów artyku-
łów spożywczych. Postępująca 
intensyfikacja upraw rolnych 
i wzrost produktywności w prze-

twórstwie spożywczym w lepszej 
sytuacji stawiać będzie wielkich 
producentów. Tracić będą w ska-
li globalnej drobni właściciele 
gospodarstw rolnych. Obserwo-
wany nie tylko w naszym kraju 
protest z ich strony to – co mi-
mochodem przyznają eksperci 
OECD-FAO – przejaw nasilającej 
się walki konkurencyjnej w rol-
nictwie.

Delikatną równowagę na 
rynku żywności potężnie przy 
tym zakłócają takie globalne 
wydarzenia, a właściwie kata-
strofy, jak pandemia korona-
wirusa i wprowadzane okresy 
lockdownów. Ceny wielu su-
rowców, półproduktów rolnych 
oraz produktów spożywczych 
zmieniły się m.in. z powodu 
zaburzeń w transporcie i zawie-

szenia działalności w turystyce 
w 2020 r. i w pierwszej połowie 
2021 r.

Koronawirus – zwraca uwagę 
Bank Światowy w opublikowanej 
w połowie sierpnia 2021 r. opinii 
(Food Security and COVID-19) – 
spowodował, że wiele krajów na 
świecie stanęło w obliczu zakłó-
cenia bezpieczeństwa dostępu 
do żywności. Zerwanie z powo-
du pandemii łańcuchów dostaw 
winduje w górę ceny produk-
tów spożywczych i to pomimo 
zmniejszenia w wielu krajach 
indywidualnych dochodów.

Ceny żywności są obecnie 
w skali globalnej, mówi o tym 
wskaźnik ACP (Agricultural Com-
modity Price Index), na niemal 
najwyższym poziomie od 2013 r. 
Szczególnie dynamiczny wzrost 
nastąpił od początku 2020 r. Do 
połowy lipca 2021 r. wskaźnik 
ACP wzrósł od stycznia 2020 r. 
o 30 proc. Kukurydza, pszenica, 
ryż podrożały w tym czasie o – 
odpowiednio – 43, 12 i 10 proc.

Ucieczka przed głodem
Konsekwencją zakłóceń w poda-
ży oraz wzrostu cen produktów 

spożywczych jest poszerzająca się 
na świecie strefa ubóstwa, nie-
dożywienia i głodu. Bank Świato-
wy alarmuje, że aż w 48 krajach 
świata znacząca część ludności 
znacznie zmniejszyła swoją kon-
sumpcję żywności, a nawet cierpi 
głód. Szacuje się, że w skali glo-
balnej głód dotykał w 2020 r. od 
720 do 811 mln ludzi. Uśredniając 
różne szacunki, było to o 118 mln 
osób więcej niż w 2019 r. Koro-
nawirus może spowodować, że 
armia głodujących i niedożywio-
nych ludzi w świecie powiększy 
się o kolejne 272 mln osób.

Sześć lat temu Narody Zjedno-
czone przyjęły strategię zrówno-
ważonego rozwoju (Sustainable 
Development Goals). Jeden z jej 
ważnych elementów dotyczy za-
pewnienia w skali globalnej do 
2030 r. dostatecznego wyżywie-
nia. Do spełnienia tego celu dro-
ga wydaje się dziś równie odległa 
jak przed kilku laty. Statystyczne 
dane dotyczące produkcji żyw-
ności wskazują, że cel ten jest 
wciąż jednak osiągalny. Kraje 
rozwinięte i bogatsze muszą jed-
nak rozstrzygnąć dylemat: czy 
zapewnić więcej tańszej żywno-
ści tam, gdzie autentycznie jej 
brakuje, czy pogodzić się z na-
silającą się kolejną Wędrówką 
Ludów za wodą i wyżywieniem 
tam, gdzie ich nie brakuje. Nic 
właściwie nowego od co naj-
mniej dwóch tysięcy lat. z

www.obserwatorfinansowy.pl

Niedobory 
i nierównowagi
na rynku żywności 
będą w przyszłości, 
tak jak dzisiaj, 
zachęcały biedniejsze 
części społeczeństw 
krajów rozwijających
się do migracji 
w skali
lokalnej, a jeśli 
nie przyniesie to 
oczekiwanej 
przez nie poprawy 
sytuacji, także dalej 
w kierunku
granic krajów 
rozwiniętych.

Bank Światowy alarmuje,  
że aż w 48 krajach świata 
znacząca część ludności znacznie 
zmniejszyła swoją konsumpcję 
żywności, a nawet cierpi głód. 
Szacuje się, że w skali globalnej 
głód dotykał w 2020 r. od 720 
do 811 mln ludzi.
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Tylko czy teatr może 
mieć coś wspólnego 
z tak poważnym miej-
scem? Jak najbardziej! 

Scena teatralna to przecież wiel-
kie, twórcze laboratorium, gdzie 
przy użyciu zarówno prostych, 
jak i skomplikowanych narzędzi 
mogą powstawać niesamowite 
przedmioty, na przykład piękne 
wyroby ceramiczne i gliniane wy-
nalazki. Wśród nich mieszkają bo-
haterki spektaklu – dwie odważne 
dziewczynki o dziwnych imionach 
– Porce i Lana. Na przyjemnie 
malutkiej, lilipuciej scenie króluje 
bajka, lecz właśnie dzięki bajkom 
mały człowiek może przyswajać 
informacje o świecie rzeczywi-
stym, próbować odnaleźć w nim 
swoje miejsce. Dziecko potrzebuje 
fikcji i magii, by swobodnie okre-
ślać swoje potrzeby, odkrywać 
wartości i mierzyć się z niełatwy-
mi tematami, takimi jak trudne 
emocje, odmienność, przyjaźń 
i akceptacja.

Porcelanowy świat
„Porce i Lana” to przeniesiona na 
teatralne deski opowieść o świecie 
widzianym oczami dwóch dziew-
czynek mieszkających na dnie 
porcelanowego talerzyka, inspiro-
wana książką Tiny Oziewicz „Tyra-
nozaur i Traktorzystki”. W pomy-
słowo zaaranżowanej przestrze-
ni, jako żywo przypominającej 
rzeczywistą pracownię, mistrzy-
ni garncarstwa i ceramiki, pani 
Honorata wraz ze swą uczennicą 
wyczarowują klasyczne i bardziej 
nowoczesne serwisy oraz zastawy. 
Naczynia, nowatorskie w formie 
i być może w technologii wykona-
nia, powstały w prawdziwej pra-
cowni, a niejeden dorosły widz 
zachwyci się ich kształtem (awan-
gardowym i nie tylko). Jednak te 
porcelanowe cudeńka są przede 
wszystkim domem dwóch przyja-
ciółek. Zabawa w podróż, szybka 
jazda małym traktorem powoduje 
wypadek i talerz rozbija się na wie-
le małych kawałków, a przy okazji 
zniszczeniu ulega dom dziewczy-

n TEATR

Ceramiczne szaleństwo 
w warszawskim Guliwerze

rzeczy, potłu-
czonym talerzu, 

skorupkach z gliny, 
może kryć się kraina pełna 

tajemnic. Dlatego warto składać, 
sklejać to, co wydaje się rozbite, 
nienaprawialne, nadto ulotne – 
jak uczucia, których czasem nie 
umiemy zrozumieć, nazwać. Zmy-
słowość, zabawa skojarzeniem 
łączy się z zabawą słowem. 

Dynamika i rytm
Bohaterki spektaklu Porce i Lana 
– małe, płaskie figurki ceramicz-
ne, umiejętnie animowane przez 
Honoratę Zajączkowską i Mile-
nę Kranik – mówią dziwnym ję-

zykiem, na opak i wspak. Świat 
słowa zbliża się do krainy dźwię-
ków, onomatopeje wybrzmiewa-
ją w śpiewie i dialogu. Jakże to 
bliskie dziecku, jego zabawom, 
które towarzyszą rozwojowi mo-
wy przez długi, długi czas. Obie 
aktorki grają z konieczną werwą 
i wyczuciem, modulują głos, gesty-
kulują, szybko zmieniają miejsce 
akcji i samodzielnie przebudowują 
scenografię, przez co dynamika 
i zmiany rytmu przedstawienia 
stają się czytelniejsze. Dzięki Ho-
noracie Zajączkowskiej i Milenie 
Kranik kruche postaci Porce oraz 
Lany ożywają i zyskują osobowość, 
a ich pełne magii, niecodzienne 

przygody przykuwają uwagę naj-
młodszych. 

Aktorki łatwo nawiązują kon-
takt z widzami – od czasu do cza-
su zwracają się wprost do dzieci, 
zagadują, zachęcają do wspólnego 
śpiewania, by potem wrócić do 
scenariuszowej akcji, która dzieje 
się głównie w ruchu i działaniu. 
Dzieci chętnie towarzyszą podró-
ży małych, odważnych „traktorzy-
stek” w poszukiwaniu nowego, 
bezpiecznego domu. Subtelny hu-
mor, którego nie brakuje w spek-
taklu, bawi i przydaje insceni-
zacji dodatkowego, ostrzejszego 
kolorytu. 

Cenną zaletą przedstawienia 
jest muzyka Sambora Dudzińskie-
go, z orientalnymi akcentami i po-
rywającym rytmem. Wokalista, 
kompozytor i multiinstrumen-
talista ma duże doświadczenie 
w tworzeniu muzyki do spektakli 
teatralnych, umie budować cie-
kawe tło, odpowiednio rozłożyć 
akcenty zachwycając małych i du-
żych widzów. Spektakl przybliża 
dzieciom trudny temat emocji, 
którym wszyscy ulegamy, które 
mogą ranić i których czasem się 
wstydzimy. W czytelny, mądry 
i przystępny sposób, bez nużącego 
moralizatorstwa, a jednocześnie 
z lekkością i uśmiechem daje oka-
zję do refleksji nad problemami, 
które i dojrzałym ludziom wydają 
się niełatwe.

Niezwykły, trochę nierealny 
klimat, przenosi nas do krainy, 
gdzie wszystko wydarzyć się mo-
że, a kilkulatkom ułatwia pozna-
nie magii teatru. Spektakl malo-
wany światłem, obrazem, emo-
cjami, z piękną muzyką i scenami 
pełnymi humoru silnie pobudza 
zmysły i trafia do serc małych wi-
dzów. Ukłony dla wykonawców 
i twórców, którzy opowiedzieli 
maluchom tak uroczą, ciepłą 
i zabawną historyjkę, starannie 
przygotowaną i pomysłowo za-
inscenizowaną. z

Anna Czajkowska
www.teatrdlawszystkich.eu.

Scena „Liliput” warszawskiego Teatru Lalek Guliwer, gdzie aktorzy są na wyciągnięcie ręki, a scena jest bardziej 
umowna niż wyraźnie zaznaczona, lubi różnorodne eksperymenty. Po wakacyjnej przerwie Guliwer kolejny 
raz zaprasza najmłodszych teatromanów do sali wypełnionej rekwizytami, którymi częściej „bawią się” dorośli, 
a dzieci – rzadko. Tym razem mali widzowie zaglądają do pracowni ceramiczno-plastycznej.

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

nek. Pani Honorata jest wście-
kła, oskarża swoją pracownicę 
o niezdarność i wyładowuje na 
niej nieopanowaną złość. Ale to 
dopiero początek niesamowitych 
przygód, spotkań z niezwykłymi 
zwierzętami, skałami, wulkanami, 
nawet brachiozaurami czy groź-
nym tyranozaurem. Warto dodać, 
że całą akcję ilustrują ręcznie 
malowane na kubkach, 
spodeczkach i taler-
zach obrazki!

Scenariusz 
spektaklu nie 
jest ostro za-
rysowany, tro-
chę nieoczy-
wisty i czasem 
dzieci mogą się 
gubić w gąszczu 
lekko powiązanych 
ze sobą scen czy wyda-
rzeń. Ale nie to jest najważniej-
sze w dość swobodnej adaptacji 
utworu Tiny Oziewicz. Reżyser 
Tomasz Maśląkowski skupił się 
na grze z wyobraźnią, abstrakcji, 
uruchamianiu zmysłów i muzyce. 
Autor scenariusza (który napisał 
wraz z Leną Frankiewicz) jest tak-
że pomysłodawcą przepięknej, 
dopracowanej i starannej sceno-
grafii. W kameralnej przestrzeni 
wyczarował świat rodem z dziecię-
cej fantazji, z elementami realnych 
acz kruchych przedmiotów. Poka-
zał, że w każdej na pozór zwykłej 

Dziecko potrzebuje 
fikcji i magii, 
by swobodnie 
określać swoje 
potrzeby, odkrywać 
wartości i mierzyć 
się z niełatwymi 
tematami, takimi 
jak trudne emocje, 
odmienność, 
przyjaźń 
i akceptacja.

Honorata Zajączkowska i Milena Kranik 
podczas spektaklu „Porce i Lana” 
w warszawskim Teatrze Lalek Guliwer
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Strumyk i „wydmy”  
w centrum miasta

Centrum Otwocka 
zmieniło się 
nie do poznania. 
To efekt 
przeprowadzonej 
rewitalizacji 
skweru 7 Pułku 
Ułanów i Placu 
Niepodległości, 
gdzie powstały 
miejsca 
do wypoczynku 
i rekreacji 
dla młodszych 
i starszych 
mieszkańców.

Wieczorem zarówno skwer jak 
i Plac Niepodległości prezentują 
się w nowej, bajkowej odsłonie 
dzięki kolorowym podświetle-
niom drzew. 

Dużo zieleni
– Wszystko wygląda tu pięknie 
i łączy pokolenia. Dzieciaki są za-
chwycone z placu zabaw i rzeczki, 
a starsi mogą odpocząć w cieniu 
sosen na ławeczkach – mówi pani 
Małgorzata, mama dwójki dzieci. 
Na skwerze i Placu Niepodległości 
dominuje zieleń, krzewy i drze-
wa. Już niebawem, kiedy murki 
i pergole obrosną winobluszczem, 
a na wiosnę zakwitną kwiaty, efekt 

zmian będzie jeszcze ładniejszy. 
Inwestycja kosztowała miasto 
ok. 5 mln zł, a 85 proc. zostało 
pokryte ze środków unijnych, 
reszta z budżetu Otwocka. 

– Niezmiernie cieszy pozytyw-
ny odbiór tej inwestycji wśród 
mieszkańców, ale jest on też mo-
tywacją do wdrażania kolejnych 
dużych zmian w przestrzeni na-
szego miasta, a te już na hory-
zoncie! – zapowiada prezydent 
Margielski. Jedną z nich będzie 
uruchomienie już tej zimy sezo-
nowego lodowiska w sąsiedztwie 
zrewitalizowanego skweru i Pla-
cu Niepodległości. z

Po wielu latach zanie-
dbań centrum Otwoc-
ka stało się w końcu 
atrakcyjnym miej-

scem do spędzania wolnego czasu 
i zaczęło tętnić życiem. Choć od 
oficjalnego otwarcia minęło już 
trochę czasu, to skwery cały czas 
przeżywają istne oblężenie. 

– To pokazuje jak bardzo bra-
kowało w centrum miasta prze-
strzeni rekreacyjnej oddanej do 
dyspozycji otwocczan. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że udało nam 
się przeprowadzić tą gruntowną 
rewitalizację – mówi prezydent 
Otwocka Jarosław Margielski. 

Atrakcje dla każdego
Przy zagospodarowaniu prze-
strzeni w centrum zastosowano 
wiele ciekawych i nowoczesnych 
rozwiązań. Jest nawiązanie do 
charakterystycznego dla Otwoc-

Aranżacja przestrzeni 
w centrum 
miasta nawiązuje 
do charakterystycznego  
dla okolic Otwocka 
krajobrazu piaskowych 
wydm i rzeki Świder.
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Choć od oficjalnego 
otwarcia minęło 
już trochę czasu, 
skwery wciąż 
przeżywają istne 
oblężenie. 
– To pokazuje 
jak bardzo 
brakowało 
w centrum miasta 
przestrzeni 
rekreacyjnej 
dla mieszkańców. 

ka krajobrazu piaskowych wy-
dm (nowoczesny plac zabaw na 
skwerze), rzeki Świder (strumień 
wypływający z podświetlonej fon-
tanny i biegnący przez środek 
skweru). Dorośli mogą odpocząć 
na drewnianych leżakach roz-
rzuconych luźno na trawnikach 
i znaleźć spokój przy fontannie 
i tzw. zielonych ścianach. Są też 
specjalne stoliki szachowe do 
gry, jest strefa fontann dająca 
najmłodszym możliwość zaba-
wy z wodą i huśtawki. Można też 
pospacerować pod pergolami ze 
szklanym zadaszeniem i przejść 
się po skarpie z widokiem na cały 
skwer, gdzie są specjalne tabliczki 
z informacjami o nasadzonych 
tam roślinach. 

Do nowych atrakcji zalicza 
się też żeliwna pompa z której 
wypływa woda z głębi ziemi, 
a nie z miejskiego wodociągu. 
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Ponad wszystko kocham 
Polonię Warszawa
v Dokończenie ze str. 1
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Na zdjęciu 
od lewej: 
Stanisław 
Michrowski 
– prezes 
Fundacji Jerzego 
Piekarzewskiego 
na Rzecz Sportu 
Młodzieżowego, 
Jerzy 
Piekarzewski, 
Paweł Olczak 
– organizator 
Turnieju Pamięci 
Małego Powstańca 
z ramienia 
Fundacji Jerzego 
Piekarzewskiego, 
Prezes JP, 
Jarosław Popiołek 
– Fundacja 
Nasza Warszawa.

Urodziłem się w Warszawie 
w 1934 roku i związany byłem 
z nią przez całe życie. Przedwo-
jennej Warszawy w zasadzie nie 
pamiętam. Gdy wybuchła wojna 
miałem 5 lat.

W pewnym wieku wracamy do 
swojego dzieciństwa, młodości, 
przywołujemy w pamięci ro-
dzinny dom. Papież Franciszek 
ogłosił obecny rok, Rokiem Ro-
dziny. Panie Jerzy, jak pamięta 
Pan swoich rodziców?
Po przegranej kampanii wrze-
śniowej 1939 roku pod koniec 
września nasz tata – bo miałem 
jeszcze starszego brata – wró-
cił do domu. Pamiętam jego 
słowa: „jestem synku”. Tata był 
AK-owcem z krwi i kości. Nosił 
pseudonim „Piłat”. Brał udział 
w wielu akcjach tej podziemnej 
organizacji. Walczył również 
w Powstaniu Warszawskim. Tuż 
przed jego wybuchem wsławił się 
brawurowym odbiciem z rąk SS 
więźniów na ulicy Wolskiej legen-
darnego sztandaru „Bratniaka” 
Politechniki Warszawskiej. Był dla 
mnie i dla mojego starszego brata 
wielkim autorytetem. Do dzisiaj 
noszę w portfelu na sercu jego 
legitymację Armii Krajowej. To 
jest mój talizman. Daje on mi siłę 
i odwagę. Nie rozstaję się z nim 

na chwilę. Przed powrotem taty 
z wojny czekaliśmy na siostrzycz-
kę albo braciszka, bo w tym czasie 
nasza brzemienna mama leżała 
w szpitalu Dzieciątka Jezus. Szpi-
tal został zbombardowany. Jedna 
z bomb wpadła do sali, w której 
leżała mama tuląca w ramionach 
urodzoną córeczkę. Obie zginęły 
na miejscu. Mama miała 27 lat, 
a siostrzyczka tylko 21 dni. Zo-
stały złożone w jednej trumnie. 
Pamiętam ich ekshumacje i po-
grzeb na Wolskim Cmentarzu. 
Do dziś jest mi trudno pogodzić 
się z tym faktem. Tych tragedii 
było jeszcze więcej. Rodzinę oj-
ca zastrzelili Ukraińcy, a Niemcy 
moją ciocię. Taka była okupacja, 
taka była wojna.

Jeden z Pana przyjaciół, zna-
komity dziennikarz sportowy 
Stefan Szczepłek napisał, że 
„w trakcie wojny spał Pan na 
granatach”.
To wyglądało trochę inaczej. 
Cała konspiracja AK znajdowa-
ła się w szpitalu przy Wolskiej. 
Niemcy bali się tyfusu i dlatego 
tam nie wchodzili. Ja z bratem, 
podobnie jak i moi koledzy, prze-
woziliśmy granaty dla żołnierzy 
AK. Dzieci nie wzbudzały podej-
rzeń okupanta. Braliśmy nawet 
swoją drugą siostrę, która miała 

na pierwszym lepszym przystan-
ku. Chwila, moment i taki szkop 
nie miał już pistoletu, a często 
i portfela. Najbardziej lubiliśmy, 
gdy pijany wermachtowiec miał 
„Waltera” z ciemną zużytą kaburą. 
Wtedy łatwo było ją odpiąć. Szło 
jak po maśle. W poważnych ak-
cjach rozbrajania szkopów z racji 
wieku byłem tylko pomagierem, 
chociaż uprawiałem też i swoje 
poletko. Były nimi papierosy. Han-
dlowałem podróbkami. Całe póź-
ne lato zbieraliśmy z kumplami 
liście rabarbaru, dębu i chrza-
nu. Robiliśmy z nich papierosy, 
które wyglądały jak prawdziwe. 
Sprzedawaliśmy je niemieckim 
żołnierzom. Gdy szkop dał się 
nabrać i zapłacił, wtedy szybko 
dawaliśmy nogę i jak zające gu-
biliśmy się w tłumie. Jeśli miał 
ochotę złożyć reklamację to było 
już zbyt późno, bo przeważnie 
siedziałem już w bezpiecznym 
domu, a on w pociągu jadącym 
na front wschodni.

To o czym Pan opowiada wiązało 
się z wielkim stresem. Czy jako 
dzieci w trudnym czasie wo-
jennym mieliście także chwile 
radości i beztroski?
Tak, na Woli działały trzy pol-
skie kina: Roxi, Italia, Kometa. 
Uwielbiałem do nich chodzić. 
Oczywiście na gapę. Kochałem 

filmy komediowe. Zapominałem 
wtedy o Bożym świecie i o tej nie-
mieckiej okupacji. To były piękne 
chwile, ale tylko chwile.

Przejdźmy teraz do Pana działal-
ności sportowej i pracy dla Po-
lonii Warszawa. Deficyt miłości, 
której trudno było doświadczyć 
podczas działań wojennych, prze-
lał Pan na swój ukochany klub.
Tak, to prawda. Polonia Warszawa 
to moje ukochane dziecko. Myślę, 
że więcej zrobiłem dla Polonii niż 
dla moich dzieci, które w miesz-
kaniu chodziły często boso po 
korytarzu. Odwiedził mnie kiedyś 
mój przyjaciel Kazimierz Górski. 
Przyjeżdża i pyta: „Kto te twoje 
dzieci wychowuje? Przecież one 
domu nie mają”. Moja żona praco-
wała do 22, a ja tatuś cały dzień na 
Polonii. Temu klubowi oddałem 
wszystko. Nawet cukru w domu 
nie miałem. Może to i dobrze, bo 
nie mam teraz cukrzycy.

Jakie były początki Pana pracy 
w Polonii Warszawa?
Oprócz kina miałem w czasie 
okupacji i drugą pasję, pozwa-
lającą zapominać o niemieckim 
koszmarze. Był nią sport. W 1942 
roku zakochałem się w Polonii 
Warszawa, która zdobyła piłkar-
skie mistrzostwo stolicy. Był to 
turniej zorganizowany w pod-
ziemiu, czyli sport tylko dla od-
ważnych. Ledwie skończyła się 
wojna, a Polonia w 1946 roku 
zdobywa na gruzach Warszawy 
Mistrzostwo Polski. W czasie oku-
pacji klub był jeszcze dwukrot-
nym wicemistrzem Warszawy. 
Powojenne początki klubu były 
biedne. To była nędza. Klub nie 
miał trenera, boiska. Piłkarze 
sami kupowali buty na Baza-
rze Różyckiego, a koszulki szyły 
im żony. Nie mieliśmy niczego 
oprócz znakomitych piłkarzy, 
praktycznie samych warszawia-
ków, którzy za Polonię daliby się 
pokroić. I oto takie „bidy z nędzą” 
zdobyli tytuł Mistrza Polski.

Jak kształtowała się sytuacja 
Polonii Warszawa w powojennej 
polskiej trudnej rzeczywistości?

półtora roku i wieźliśmy ją z ty-
mi granatami. Wjeżdżaliśmy do 
kotłowni szpitala, gdzie AK-owcy 
brali od nas granaty.

Co jeszcze pamięta Pan z do-
świadczeń jakie Wy młodzi 
chłopcy mieliście z Niemcami?
W mrocznym czasie okupacji nie 
należałem do grzecznych dzieci. 
Razem z bratem Marianem i ko-
legami rozbrajaliśmy pijanych 
Niemców, którzy po spożyciu do-
brej polskiej wódki często zasypiali 

Polonia 
Warszawa 
to moje 
ukochane 
dziecko. Myślę, 
że więcej 
zrobiłem dla 
Polonii niż 
dla moich 
dzieci, które 
w mieszkaniu 
chodziły 
często boso 
po korytarzu  
– mówi Jerzy 
Piekarzewski. 
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Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

…z wnuczką Pauliną

…z trener Jerzym Engelem 
i działaczami klubowymi

…z przyjacielem Ministrem Zdrowia 
prof. Zbigniewem Religą

Prezes Piekarzewski w gronie przyjaciół – Kazimierza 
Górskiego, Michała Listkiewicza oraz Edmunda Zientary

Ten klub miał wielkie niepod-
ległościowe tradycje. Nigdy nie 
był rozpieszczany. Najpierw nie-
nawidzili go Niemcy, potem Ro-
sjanie, a wreszcie nawet i swoi. 
Mówiło się nawet o „wypaleniu 
Polonii czerwonym żelastwem”. 
Uważano go za klub inteligencji 
i arystokracji, więc trzeba było go 
zniszczyć. W ten sposób komu-
niści chcieli tworzyć grunt pod 
swoje robotnicze, ludowe, gwar-
dyjskie i wojskowe kluby, czyli 
po linii partyjnej i na partyjne 
zamówienie. Nie zgadzałem się 
wtedy na to jako młody człowiek. 
Musiałem za to uciekać z War-
szawy i ukrywać się w kopalni 
Bobrek na Śląsku.

Panie Prezesie zrobił Pan dla 
tego klubu bardzo dużo. Wtedy, 

więc co ma powiedzieć mojej 
żonie. Powiedziałem jej wtedy: 
„Proszę przekazać, że Polonia 
prowadzi 1:0 z Legią”. Było to 
szczere, gdyż ja o niczym innym 
wtedy nie myślałem.

Nie będę Pana pytał o wiele 
smutnych faktów z życia Polonii 
Warszawa. Pamiętam jak w 2000 
roku przyjechałem z młodzieżą 
licealną do Warszawy, ażeby 
obejrzeć na Legii mecz, który 
miał zadecydować o Mistrzo-
stwie Polski. Polonia wygrała 
na boisku odwiecznych swoich 
rywali. Były to niezapomniane 
derby Warszawy. Co Pan wtedy 
myślał? Jak Pan wtedy przeżywał 
ten sukces?
Nie wierzyłem, że to się naprawdę 
stało. Wydawało się, że to bajka, ale 

Polonia… Na obiad do nas, częściej 
niż rodzina, przychodzili piłkarze 
albo trenerzy.

Panie Jerzy, jest Pan dzisiaj sędzi-
wym człowiekiem. Jako prezes 
piłkarskiego klubu warszawskiej 
Polonii przetrwał Pan z nią ciężkie 
czasy. Pana trud i poświęcenie dla 
klubu znamy. O kim Pan chciałby 
jeszcze dzisiaj powiedzieć?
To prawda. Polonia przetrwała 
ciężkie czasy. Walka o przetrwa-
nie dumy stolicy to nie tylko ostat-
nie lata. Zawsze będę powtarzał, 
że swój wielki wkład mieli ludzie, 
nie zawsze może doceniani przez 
kibiców. Byli tacy, którzy w na-
szą wspólną polonijną sprawę 
włożyli gro swego czasu i wiele 
pieniędzy, energii i zaangażowa-
nia. Muszę tutaj wymienić śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Marka Jurka, Janusza Romanow-
skiego, którzy przyczynili się do 
zdobycia przez piłkarzy drugiego 
tytułu Mistrza Polski w 2000 roku, 
śp. Jana Ranieckiego, który tyle 
zrobił dla popularyzacji klubu, 
dzięki pamiętnej akcji „kibic”, 

towców, piłkarzy, wielu działaczy, 
trenerów, artystów, lekarzy, praw-
ników, którzy kochają ten klub 
i wiele dla niego zrobili. Zawsze 
zostaną w mojej pamięci, a je-
stem przekonany, że i Pan Bóg 
im za to wynagrodzi.

Panie Jerzy, za kilka tygodni bę-
dzie Pan przeżywał jubileusz 75. 
pracy dla swego ukochanego klu-
bu. Przygotowywany jest przez 
Pana przyjaciół i wypadnie na 
pewno znakomicie. Drogi Panie 
Prezesie, wszyscy kibice pamięta-
ją Pana wielkie charytatywny gest 
dla Polonii w jej trudnej sytuacji. 
Sprzedał Pan swoje mieszkanie, 
ażeby pomoc swemu ukochanemu 
klubowi, a dzisiaj jak to niektórzy 
mówią został Pan „zasłużonym dla 
Śródmieścia bezdomnym”. Jak to 
w ogóle jest możliwe?
Nie chciałbym o tym opowiadać. 
To jest jedna z traum mojego 
życia. Nie żałuję jednak tego ge-
stu sprzed lat. Mam nadzieję, że 
wszystko się dobrze rozwiąże. 
Tym bardziej, że grono moich 
przyjaciół na czele z Jarosławem 
Popiołkiem, prezesem Funda-
cji Nasza Warszawa i współwła-
ścicielem nowo reaktywowanej 
sekcji koszykówki męskiej oraz 
dobra wola i zrozumienie Pa-
na Burmistrza Dzielnicy War-
szawa-Śródmieście przyniosą 
oczekiwanie efekty i będę mógł 
zamieszkać w jakimś godziwym 
mieszkanku. Dobrze by było, 
ażeby to było niedaleko stadio-
nu. Jestem wierzącym katoli-
kiem i mam nadzieję, że kawał 

życia, które oddałem dla Polo-
nii, Pan Bóg doceni przez in-
nych ludzi.

Panie Jerzy, zrobił Pan tyle dla 
polskiego i warszawskiego sportu. 
Dla sportu dziecięcego i młodzie-
żowego, czego przykładem jest 
międzynarodowy Piłkarski Tur-
niej Pamięci Małego Powstańca. 
Z wielką estymą na wielu stadio-
nach Polski jest wypowiadane 
Pana nazwisko. Po zdobyciu przez 
Polonię Warszawa Mistrza Polski 
w 2000 roku, kibice nieśli Pana 
na rękach z Łazienkowskiej na 
Konwiktorską. Jakie życzenie ma 
dzisiaj sędziwy człowiek i szano-
wany Honorowy Prezes Polonii 
Warszawa?
Trudno powiedzieć. Chciałbym 
mieszkać w jesieni swojego życia 
blisko przy Konwiktorskiej. Byłoby 
mi bardzo miło, gdyby przynaj-
mniej symbolicznie moje prochy 
tu rozrzucili. Chciałbym, ażeby 
za kilkanaście lat moja Polonia 
zdobyła znowu Mistrza Polski na 
wspaniałym stadionie, a ja być mo-
że już z innej rzeczywistości będę 
się z tego cieszył i dalej swojemu 
kochanemu klubowi kibicował. 

Tego wszystkiego w imieniu 
redakcji gazety „Polska Po Go-
dzinach” życzę Panu Prezesowi. 
Bożego Błogosławieństwa na 
każdy dzień Pana życia. z

Józefa Wojciechowskiego, 
za którego czasów wielo-

krotnie ogrywaliśmy wie-
lokrotnie naszego lokalnego 

rywala. Takich osób, które po-
magały klubowi wspierając go 
finansowo było więcej. Większość 
z nich nie jest znana szerszym 
kręgom kibiców. Chciałbym tutaj 
wymienić Jarosława Popiołka, Lu-
cjana Siwczyka, Romana Sabaja, 
Mariusza Czaję oraz wielu innych 
kibiców, którzy na różny sposób 
pomagali temu klubowi. Gdyby 
nie oni oraz zastępy znanych tre-
nerów i działaczy jak Jerzy Engel, 
Michał Listkiewicz, grono inte-
lektualistów, profesorów i polity-
ków, wiernych kibiców Polonii, to 
nie byłoby dziś w Polonii i Pana 
Prezesa Gregoire’a Nitot, które-
mu zawdzięczamy nasze obecne 
nadzieje związane z przyszłością 
klubu. Jestem świadomy, że nie 
wymieniłem setek osób – spor-

po krótkim czasie doszedłem do 
wniosku, że wszystkie moje działa-
nia jako prezesa piłkarskiego klu-
bu Polonia Warszawa oraz wielu 
działaczy dbających autentycznie 
o dobro klubu, nie poszły na mar-
ne. To był historyczny moment dla 
tego klubu. Dla takich chwil warto 
żyć i pracować. Poświęcić nawet 
swoje życie. Warto być wariatem. 
Bo zdaję sobie sprawę, że to co 
robiłem w klubie było czymś nie-
normalnym. Nigdy nie znalazłem 
czasu, aby ze swoją żoną pojechać 
nad morze lub w góry. Nie byliśmy 
nawet wspólnie na Mazurach. Tyl-
ko bez przerwy Polonia, Polonia, 

kiedy trzeba było ratować klub. 
Nawet przed obliczem pierwsze-
go sekretarza w Warszawie, nie 
zgodził się Pan na podpisanie 
zgody na rozwiązanie klubu 
i przyłączenie go do gwardii. 
Jak Pan wspomina tamte czasy?
Było bardzo trudno. Ażeby 
utrzymać klub, jako prezes 
sprzedałem nawet swoje miesz-
kanie by spłacać długi i zobowią-
zania wynikające z utrzymania 
klubu i boiska. Mimo wszystko 
przywiązanie do klubu wielu kibi-
ców i działaczy było bardzo duże. 
Przecież pamiętano, że na Polonii 
jednej nocy zginęło 12 ludzi – tre-
ner i cała drużyna. Tu na Polonii 
po wojnie całowano ziemię. Lu-
dzie traktowali to miejsce i klub 
jak relikwie, jak Monte Cassino. 
Dla tych ludzi chciało się żyć i po-
święcać. Życie dla Polonii było 
dla mnie czymś najważniejszym.

Czy to prawda, że w 1955 roku., 
mecz Polonii był dla Pana waż-
niejszy niż narodziny syna?
Nie mogę tego jednoznacznie 
powiedzieć. Pamiętam, że za-
dzwoniła do mnie pielęgniarka 
i mówi, że syn mi się urodził. Pyta 
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Już ponad 56 proc. wszyst-
kich mieszkańców Otwocka 
jest w pełni zaszczepiona 

przeciw COVID-19. Najwięcej 
w tej grupie jest osób w wieku 
40-59 lat i 20-39 lat. 
– Punkt Szczepień Powszech-
nych w Otwocku na terenie 
OPWiK przy ul. Karczewskiej 48, 
sprawdził się w tej lokalizacji. 

Cieszył się bardzo dobrymi 
opiniami i zainteresowaniem 
mieszkańców, a także osób spo-
za terenu powiatu otwockiego. 
Od początku jego uruchomienia 
czyli od 5 maja br. wykonano 
tam 12 496 szczepień. Teraz ze 
względu na warunki atmosfe-
ryczne zostanie przeniesiony na 
teren szpitala przy ul. Batorego 

– mówi Sylwia Konopacka – Bąk 
koordynator Punktu Szczepień 
Powszechnych w Otwocku z ra-
mienia urzędu miasta.
Zaszczepić będzie się można 
w przyszpitalnej przychodni, 
gdzie są wykonywane testy 
na COVID-19, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
8.00-18.00. z

Z problemami odorowy-
mi boryka się nie tylko 
Otwock, ale i inne samo-

rządy w Polsce, które na swoim 
terenie bądź w sąsiedztwie mają 
zlokalizowane zakłady przetwa-
rzające odpady. Zawarte przez pre-
zydenta Otwocka porozumienie 
z Mazowieckim Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowi-
ska, to przełomowy krok aby ogra-
niczyć te uciążliwości. 

– W trosce o to, aby miesz-
kańcy Otwocka uwolnili się od 
uciążliwych zapachów podpisa-
łem z p.o. Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska Mariuszem Zegą list 
intencyjny odnośnie wspólnych 
działań kontrolnych na terenie za-

Na początku października br. Punkt Szczepień Powszechnych w Otwocku 
zostaje przeniesiony z namiotu przy ul. Karczewskiej 48, na teren szpitala 
powiatowego przy ul. Batorego 44.

Miasto Otwock i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
łączą siły w walce z odorami

Uwaga!
Zmiana miejsca  

Punktu Szczepień  
Powszechnych  

w Otwocku

Otwock jest pierwszym 
samorządem w Polsce, 
który podpisał 
porozumienie 
z Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony 
Środowiska na rzecz 
ograniczenia emisji 
odorowych. Dzięki 
sfinansowaniu 
przez miasto badań 
zapachowej jakości 
powietrza, będzie 
można sklasyfikować 
źródło uciążliwości 
odorowych, które 
zgłaszają mieszkańcy.

których elementem będzie wy-
konanie m.in. pomiarów. – Jako 
WIOŚ możemy pomóc w kwestii 
polepszenia jakości życia miesz-
kańców Otwocka. W tym roku 
mieliśmy już 150 interwencji jeśli 
chodzi o zakłady przetwarzające 
odpady. Jesteśmy gotowi na dalszą 
współpracę z miastem – mówi 
Mariusz Zega p.o. Mazowieckiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie. 

Podpisany list intencyjny 
z WIOŚ jest kontynuacją dzia-
łań ograniczania uciążliwości 
odorowych na terenie Otwocka, 
które obecny prezydent podej-
mował już jako przewodniczący 
rady miasta wspólnie z poseł RP 
Anitą Czerwińską. 

– Mam w tym zakresie bar-
dzo duże wsparcie rady miasta 
z przewodniczącą rady miasta 
Moniką Kwiek na czele. Wspól-
nie chcemy ten problem w koń-
cu skutecznie rozwiązać. Udało 
nam się już doprowadzić m.in. 
aby spółka Amest znacząco po-
prawiła jakość prowadzonych 
prac na instalacji oraz bardzo 
istotnie ograniczyła emisję odo-
rów do środowiska. To najlepiej 
pokazuje, że nasze konsekwentne 
działania przynoszą efekty i ten 
kierunek należy kontynuować. 
W tym roku rada miasta zapisała 
już w budżecie środki na wyko-
nanie pomiarów odorów. Wie-
rzę, że będziemy dobrym przy-
kładem dla innych samorządów 
w Polsce, które mierzą się z po-
dobnymi problemami – dodaje 
prezydent Margielski. z

kładów przetwarzających odpady 
– mówi prezydent Jarosław Mar-
gielski, który jest pomysłodawcą 
tego porozumienia.

W ramach współpracy miasto 
sfinansuje wykonanie pomiarów 
olfaktometrycznych, które będą 
wykonane przez akredytowane 
laboratorium na terenie zakła-
dów przetwarzających odpady 
na terenie Otwocka oraz w ich 
sąsiedztwie, w ramach kontroli 
WIOŚ. Jest to badanie zapachowej 
jakości powietrza, dzięki któremu 
można ocenić jakie źródła emisji 
przyczyniają się do odczuwania 
uciążliwości, a jakie nie. 

– Obecnie jako miasto nie mo-
żemy wejść na teren instalacji 
i pomierzyć źródła odorów, ale 
dzięki współpracy z WIOŚ bę-
dziemy mogli jako członkowie tej 
kontroli zlecić akredytowanemu 
laboratorium takie pomiary, bez 
zgody właścicieli instalacji – wyja-
śnia zalety współpracy prezydent.

Takie wspólne działania mają 
zostać przeprowadzone jeszcze 
w tym roku. 

– Będziemy chcieli przede 
wszystkim jasno sklasyfikować 
gdzie są źródła emitentów, gdyż 
na razie mamy do czynienia z wza-
jemnym przerzucaniem odpowie-

dzialności między poszczególnymi 
zakładami. Mało tego mieszkańcy 
często są ciągani do odpowiedzial-
ności przed sądem i zakładane 
są im sprawy za to, że wyrażają 
swoje poglądy wskazując źródło 
uciążliwości. Ale to się zmieni jak 
będziemy mieli jasno określoną 
mapę odorową. Dzięki temu jako 
miasto będziemy mogli podejmo-
wać odpowiednie kroki prawne 
w ochronie naszych mieszkańców 
– zapowiada Jarosław Margielski. 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie przeprowadzi na terenie 
wskazanych zakładów kontrole, 

Szczepienia przeciw COVID-19 na terenie szpitala

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnych kontroli instalacji śmieciowych – p.o. Mazowieckiego Inspektora 
Ochrony Środowiska Mariusz Zega i prezydent Otwocka Jarosław Margielski.
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Tymczasem, jak pod-
kreślają specjaliści, 
otyłość zwiększa 
ryzyko wystąpienia 

ponad 200 różnych powikłań 
i schorzeń. – Otyłość to pande-
mia, która przyjęła skalę tsu-
nami w XXI wieku na świecie 
i w Polsce – ocenił prof. Paweł 
Bogdański, prezes Polskiego To-
warzystwa Leczenia Otyłości. 
Dodał, że w Europie jesteśmy 
liderem, jeśli chodzi o tempo 
wzrostu nadwagi i otyłości.

Z danych Narodowego Cen-
trum Edukacji Żywieniowej wy-
nika, że otyłość występuje u co 
szóstej kobiety i co siódmego 
mężczyzny w Polsce. Odsetek 
osób cierpiących na otyłość 
w naszym kraju stale rośnie.

Przełamać stereotypy
Jak wyjaśnił prof. Bogdański, 
otyłość jest przewlekłą, bardzo 
groźną chorobą, o złożonych 
przyczynach rozwoju. Jest to 
choroba bez tendencji do samo-
istnego ustępowania i z tenden-
cjami do nawrotów. – To choro-
ba prowadząca do poważnych 
konsekwencji i powikłań, którą 
musimy rozpoznawać i odpo-
wiednio leczyć – tłumaczył.

Badacz zwrócił uwagę, że wo-
kół otyłości narosło wiele mitów 
i stereotypów, jak np. te, że oso-
bom otyłym brak silnej woli, że 
gdyby mniej jadły a więcej się 

Aż 80 proc. Polaków z otyłością nie uważa jej  
za poważną chorobę, ale za defekt kosmetyczny 
– mówili eksperci podczas konferencji online, 
na której zainaugurowano drugą edycję 
kampanii edukacyjnej „Porozmawiajmy 
szczerze o otyłości”.

kampanii „Porozmawiajmy szcze-
rze o otyłości” w dniach 17-21 

lutego 2021 r. w grupie 
1070 Polaków. Wy-

kazały one, że je-
dynie 13 proc. 
Polaków uwa-
ża otyłość 
za chorobę, 
a 80 proc. oty-

łych osób po-
strzega ją za de-

fekt kosmetyczny.
Tymczasem, jak za-

znaczył prof. Bogdański, nie-
rozpoznana i nieleczona otyłość 
ma związek z wyższym ryzykiem 
ponad 200 schorzeń i powikłań. 
Przypomniał, że gdy wskaźnik 
masy ciała (BMI) wynosi 35 (od 
BMI 35 mamy do czynienia z oty-
łością), to ryzyko cukrzycy wzra-
sta 10-krotnie, czyli o 900 proc. 
Aż 70 proc. operacji wstawienia 
endoprotez stawu kolanowego 

wiceprezes Polskiego Towarzy-
stwa Leczenia Otyłości.

– Przede wszystkim powin-
niśmy rozpoznawać tę chorobę, 
żeby móc ją kompleksowo leczyć 
– ocenił prof. Mariusz Wyleżoł. 
W jego opinii lekarze zajmują-
cy się pacjentami z otyłością 
powinni korzystać z doświad-
czeń kardiologów czy onkolo-
gów i w zależności od wskazań 
i sytuacji zdrowotnej chorego 
wybierać dla niego najlepszą 
metodę leczenia.

Prof. Bogdański podkreślił, 
że gdy zmiana stylu życia nie 
daje efektów, kolejnym krokiem 
jest włączenie leczenia farma-
kologicznego. Obecnie w UE 
zarejestrowane są trzy leki do 
leczenia otyłości. Gdy terapia 
farmakologiczna nie przynosi 
oczekiwanych skutków, należy 
rozważyć operację bariatryczną.

– W leczeniu otyłości nie 
chodzi nam tylko i wyłącznie 
o zmniejszenie masy ciała, ale 
też o to, że dzięki temu pacjenci 
mogą żyć lepiej i dłużej, że spada 
ryzyko wystąpienia powikłań 
otyłości, takich jak cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, czy nieal-
koholowe stłuszczenie wątroby 
– wymieniał prof. Bogdański.

Więcej informacji na temat 
otyłości, możliwości jej diagno-
zowania i leczenia można zna-
leźć na stronie kampanii „Poroz-
mawiajmy szczerze o otyłości” 
(https://ootylosci.pl/). Jej amba-
sadorem jest aktor Cezary Żak. z

Joanna Morga
www.naukawpolsce.pap.pl

ruszały, to nie miałyby problemu 
z nadmiarową wagą.

Jednak otyłość bardzo rzadko 
jest jedynie efektem błędów po-
pełnianych przez pacjenta. – Są 
czynniki predysponujące i wy-
zwalające jej rozwój, na które 
nie mamy wpływu. Wśród nich 
istotne są czynniki genetyczne. 
Mamy kilkaset genów, które mo-
gą powodować, że część z nas jest 
bardziej predysponowanych do 
otyłości, a inni są przed nią chro-
nieni – mówił prof. Bogdański. 

Innym rodzajem czynników 
predysponujących do otyłości 
są tzw. czynniki epigenetyczne, 
wynikające z błędów rodziców 
popełnianych w okresie prokre-
acyjnym, zaburzenia neurohor-
monalne, zaburzenia w składzie 
mikroflory jelitowej. – Na to na-
kładają się czynniki wyzwala-
jące, np. fakt, że jedzenie jest 
dostępne o każdej porze dnia 
i nocy, ograniczenie aktywno-
ści fizycznej, stres, pospiech, 
napięcie, skrócona długość snu 
– wymieniał specjalista. Zazna-
czył, że nie wszystkie czynniki 
wpływające na predyspozycje do 
otyłości zostały poznane.

O ogromnej niewiedzy społe-
czeństwa na temat tego, 
czym jest otyłość, 
świadczą wyni-
ki badania zre-
alizowanego 
na potrzeby 

to skutki otyłości. W Unii Euro-
pejskiej ponad 100 tys. chorób 
nowotworowych wynika z samej 
otyłości – wymieniał ekspert. – 
Dlatego musimy przestać trakto-
wać otyłość jako defekt kosme-
tyczny, a zacząć zdawać sobie 
sprawę z tego, że otyłość to bar-
dzo poważna choroba – tłumaczył 
prof. Bogdański.

Za niska świadomość
Skutkiem niskiej świadomości 
społeczeństwa, ale i lekarzy, na 
temat otyłości, jest późne dia-
gnozowanie tej choroby i późne 
wdrażanie skutecznej terapii. 
Nieraz upływa kilka lat, zanim 
pacjent usłyszy od lekarza, że 
choruje na otyłość.

Nauczycielka Katarzyna Mar-
ciniak-Helińska, która jest jedną 
z bohaterek spotu edukacyjnego 
nagranego w ramach kampa-
nii, podkreśliła, że trafienie do 
lekarza, który zajmuje się kom-
pleksową pomocą pacjentowi 
z otyłością, zajmuje dużo czasu. 
Często w gabinecie lekarskim 
słyszy się, że wystarczy mniej 
jeść, żeby schudnąć. Osoby oty-
łe są stygmatyzowane w społe-
czeństwie i obwiniane o swoją 
masę ciała.

– Rozwój otyłości nie jest 
wyborem chorego, to nie jest 
kwestia wyboru jedzenia czy 
aktywności fizycznej, ale efekt 
tego, że dochodzi do zaburzeń 
równowagi energetycznej na-
szego organizmu. Każdy z nas 
może pewnego dnia zachorować 
na otyłość – powiedział chirurg 
bariatra prof. Mariusz Wyleżoł, 

Szczerze o otyłości
n ZDROWIE

Gdy zmiana stylu 
życia nie daje efektów, 
kolejnym krokiem jest 
włączenie leczenia 
farmakologicznego.
Obecnie w UE 
zarejestrowane są 
trzy leki do leczenia 
otyłości. Gdy terapia 
farmakologiczna 
nie przynosi 
oczekiwanych skutków, 
należy rozważyć 
operację bariatryczną. 
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Paweł Czechowski: Na począt-
ku stycznia 1944 roku Armia 
Czerwona, wypierając Niem-
ców, przekroczyła przedwojenną 
granicę polsko-radziecką, po 
raz drugi w czasie wojny zaj-
mując Kresy Wschodnie. Jaki 
był wówczas stosunek ZSRR do 
państwowości polskiej i Pola-
ków zamieszkujących te tereny? 
Czym różnił się on względem lat 
1939-1941?
Łukasz Adamski: Różnił się dość 
znacznie. Przede wszystkim 
należy podkreślić, że w 1944 r. 
Związek Sowiecki, inaczej niż 
w okresie „pierwszych Sowie-
tów”, uznawał istnienie państwa 
polskiego. Wychodził wprawdzie 
z założenia, iż istnieje ono tylko 
na terenach okupowanych w la-
tach 1939-1941 r. przez Niemcy, 
a więc na zachód od linii Rib-
bentropa-Mołotowa, no i nie 
utrzymywał stosunków dyplo-
matycznych z rządem RP, ale 
nie było już powrotu do teorii 
z lat 1939-41, iż państwo polskie 
– „pokraczny wyrodek Traktatu 
Wersalskiego” – przestało ist-
nieć. Nic też nie wskazuje na 
to, że Stalin realnie rozważał 
przyłączenie Polski do ZSRR. 
Inna sprawa, że już wówczas za-
kładał, iż państwo polskie musi 
być „przyjazne” wobec ZSRR, co 
w wariancie minimum oznacza-
ło plany pozbawienia wyzwolo-
nej od Niemców Polski swobody 
realizacji polityki zagranicznej, 
a w wersji maksimum – również 
swobody kształtowania ustro-
ju wewnętrznego.

Nie różnił się natomiast ten 
stosunek Sowietów w odniesie-
niu do wschodnich województw 
RP, a więc Galicji Wschodniej, 
Wołynia, Polesia, Nowogródz-
kiego i Wileńszczyzny. Tutaj 
ZSRR wychodził z założenia, że 
na mocy swobodnie wyrażonej 
woli miejscowej ludności stały 
się one częścią ZSRR. To, że pra-
wo międzynarodowe zabraniało 
już wówczas aneksji i że ziemie 
te pozostają prawnie częścią 
Polski, Stalina nie obchodziło. 
Miejsce pośrednie zajmowała 

n HISTORIA

„Za drugiego Sowieta”, 
czyli jak Armia Czerwona powróciła na Kresy

wieckie oddziały partyzanckie. 
Jakie były stosunki między par-
tyzantami polskimi a Sowietami? 
Czy zmieniały się zdecydowanie 
względem wydarzeń zachodzą-
cych na froncie?
Ł.A.: Zacznę od przypomnienia, 
że prawnie te ziemie nadal by-
ły w granicach Polski. Sytuacja 
zmieniła się dopiero 16 sierpnia 
1945 r., kiedy z rządem RP, ma-
jącym międzynarodowe uznanie 
i kontrolującym sytuację w Pol-
sce, podpisano traktat granicz-
ny – wszedł on w życie 5 lutego 
1946 r. i wtedy dopiero można 
mówić o sowieckiej suweren-
ności na obszarze na wschód 
od linii Curzona.

Jeśli zaś chodzi o meritum 
Pana pytania – rozróżnić należy 
sytuację na ziemiach północno-
-wschodnich oraz na Wołyniu 
i w Galicji. O ile w Nowogródz-
kiem czy na Wileńszczyźnie 
między Sowietami a polskim 
podziemiem panował stan jaw-
nej wrogości, de facto wojny, 
to na Wołyniu dochodziło cza-
sem do taktycznego współdzia-
łania. Zarazem rozpracowywały 
polskie podziemie. Symbolem 
mogą być losy np. porucznika 

Leona Osieckiego, zamordowa-
nego z rozkazu dowództwa par-
tyzanckiego oddziału NKWD, czy 
kpt. Władysława Kochańskiego 
„Wujka”, który bronił Polaków 
przed upowskimi mordami, ale 
potem został uprowadzony przez 
sowiecką partyzantkę i skazany 
na 25 lat łagrów. Wrócił do kraju 
w 1956 r.

P.Cz.: Na jakiej zasadzie funkcjo-
nowały polskojęzyczne oddziały 
sowieckiej partyzantki? Kto je 
tworzył? Czy były traktowane 
w jakiś „specjalny” sposób?
Ł.A.: Ich był kilka, ale najwięk-
szym było zgrupowanie „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, dowodzone 
przez Roberta Satanowskiego. 
Liczyło ono kilkaset osób. Sam Sa-
tanowski – w okresie powojennym 
bardzo znany dyrygent – był stu-
dentem żydowskiego pochodze-
nia, który zgromadził wokół siebie 
grono Polaków. Satanowski miał 
bezpośredni kontakt z Chrusz-
czowem, niejednokrotnie opierał 
się miejscowym dowódcom so-
wieckim, usiłującym zuniformi-
zować oddział, noszący polskie 
emblematy, z sowieckimi, albo 
krytykującym Satanowskiego za 

Chruszczow – 
wielkorządca 
sowieckiej Ukrainy 
propozycje przesiedleń 
Polaków ze Lwowa 
do Donbasu 
przedstawiał, 
ale traktowano 
ich jako obywateli 
sowieckich. Struktury 
polskiego rządu i sił 
zbrojnych istniejące 
we wschodnich 
województwach były 
traktowane nie jako 
struktury sojusznika, 
ale wroga. 

Białostocczyzna i zachodnie 
skrawki województwa lwow-
skiego. Formalnie traktowano 
je jako część ZSRR, ale Stalin 
w praktyce dawał wyraźnie do 
zrozumienia, iż gotów jest z uwa-
gi na niekwestionowany skład 
etniczny ludności odejść od linii 
Ribbentrop-Mołotow i „zrzec 
się” na rzecz Polski tych terenów.

Propaganda sowiecka pod-
kreślała przy tym, że propozycja 
granicy polsko-sowieckiej na 
tzw. linii Curzona była wysu-
nięta nie przez nich, ale przez 
Anglię po I wojnie światowej 
i jest sprawiedliwa, bo rozgra-
nicza obszary z większością pol-
ską i niepolską. Polski rząd to 
kwestionował, odwołując się do 
argumentów prawnych, etnogra-
ficznych, historycznych i kul-
turowych – na próżno jednak. 
Stalin nawet w chwili najwięk-
szych klęsk ZSRR, w grudniu 
1941 r., zaledwie sygnalizował 
gotowość kompromisu skutkują-
cego zwrotem Wilna bądź Lwo-
wa, później tych chęci wyzbył 
się ostatecznie.

A stosunek do Polaków? Ma-
sowych deportacji nie było, jak 
w latach 1939-1941, choć Chrusz-

czow – wielkorządca sowiec-
kiej Ukrainy takie propozycje 
przesiedleń Polaków ze Lwowa 
do Donbasu przedstawiał, ale 
traktowano ich jako obywateli 
sowieckich. Struktury polskiego 
rządu i sił zbrojnych istniejące we 
wschodnich województwach były 
traktowane nie jako struktury 
sojusznika, ale wroga. Rozbraja-
ne i „internowane”, co w prakty-
ce oznaczało często wieloletnie 
deportacje. Jednak z uwagi na 
to, że już we wrześniu 1944 r. 
podpisano z marionetkowym 
komitetem, będącym w optyce 
Stalina, reprezentantem naro-
du polskiego i namiastką rządu, 
układy o przesiedleniach, to szer-
szych represji wobec ludności – 
niezaangażowanej bezpośrednio 
w zwalczanie drugiej sowieckiej 
okupacji wojskowej i, szerzej, 
w polską konspirację – nie by-
ło. Liczono – i słusznie – że jak 
Polacy wyjadą do Polski w no-
wych granicach, to problem sam 
się rozwiąże.

P.Cz.: Nim regularne wojska 
sowieckie wyparły Niemców, 
na terenach będących wcześniej 
w granicach II RP działały so-

Jak wyglądała sowiecka polityka względem Polaków na Kresach od 1944 roku? Czym były polskojęzyczne 
oddziały radzieckiej partyzantki? Jaki był stosunek Chruszczowa do Polaków?

Nowogród, ruiny miasta. 1943 r.
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„polski nacjonalizm”, za modlitwy 
etc. On i jego żona stali się boha-
terami wielu donosów, posądzano 
ich o nacjonalizm. Jednocześnie 
widać było, że oddział Satanow-
skiego miał za zadanie zbieranie 
informacji wywiadowczych dla 
sowieckich władz, o nastrojach 
ludności, o strukturach polskiego 
podziemia i z tego zadania się wy-
wiązywał.

Kto je tworzył? Niektóre, 
przynajmniej według relacji 
Satanowskiego, utworzyły się 
samorzutnie, a potem po prostu 
podporządkowały się sowieckim 
strukturom. Inne z kolei były 
wydzielone ze sowieckich od-
działów partyzanckich, tak aby 
miały charakter polski.

P.Cz.: Jakie były główne nur-
ty przekazu propagandowego 
płynącego z Moskwy w latach 
1944-1945 względem Polaków 
z Kresów?
Ł.A.: Tutaj odpowiedź w przy-
padku Wołynia i Galicji jest pro-
sta. Podkreślano, że ZSRR ma 
przyjazne zamiary, że dąży do 
wyzwolenia Polski spod oku-
pacji niemieckiej, natomiast 
ziemie, na których mieszkają, 
nie są Polską, ale Ukrainą Za-
chodnią. Można na nich pozo-
stać, pod warunkiem akceptacji 
„sowieckiego ustroju i prawo-
rządności”, można zaś skorzy-
stać z możliwości wyjazdu do 
Polski. Podkreślano też, że rząd 
emigracyjny jest reakcyjny.

P.Cz.: Na czym polegał proces 
ukrainizacji?
Ł.A.: Wahałbym się z określe-
niem polityki ZSRR jako „ukra-
inizacji” – owszem, w celach pro-
pagandowych zmieniano nazwy 
ulic, zaprowadzano ukraiński do 
szkół czy na uczelnie wyższe, 
zohydzano polską obecność na 
tych ziemiach poprzez propa-
gandę czy programy szkolne, 
usuwano – choć nie wszystkie 
– polskie pomniki. Zarazem ad-
ministracja była w rękach Rosjan 
czy zrusyfikowanych Ukraiń-
ców z terenów przedwojennej 
sowieckiej Ukrainy, a rosyjski 
był głównym językiem komuni-
kowania się wyższych szczebli 
administracji czy partii. Była to 
raczej „ukrainosowietyzacja”, 
a więc ukrainizacja w specyficz-
nej formie istniejącej w państwie 
sowieckim i dla ogromnej więk-
szości Ukraińców zamieszkują-
cych Galicję Wschodnią czy Wo-
łyń mającą niewiele lub wręcz 
nic wspólnego z ich kulturą na-
rodową czy realizacją ich aspira-
cji narodowych i państwowych

P.Cz.: W którym momencie dla 
ludności polskiej stawało się ja-
sne, że dawne ziemie wschodnie 
II RP nie znajdą się po wojnie 
w granicach Polski?
Ł.A.: Szokiem były z pewnością 
ustalenia jałtańskie – do tego 
czasu akcja „ewakuacji” Pola-
ków, efekt umowy, którą PKWN 
podpisał z sowiecką Ukrainą, 

szła bardzo opornie. Po komu-
nikacie „Wielkiej Trójki” stało 
się jasne, że jedyną nadzieją 
na zachowanie Lwowa w Pol-
sce byłby wybuch wojny między 
ZSRR a Wielką Brytanią i USA, 
a perspektywy tego były nikłe. 
Wątpiących przedstawicieli in-
teligencji zachęcał do wyjazdu 
Stanisław Grabski, nestor pol-
skich endeków, który w sierp-
niu 1945 r. jako wiceprezydent 
Krajowej Rady Narodowej od-
wiedził Lwów.

P.Cz.: W publikacjach „Wołyń 
i Galicja Wschodnia pod okupa-
cją niemiecką 1943-1944” oraz 
„Wołyń i Galicja za drugiego 
Sowieta” czytelnik może znaleźć 
zróżnicowaną dokumentację, 
która wcześniej była raczej cięż-
ko dostępna. Czy w trakcie pracy 
nad książkami jakieś informacje 
szczególnie Pana zaskoczyły?
Ł.A.: Takich spraw było wiele. 
Weźmy np. losy Haliny Owczar-
skiej – córki oficera polskiego, 
zamordowanego w Katyniu. 
Owczarska została aresztowa-
na w 1948 r. i skazana przez Ko-
legium Specjalne w Moskwie 
na 25 lat łagru. Wypuszczono 
ją z niego dopiero w 1963 r. a do 
Polski zdołała wrócić w 1975 r. 
Z dokumentu skierowanego do 
szefa sowieckiej bezpieki wy-
łania się obraz wręcz polskiej 
Maty Hari, pracującej potem 
dla brytyjskiego wywiadu, z ko-
lei z relacji samej Owczarskiej, 

Szokiem były 
z pewnością 
ustalenia 
jałtańskie.
Po komunikacie 
„Wielkiej Trójki” 
stało się jasne, 
że jedyną nadzieją 
na zachowanie 
Lwowa w Polsce 
byłby wybuch 
wojny między 
ZSRR a Wielką 
Brytanią i USA, 
a perspektywy 
tego były nikłe.

Lwów

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin w Jałcie. Siedzą na środku włoskiego patio w pałacu w Liwadii
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odszukanej w archiwach IPN, 
diametralnie inny wizerunek – 
nieco buntowniczej nastolatki, 
która padła ofiarą sowieckiej 
manii prześladowczej.

W dokumentach ukazuje się 
też ciekawa i niejednoznaczna 
sylwetka Roberta Satanowskie-
go. Widać także, jak dokładne 
relacje o rzezi wołyńskiej składali 
sowieccy dowódcy partyzanc-
cy, którzy chyba sami po ludzki 
byli przerażeni okrucieństwem 
mordów. Albo rozmowa, którą 
najwyższe władze sowieckiej 
Ukrainy przeprowadziły, przed-
stawiając się fałszywymi nazwi-
skami, z pułkownikiem Włady-
sławem Filipkowskim, komen-
dantem Obszaru Lwowskiego AK. 
Inna ciekawa historia to próba 
powstrzymania rzezi Polaków 
przez Ukraińca, Mikołaja Dia-
czuka, który założył Ukraiński 
Komitet Wołyński, nawołujący 
do współpracy Ukraińców i Po-
laków i próbował wyperswado-
wać sens mordów miejscowemu 
dowódcy UPA, później zaś został 
zwerbowany przez NKWD jako 
agent „Wolny”. Każda z takich 
opowieści może być materiałem 
na scenariusz filmowy.

Przede wszystkim jednak 
uważna lektura dokumentów 
skłania do refleksji, skądinąd 
oczywistej, jak rzeczywistość 

wojenna jest skomplikowana, 
dalece odległa nie tylko od histo-
rii popularnej, znanej z książek 
czy filmów. I że rolą historyka 
jest w pierwszym rzędzie zro-
zumieć, wyjaśnić, a dopiero 
później ewentualnie ocenić, 
pochwalić czy potępić.

P.Cz.: Wśród dokumentów mo-
żemy znaleźć też informacje 
dotyczące postawy wspomina-
nego już Nikity Chruszczowa. 
Jak przyszły lider ZSRR odnosił 
się do Polaków?
Ł.A.: Chruszczow był w czasie 
wojny pierwszym sekretarzem 

Komunistycznej Partii Ukra-
iny. Jego poglądy determino-
wał z jednej strony sowiecki 
internacjonalizm, a więc dok-
tryna zgodnego pożycia wszyst-
kich narodowości w ramach 
ZSRR, z drugiej – klasyczne 
hasła ukraińskiego ruchu na-
rodowego, zgodnie z którymi 
Ukraina jest tam, gdzie mieszka 
ukraińskojęzyczne chłopstwo. 
Chruszczow, urodzony na ro-
syjsko-ukraińskim pograniczu, 
a wychowany na wschodniej 
Ukrainie, ożeniony z Ukrainką 
z Chełmszczyzny, był z pew-
nością wiernym adeptem tych 
idei. Miał też osobiste ambicje, 
aby wzmacniać swoją pozycję 
na Ukrainie i w całym ZSRR, 
piąć się po szczeblach kariery, 
a zarazem był świadom, że brak 
należytej ostrożności politycz-
nej i pełnej lojalności wobec 
Stalina groził łagrem lub eg-
zekucją. To wyjaśnia stosunek 
Chruszczowa do Polaków, któ-
rym czytelnik może być zdzi-
wiony.

Oto z dokumentów wyłania 
się obraz wiernopoddańczego 
wobec Stalina prostaka i szcze-
rego sowieckiego komunisty, 
który każe bezwzględnie zwal-
czać ukraińskie podziemie, to 
jest UPA i dąży do poszerzenia 
granic swojej Ukrainy, tak aby 
obejmowała tereny po Rze-
szów w Polsce, Humenne na 
Słowacji i Suczawę w Rumunii. 
Człowieka, który jest dobrze 
i rzetelnie informowany o tym, 
co się dzieje na Wołyniu i w Ga-
licji, przez podległe mu struk-

tury, ale filtruje te informacje 
i w raportach do Stalina, czy 
w wypowiedziach publicznych, 
minimalizuje tło narodowe 
rzezi, a podkreśla mordy UPA 
po prostu na ludności cywil-
nej. Kłamie również Stalinowi 
o braku polskiego podziemia 
na Wołyniu czy w Galicji. Jest to 
też człowiek, który dąży do jak 
najszybszej depolonizacji Gali-
cji Wschodniej, zwłaszcza Lwo-
wa, i sugeruje Stalinowi wręcz 
deportację Polaków ze Lwowa 
– tych którzy nie chcą wyje-
chać do Polski – do Donbasu, 
po to aby przyśpieszyć sowiecką 
ukrainizację Lwowa. Wreszcie 
jest ogromny przeciwnikiem 
polskich „tradycyjnych” elit, 
w tym rządu emigracyjnego.

Dokumenty nie dają, rzecz ja-
sna, pełnego obrazu Chruszczo-
wa, ale dają wystarczająco dużo 
materiału do wysnucia tezy, że 
Nikita Chruszczow był promoto-
rem specyficznego ukraińskie-
go patriotyzmu, w kajdanach 
sowieckiego totalitaryzmu. Je-
go późniejsze decyzje, już jako 
przywódcy ZSRR, o przekaza-
niu Krymu Ukrainie tylko to 
potwierdzają. z

Dr Łukasz Adamski
Historyk i politolog, specjalizujący 

się w historii stosunków polsko-
ukraińskich i polsko-rosyjskich 

i w analizie polityki zagranicznej 
i historycznej Rosji oraz Ukrainy. 

Zastępca dyrektora Centrum Polsko-
Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 
członek Polsko-Ukraińskiego Forum 

Partnerstwa przy MSZ RP.
www.histmag.org

Chruszczow był 
w czasie wojny 
pierwszym 
sekretarzem 
Komunistycznej 
Partii Ukrainy.
Jego poglądy 
determinował 
z jednej strony 
sowiecki 
internacjonalizm, 
a więc doktryna 
zgodnego pożycia 
wszystkich 
narodowości 
w ramach ZSRR, 
z drugiej – 
klasyczne hasła 
ukraińskiego 
ruchu narodowego, 
zgodnie z którymi
Ukraina jest tam, 
gdzie mieszka 
ukraińskojęzyczne 
chłopstwo.

c Wilno

Grodno
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Według danych 
UNICEF pra-
wie połowa 
dzieci na świe-

cie w wieku 13-15 lat doświad-
czyła przemocy rówieśniczej, 
a 1/3 doświadczyła prześlado-
wania. Zdaniem dr Małgorzaty 
Wójcik z Uniwersytetu Huma-
nistycznego SWPS, która bada 
powody i przejawy przemocy 
szkolnej oraz dynamikę grup 
rówieśniczych, ciągle za dużo 
szkół w Polsce bagatelizuje pro-
blem przemocy rówieśniczej 
tłumacząc, że „problem zawsze 
był i nie jest szkodliwy”.

Spirala przemocy
„Przez 16 lat byłam nauczyciel-
ką i nie pamiętam, by na radzie 
pedagogicznej był poruszany 
problem „koła przemocy rówie-
śniczej”. Sama musiałam uczyć 
się o co chodzi i często popeł-
niałam błędy usiłując pomóc 
osobie prześladowanej” – przy-
znaje ekspertka.

Wójcik przez ostatnie 11 lat 
prowadziła badania, podczas 
których przyglądała się proce-
som zachodzącym w grupach 
młodzieżowych. Swoje dane 
konsultowała z ekspertami 
szwedzkimi i fińskimi, którzy 
wdrażali w szkołach programy 
przeciw przemocy.

„W szkole podstawowej mamy 
do czynienia z przemocą fizycz-
ną i słowną. W liceum częściej 
występuje przemoc relacyjna, 
która zmierza do wykluczenia. 
Ofiarę odcina się na przykład 
przez rujnowanie reputacji. To 
jest trudne do wychwycenia, bo 
tu nie leje się krew. Często sama 
ofiara potrzebuje sporo czasu, by 
się zorientować, że agresywne 
zachowanie wobec niej jest sys-
tematyczne” – wyjaśnia Wójcik.

Ekspertka zwraca uwagę, że 
dzieci nie znają definicji prze-
mocy. „Oczywiście akceptowal-
ne jest, jeśli dwie koleżanki się 
pokłócą i obgadają, a potem po-
godzą. Jeśli natomiast proces 

Przemoc rówieśnicza może mieć postać fizyczną, słowną lub relacyjną. Prześladowanie relacyjne spotyka najczęściej młodzież 
w wieku 13-15 lat. Jest ono najbardziej bolesne i ma największe konsekwencje w dorosłym życiu. Jest też najsłabiej rozpoznawane 
przez ofiarę i nauczycieli – mówi dr Małgorzata Wójcik z Uniwersytetu SWPS.

nie młodzieży, że nawet zwykłe 
obgadywanie potrafi nakręcić 
spiralę przemocy, nad którą cięż-
ko potem zapanować” – prze-
strzega Wójcik.

Oby przetrwać
Ekspertka wymienia trzy główne 
myśli, pojawiające się w głowie 
ofiary przemocy rówieśniczej: 
„to jest moja wina”, „nie mam 
nad tym żadnej kontroli”, „to 
się nigdy nie skończy”.

„Moi respondenci mówili, że 
wyrastał wokół nich drut kol-
czasty. Nawet jak ktoś do nich 
podchodził i chciał nawiązać 
relacje – oni uciekali. Ofiary 
nie mają przyjaciół” – tłuma-
czy Wójcik.

Jeśli prześladowanie trwa 
kilka lat, ofiara wypracowu-
je postawę „izolacji wtórnej” 
– zamyka się w sobie i nawet 
jeśli postanowi zmienić szko-
łę, z dużym prawdopodobień-
stwem nie zbuduje nowych re-
lacji, bo jej poziom lęku będzie 
zbyt wysoki.

daje poklask. Każdy od czasu 
do czasu chce zaistnieć, poka-
zać, że dominuje. Zdarza się, 
że osoby, które były ofiarami 
w podstawówce planują obronę 
w liceum przez wejście w rolę 
agresora” – przestrzega Wójcik.

Zdaniem ekspertki podstawą 
w zapobieganiu przemocy ró-
wieśniczej jest wprowadzenie 
przez szkołę procedur anoni-
mowego zgłaszania niepokoją-
cych zachowań. Dzieci muszą 
też wiedzieć do kogo mogą się 
zgłosić bezpośrednio, jeśli ma-
ją taką potrzebę. Okazuje się 
bowiem, że dziewczyny inaczej 
niż chłopaki, oczekują wspar-
cia emocjonalnego.

„Tylko dla dzieci do 10 roku 
życia ważne jest, by osoba, której 
zgłaszają niepokojące zachowa-
nie była przez nich lubiana. Dla 
nastolatka to nie gra roli – to mo-
że być nawet nauczyciel, u któ-
rego ma złe stopnie – ważne, by 
potraktował jego zgłoszenie po-
ważnie. Dziewczyny natomiast 
oczekują więcej wsparcia emo-
cjonalnego” – zauważa Wójcik.

Ekspertka wraz z grupą na-
ukowców opracowała płatną 
aplikację RESQL na smartfony, 
dzięki której dzieci mogą ano-
nimowo zgłaszać niepokojące 
zachowania. Do tego szkoła do-
staje komplet podręczników dla 
wychowawców ze scenariusza-
mi lekcji.

„W ramach wdrażania aplika-
cji szkolimy cały personel szkoły 
– łącznie z woźnymi i pracowni-
kami kuchni. Ważne, by wszyscy 
poznali definicję przemocy ró-
wieśniczej i nauczyli się reago-
wać. To klasa, a nie nauczyciel 
musi się nauczyć piętnować 
agresora – żeby poczuł, że je-
mu takie zachowanie w ogóle 
się nie opłaca. Największa siła 
jest w młodzieży, tylko trzeba 
im dać narzędzia” – puentuje 
Wójcik. z

Urszula Kaczorowska
www.naukawpolsce.pap.pl

obgadywania rozciąga się w cza-
sie i są na niego nakładane inne 
elementy wykluczające z grupy, 
to może być niebezpieczne. Dla-
tego tak ważne jest uwrażliwia-

„Te osoby gorzej się uczą, bo 
zasoby poznawcze zużywają na 
przetrwanie. Część osób nie kon-
tynuuje nauki, bo mają dość gru-
py rówieśniczej. Są osoby, które 
ze względu na swoje doświad-
czenie nie chcą mieć dzieci – po 
prostu nie wyobrażają sobie, by 
musiały przechodzić przez po-
dobny koszmar” – wylicza Wój-
cik, ale zaznacza jednocześnie, 
że ofiary przemocy rówieśniczej 
potrafią też wejść w dorosłe ży-
cie bardziej świadome zagrożeń 
i w związku z tym wypracowują 
postawy ochronne.

„Nie ma jednego schematu 
dla osób doświadczających prze-
mocy rówieśniczej. Część osób 
deklaruje, że decydując się na 
założenie rodziny w przyszłości 
będzie z uwagą słuchać, gdy ich 
dziecko powie, że ktoś mu do-
kucza” – mówi Wójcik.

Nauczyć klasę
Na pytanie kim jest agresor, eks-
pertka odpowiada: „Każdy może 
być agresorem. Rola agresora 

Przemoc rówieśnicza 
wśród młodzieży

n EDUKACJA

Zdaniem ekspertki 
podstawą 
w zapobieganiu 
przemocy rówieśniczej 
jest wprowadzenie 
przez szkołę procedur 
anonimowego 
zgłaszania 
niepokojących 
zachowań. Dzieci 
muszą też wiedzieć 
do kogo mogą się 
zgłosić bezpośrednio, 
jeśli mają taką 
potrzebę. Okazuje się 
bowiem, że dziewczyny 
inaczej niż chłopaki, 
oczekują wsparcia 
emocjonalnego.
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Pokaźne wzgórze dla 
jednych jest atrakcją 
krajobrazową lub bo-
taniczną, a dla innych 

to metry sześcienne kamienia 
albo żwiru do pozyskania i sprze-
dania. Podobnie dla niektórych 
osób stare drzewa to wyłącznie 
materiał do przerobienia na de-
ski, a dla innych szczególny i nie-
powtarzalny żywy twór natury. 
Realia życia są takie, że potrze-
bujemy górskich widoków, ale 
też kamienia i cegły. Podziwia-
my stare drzewa. ale korzysta-
my z mebli, papieru albo węgla 
drzewnego do grilla. Podstawowy 
problem to wyważenie, co pozo-
stawić naturze, a co użytkować 
w sposób możliwie nie zaburza-
jący funkcjonowania środowiska. 

n PRZYRODA

Nowoczesna ochrona 
przyrody
Nasza Konstytucja z roku 1997 
(art. 74.3) stanowi, że ochrona 
środowiska jest obowiązkiem 
władz publicznych. Wielu oby-
wateli czuje się w takiej sytuacji 
zwolnionych z obowiązku dbania 
o otoczenie, mimo że dalej „wła-
dze publiczne wspierają działania 
obywateli na rzecz ochrony i po-
prawy stanu środowiska”. W daw-
nych czasach ochrona przyrody 
była luksusem dostępnym tylko 
dla wybranych. Parki krajobrazo-
we stały się modne w XVIII wieku, 
a tworzono je często na terenach 
uprzednio istniejących zwierzyń-
ców myśliwskich. 

Samo pojęcie nowoczesnej 
ochrony przyrody pojawiło się 

dopiero pod koniec XIX wieku 
i do dzisiaj nie przez wszystkich 
jest rozumiane. Park Łazienki Kró-
lewskie w Warszawie, Puszczę Bia-
łowieską i Niepołomicką zawdzię-
czany naszym władcom (w domy-
śle: kosztem zwykłych zjadaczy 
chleba). Białowieski Park Naro-
dowy wiele zawdzięcza przypad-
kowemu pruskiemu urzędnikowi: 
Hugo Conventz konserwator przy-
rody urodzony w Gdańsku i wizy-
tujący puszczę podczas pierwszej 
wojny światowej docenił walory 
pierwotnego lasu i zapobiegł ra-
bunkowej wycince na terenach 
obecnego Parku. Conwentz do-
prowadził też do utworzenia ok. 
1915 r obecnego rezerwatu Ptasi 
Raj (Insel Messina) na Wyspie So-
bieszewskiej w Gdańsku. 

Roztoczański Park Narodowy 
powstał na bazie dóbr leśnych Or-
dynacji Zamojskiej, a Tatrzański 
Park Narodowy w dużej części 
na bazie lasów Fundacji Kórnic-
kiej rodzin Działyńskich i Zamoj-
skich. Zachodnia część Tatr jest 
jednocześnie parkiem narodo-
wym i wspólnotą gruntową świę-
tującą niedawno 200-lecie (tzw. 
Wspólnota Witowska utworzona 
w 1821 r.). Skupisko pomniko-
wych dębów w Rogalinie pod 
Poznaniem to zasługa rodziny 
Raczyńskich zamieszkujących 
tam od końca XVI wieku. 

Bielany krakowskie i warszaw-
skie zachowały się jako otuliny 
pustelni kamedułów (od XVII wie-
ku). Za pierwszy polski rezerwat 
przyrody jest uważana „Pamiąt-

ka Pieniacka” w Woroniakach 
(między Lwowem i Tarnopolem) 
utworzona w roku 1886 przez Wło-
dzimierza Dzieduszyckiego (1829-
1899). Rezerwat Czorsztyn będący 
od roku 1970 częścią Pienińskiego 
Parku Narodowego to pierwotnie 
prywatny rezerwat rodziny Dro-
hojowskich utworzony w 1921 r. 
Starosta czorsztyński ustanowił 
rezerwat łowiecki w Pieninach 
już w roku 1625. W latach 1925-
32 władze państwowe wykupiły 
z rąk prywatnych znaczną część 
masywu Trzech Koron, w wy-
niku czego w 1932 r. utworzono 
Pieniński Park Narodowy (pier-
wotnie 324 ha) – pierwszy park 
narodowy w Polsce. W 1931 r. 
w dobrach Krasińskich utworzo-
no rezerwat bukowy pod Roha-

Wiele pięknych miejsc w Polsce zawdzięcza swoje trwanie i kształt pojedynczym ludziom, rodzinom albo 
lokalnym społecznościom. W ostatnich dziesięcioleciach przyzwyczailiśmy się, że to państwo decyduje co ma 
być chronione, a co może być przekształcone albo wręcz zniszczone. Jednak nie zawsze i nie wszędzie tak było.
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Ochrona przyrody 
państwowa, prywatna czy obywatelska?

Biały Potok, Tatrzanski Park Narodowy
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tynem. W 1932 r. przy źródłach 
Styru prywatny rezerwat górski 
założył Adolf Bocheński. 

Czasy najnowsze
W dwudziestoleciu międzywo-
jennym podejmowano też próby 
tworzenia społecznych rezerwa-
tów przyrody: w roku 1932 Liga 
Ochrony Przyrody za środki ze 
zbiórki publicznej wykupiła te-
ren 4,02 ha pod rezerwat stepowy 
Makutra im. Juliusza Słowackiego 
koło Brodów. Pierwszy rezerwat 
na Babiej Górze (642 ha) utwo-
rzono w roku 1933 na gruntach 
Akademii Umiejętności w Krako-
wie. W roku 1935 dzięki staraniom 
botaników krakowskich i lwow-
skich założono rezerwat limbowy 
o powierzchni 255 ha w dobrach 
biskupa Andrzeja Szeptyckiego 
w Gorganach. Część rezerwatów 
na Kresach została zniszczona 
w trakcie kolejnej wojny, ale nie-
które restytuowano i zachowały 
się do naszych czasów.

W okresie 1944-89 ochrona 
przyrody była „centralnie stero-

wana”. W tym okresie 
utworzono 13 parków 
narodowych – w tym 
niektóre zaplanowa-
ne jeszcze przed woj-
ną (w latach 1990-2001 
8 parków, a od 2002 żad-
nego). Społeczne projekty 
dotyczące powołania nowych 
parków narodowych spotykają się 

obecnie z dużym oporem 
gmin, które obawiają się 

nadmiernych ograniczeń 
w gospodarowaniu tere-

nem (co wydaje się zasadne 
np. w przypadku projektu Ma-

zurskiego Parku Narodowego). 
Rezerwaty społeczne pojawiły 
się po tzw. transformacji. 

Warto wymienić rezerwat 
OTOP Karsiborska Kępa nad 
Zalewem Szczecińskim (oraz 
tereny chronione w otulinie 
Biebrzańskiego PN należące 
do tego stowarzyszenia), rezer-
wat „Górniańskie Łąki” PTOP 
działający w latach 1991-2004 
(obecnie użytek ekologiczny), 
rezerwat stawowy Rodziny Bie-
leckich koło Mszczonowa, rezer-
waty w Dolinie Baryczy należące 
do towarzystwa „Pro Natura”. 
Stowarzyszenie „Chrońmy Mo-
kradła” dzierżawi i chroni łąki 
na Podlaskim Przełomie Bugu 
(w okolicach Mielnika). Wiele 
pomników przyrody powołanych 
w okresie PRL znajduje się na 
terenach prywatnych. Liczne 
drzewa pomnikowe są chronio-

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

Nie każdy ma czas, 
środki, ochotę 
i wiedzę na zajęcie 
się aktywną 
ochroną przyrody 
i środowiska, ale 
każdy może docenić 
i uszanować to, 
co robią inni

ne nieformalnie przez swoich 
właścicieli. 

Każdy działkowiec, a tym bar-
dziej rolnik ma na swoim terenie 
chronione owady, ptaki, czasem 
rzadkie i chronione rośliny albo 
siedliska przyrodnicze (zbioro-
wiska roślinne). Tysiące osób fi-
zycznych są właścicielami albo 
współwłaścicielami działek na 
terenie kilkuset polskich parków 
krajobrazowych i ostoi Natura 
2000. Wszyscy oni mają pośredni 
(albo bezpośredni – przez sposób 
gospodarowania i czynne dzia-
łania ochronne) wpływ na stan 
ojczystej przyrody, np. dobierając 
rodzime gatunki roślin, a unikając 
obcych gatunków inwazyjnych. 

Nie każdy ma czas, środki, 
ochotę i wiedzę na zajęcie się 
aktywną ochroną przyrody i śro-
dowiska, ale każdy może docenić 
i uszanować to, co robią inni. z

z Kazimierski Park Krajobrazowy

c Chęcińsko-Kielecki Park 
Krajobrazowy

z Rotoczański 
Park Narodowy v

Zamek Czorsztyn z
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 Maskę pisarza 
science fiction 
Stanisław Lem 
przywdział z po-

czątkiem lat pięćdziesiątych. Lite-
racki debiutant schronił się w tej 
konwencji przed obowiązującą 
wówczas doktryną socrealizmu, 
której nie zamierzał hołdować. 
Oddał się więc konstruowaniu 
futurologicznych fabuł.

Ich akcja rozgrywała się w in-
nej przestrzeni i czasie, nie wzbu-
dzała więc podejrzeń cenzury. 
Przeciwnie, najnowocześniejsze 
technologie, jakimi na co dzień 
posługiwali się bohaterowie jego 
książek, były akurat dobrze wi-
dziane przez rządzące wówczas 
gremia, forsujące industrializa-
cję kraju. Pisarz samokrytycznie 
oceniał po latach swoje wczesne 
powieści jako socrealistyczne, 
jakkolwiek ówczesnej ideologii 
bynajmniej nie propagowały.

Entuzjazm dla rozwoju nauki 
i technologii był tonowany przez 
Lema ostrzeżeniami przed ich 
zgubnym wpływem na fizyczną 
i duchową kondycję człowieka. 
Przestrzegał on, że sztuczna inteli-
gencja, zapewniająca rasie ludzkiej 
iluzoryczny dobrobyt, doprowadzi 
ją do pasywności i degeneracji. 
Drżał również na myśl o katastro-
fie utraty zasobów informacji, co 
równałoby się cofnięciu ludzkości 
w rozwoju, a zarazem przerażała 
go łatwość multiplikowania da-
nych drogą elektroniczną, bo ich 
zalew utrudni dotarcie do poszu-
kiwanych treści.

(Za)światowe życie
Na liście pozornych sprzeczno-
ści należałoby także umieścić sto-
sunek Lema do religii. „Wysoka 
technologia nie wyklucza wierzeń 
religijnego typu” – pisał w „Fiasku” 
(1987). Teologiczne fascynacje, 
które można odnaleźć w utworach 
deklarującego ateizm autora „Gło-

Twarze i maski 
Stanisława Lema
Splot przeciwieństw: technokrata, 
a zarazem humanista. Najdziwniejsze 
jednak, że Stanisław Lem bez entuzjazmu 
wyrażał się o gatunku, w jakim tworzył. 
Dlaczego?

Nie obeszło się bez zgrzytu 
przy pracach nad filmem „Sola-
ris” z 1972 roku wyreżyserowa-
nym przez Andrieja Tarkowskie-
go. Pisarza rozsierdził scenariusz, 
w którym Tarkowski rozbudował 
ziemski prolog, dodając Kelvinowi 
całą rodzinę. Rosyjskiego reżysera 
w ogóle nie interesowała warstwa 
fantastycznonaukowa; w prozie 
Lema dostrzegł natomiast pro-
blematykę pokrewną powieści 
„Zbrodnia i kara” Dostojewskie-
go. Pisarz dał temu wyraz choć-
by w wypowiedzi dla Sawielija 
Jamszczikowa [„»Rublow« w ple-

nerach”, „Ekran” 1965, nr 40]: „By-
liśmy w tym momencie jak konie, 
które ciągną ten sam wóz w prze-
ciwne strony”.

Film „Szpital Przemienienia” 
z 1978 roku w reżyserii Edwarda 
Żebrowskiego obfitował, zdaniem 
Lema, w „elementarne nonsensy”, 
co zawarł w kolejnym wywiadzie 
[dostępnym na stronie www.lem.
onet.pl]: „Szpital został w filmie 
całkowicie zakatrupiony przez 
Niemców, a nawet w czasie dru-
giej wojny światowej dowódca jed-
nostki niemieckiej nie mógł od 
tak sobie mordować, kogo popa-

n LITERATURA

su Pana” (1968), są na poziomie 
przemyśleń niedostępnym wielu 
innym twórcom, manifestującym 
ściślejsze związki z wiarą. W wy-
wiadzie „Two Ends of The World” 
dla „The Missouri Review” [zima 
1984] przekonywał: „Ateistą jestem 
z powodów moralnych. Uważam, 
że twórcę rozpoznajemy poprzez 
jego dzieło. W moim odczuciu 
świat jest skonstruowany tak fa-
talnie, że wolę wierzyć, iż nikt go 
nie stworzył!”.

Obecne w wielu książkach Le-
ma uznanie dla postępu techno-
logicznego nie miało przełożenia 
na praktykę dnia codziennego – 
nigdy nie nauczył się korzystać 
z komputera, do końca pozosta-
jąc wierny maszynie do pisania. 
Moc słowa pisanego, zwłaszcza 
wydrukowanego, budziła w nim 
jednak lęk. Tylko raz dał się za-
prosić na Targi Książki we Frank-
furcie, których ogrom skłonił go 
do wyznania: „To wielki klozet 
zapchany papierem”.

Niechciane filmy
Utwory Stanisława Lema były wie-
lokrotnie przenoszone na ekran. 
Pisarz znany był z krytycznego sto-
sunku do tych filmów. Z enerdow-
sko-polską produkcją „Milcząca 
gwiazda” z 1960 roku w reżyserii 
Kurta Maetziga obszedł się bezpar-
donowo. W jednym z wywiadów 
[www.lem.onet.pl] czytamy: „Dzię-
ki Bogu nikt już o tym filmie nie 
pamięta. „Milcząca gwiazda” była 
okropną chałą, bełkotliwym socre-
alistycznym pasztetem. Dla mnie 
to bardzo smutne doświadczenie. 
Jedynym pożytkiem wynikającym 
z faktu realizacji tego knota była 
możliwość obejrzenia zachod-
niej strony Berlina. Mur dzielący 
Berlin na dwie części jeszcze nie 
istniał, zatem w przerwach pomię-
dzy ciągłym awanturowaniem się 
z reżyserem wymykałem się na 
stronę zachodnią”. fo
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Ateistą jestem 
z powodów moralnych. 
Uważam, że twórcę 
rozpoznajemy poprzez 
jego dzieło. W moim 
odczuciu świat jest 
skonstruowany tak 
fatalnie, że wolę 
wierzyć, iż nikt go 
nie stworzył!
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dło. Najprawdopodobniej Niemcy 
uśmierciliby pacjentów, ale nie 
lekarzy, którzy mieli pewną szansę 
na ocalenie. Podobnych głupstw 
była w filmie cała masa, a ja jestem 
w końcu z wykształcenia lekarzem 
i nie mógłbym sobie pozwolić 
na wypisywanie nieodpowie-
dzialnych medycznych kłamstw. 
Wszystkie te niedociągnięcia wy-
dają mi się jednak drugorzędne dla 
filmu, który jest przede wszystkim 
bardzo śmiałą parabolą ludzkiego 
losu w czasach zniewolenia. Każ-
dego zniewolenia”.

W pełni Lem zaakceptował je-
dynie „Przekładaniec” z 1968 roku 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Sam 
do niego napisał scenariusz – we-
dług własnego opowiadania „Czy 
pan istnieje Mr Jones?” – i śledził 
etapy powstawania filmu.

Jako widz Lem najbardziej cenił 
kino artystyczne, szczególnie fil-
my Luisa Buñuela. Do ulubionych 
obrazów rozrywkowych pisarza 
należały filmy poświęcone posta-
ci King Konga, seria z Jamesem 
Bondem, „Gwiezdne wojny” oraz 
serial „Star Trek”. Ten ostatni kry-
tykował jednak za lekceważenie 
przez scenarzystów podstawo-
wych praw fizyki.

Uszczelka od Mrożka
Prawo jazdy zdobył na kilka mie-
sięcy przed wybuchem wojny, ale 

nie miał okazji się nim nacieszyć. 
Podczas okupacji pracował jako 
mechanik samochodowy. W PRL 
jeździł między innymi następują-
cymi modelami: AWZ P70, War-
tburg 1000, Fiat 1800, Fiat 125p, 
Mercedes-Benz W126. Siostrze-
niec pisarza, księgarz i wydawca 
Michał Zych, wspomina namięt-
ność wuja w książce Małgorzaty I. 
Niemczyńskiej „Mrożek. Striptiz 
neurotyka” [Warszawa 2013]: „Gdy 
nie miał o czym rozmawiać np. 
z hydraulikiem, bo przecież nie 
o hydraulice, a i o literaturze by-
łoby ciężko, miał żelazny temat: 
samochody. Historie związane 
z psuciem się albo naprawianiem 
tychże, omawianie zalet danych 
modeli. Lubił się też przechwalać. 
W naszej rodzinie zaczęło się od 
słynnego i legendarnego już P-70, 
potem były wartburgi ze dwa, aż 
w końcu pojawiło się coś zupełnie 
niezwykłego: fiat 1800, oryginalny 
włoski, skrzydlak bardzo piękny. 
To był olbrzymi skok jakościowy”.

Ku rozpaczy Lema fiat się 
psuł. Na szczęście we Włoszech 
zamieszkał już Sławomir Mro-
żek, u którego można było na 
początek zamówić potrzebną 
uszczelkę. Wkrótce Lem posłał 
przyjacielowi odpowiednią kwotę 
na specjalny fundusz, z którego 
czerpał on pieniądze na dalsze 
części zamienne.

Lem był kierowcą obdarzo-
nym temperamentem. Lubił wy-
przedzać i ścigać się spod świateł, 
zawsze z impetem wjeżdżał do 
garażu. Samodzielnie majsterko-
wał przy swoich wozach, a w ra-
zie potrzeby korzystał z pomocy 
sąsiada mechanika.

Nieodbyte podróże
Autor „Astronautów”, chętnie 
wysyłający swoich bohaterów 
na międzygwiezdne misje, sam 
uchodził za domatora. Mrożek 
usiłował go namówić na stypen-
dium w USA. Nie skorzystał, wy-
mawiając się niedostatkami an-
gielszczyzny. Misji wysłania go do 
Sztokholmu podjął się z kolei prof. 
Jerzy Jarzębski, co Małgorzata 
I. Niemczyńska odnotowała we 
wspomnianej już książce.

„Na kolanach go błagałem, 
kusząc Nagrodą Nobla, ale oczy-
wiście nie pojechał. To samo 
z Ameryką, to przez nią robi się 
przecież karierę, szczególnie 
pisarz fantasta nie może bez 
Ameryki żyć. A Lemowi się 
udało nigdy tam nie pojechać, 
dzięki czemu zresztą Philip K. 
Dick mógł go oskarżać o to, że 
go w ogóle nie ma, a jego książki 
pisze grupa komunistycznych 
prozaików, którzy pracują dla 
KGB po to, by zohydzić literaturę 
amerykańską”. 

Bliżej Hłaski prawdziwego

Pojawienie się Marka 
Hłaski na firmamen-
cie polskiej literatury 
było zjawiskiem na-

głym i olśniewającym. Był to jeden 
z najbardziej niezwykłych debiu-
tów literackich powojennej Pol-
ski. Jednocześnie trudniej znaleźć 
postać bardzie zmitologizowaną, 
obrosłą stereotypami i pomówie-
niami jak Marek Hłasko. 

Biografia pióra Andrzeja Czy-
żewskiego obala wiele mitów 

i fałszywych informacji o autorze 
„Pierwszego kroku w chmurach”. 
Dzieje się to w oparciu o liczne 
świadectwa przyjaciół i znajo-
mych pisarza, korespondencję 
z matką, a także niezwykle bogaty 
materiał dokumentacyjny.

Czyżewski główne źródła 
twórczości Hłaski widzi w kosz-
marze wojny i życia pod okupa-
cją, gdzie śmierć i brutalność 
były na porządku dziennym. 
Nie jest więc prawdą, iż Hłasko 

pozował na buntownika i stra-
ceńca, który lubił opowiadać 
o swoich proletariackich korze-
niach rodem z Marymontu. Do-
rastanie w zniewolonej Polsce, 
pełnej zakłamania i propagan-
dy dodatkowo wzmocniło jego 
traumę z okresu wojny. Ukoje-
nie znajdował w pisaniu, które 
dla wielu było obrazoburcze lub 
pełne cynizmu, ale faktycznie 
płynęło z buntu wobec wszech-
obecnego fałszu i kłamstwa. 

Mentorem duchowym Hłaski 
stał się Fiodor Dostojewski, 
którego „Biesy” – dzieło pełne 
okrucieństwa i prawdy – swo-
bodnie cytował z pamięci.

Książka oddaje żywy i barw-
ny obraz życia Hłaski na tle 
epoki, łączy różne wątki bio-
graficzne z jego twórczością, 
ale przede wszystkim stara się 
dotrzeć do prawdy o pisarzu 
naprzeciw utrwalonym stereo-
typom. z

Andrzej Czyżewski, Piękny 
dwudziestoletni. Biografia Marka 
Hłaski, Prószyński Media, 2021, 
564 ss.

Notabene Philip K. Dick na-
leżał do niewielu pisarzy scien-
ce fiction, których książki Lem 
akurat cenił, czemu dał wyraz 
w monografii „Fantastyka i futu-
rologia” (1970). Dick swój absur-
dalny donos do FBI umotywował 
mnogością stylów pisarskich Le-
ma i szeroką tematyką jego dzieł 
firmowanych nietypowym, nie-
słowiańskim nazwiskiem, zapew-
ne kryptonimem jakiejś tajnej 
komórki. Postępowanie Dicka 
tłumaczy fakt, że przeżywał on 
w tym czasie załamanie nerwo-
we. Stanisław Lem wychodził 

zresztą z założenia, że: „Nie ma 
takich bredni, w które ludzie nie 
byliby w stanie uwierzyć”.

Słodycze
Lem uwielbiał słodycze, zwłaszcza 
chałwę i marcepana w czekola-
dzie. Nie zrezygnował z nich na-
wet wtedy, gdy pod koniec życia 
zachorował na cukrzycę. W po-
łowie lat 80. z powodu kłopotów 
ze zdrowiem rzucił palenie. Syn 
pisarza Tomasz Lem opowiadał, 
że po śmierci ojca za książkowymi 
regałami rodzina znalazła sięga-
jącą sufitu stertę cynfolii. z

Janusz R. Kowalczyk
Janusz R. Kowalczyk – teatrolog i filmoznawca (UJ, Kraków), scenarzysta 

(PWSFTViT, Łódź). Satyryk (Piwnica pod Baranami, 1978–1987). Recenzent teatralny 
(„Rzeczpospolita”, 1990–2008). Autor słuchowisk, scenariuszy, książek (m.in. 
„Wracając do moich Baranów” i, z Pawłem Szlachetko, „STS. Tu wszystko się 

zaczęło”). Od 2009 w Culture.pl – zajmuje się literaturą. 

Dom Lema we Lwowie
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To mit, że osoba aser-
tywna w każdej sytu-
acji zachowuje spokój 
i opanowanie. Aser-

tywność jest bowiem umiejętno-
ścią i to, czy ktoś w danej sytu-
acji ją zastosuje lub nie, zależy od 
bardzo wielu czynników. Jest np. 
mniej prawdopodobne, że ktoś 
będzie asertywny w czasie, gdy 
jego ogólna kondycja zdrowotna 
będzie osłabiona z powodu infek-
cji, bólu albo przemęczenia – mó-
wi dr Agnieszka Mościcka-Teske, 
psycholożka, psychoterapeutka 
i trenerka umiejętności psycho-
logicznych z Uniwersytetu Hu-
manistycznospołecznego SWPS. 
Specjalistka dodaje, że na stoso-
wanie asertywności w danej sy-
tuacji wpływają też okoliczności 
zewnętrzne, np. liczba i intensyw-
ność oddziałujących na człowie-
ka różnego rodzaju bodźców czy 
stresorów. 
Czyli w normalnych warunkach, 
gdy wszystko toczy się zgodnie 
z planem, generalnie łatwiej jest 
być asertywnym, a gdy wystąpią 
jakieś nowe, nieprzewidziane 
trudności lub też ich kumulacja, 
to wtedy zdecydowanie trudniej 
– wyjaśnia dr Agnieszka Mościc-
ka-Teske. Na tym jednak wcale nie 
koniec listy ograniczeń i innych 
uwarunkowań asertywności. 

Kolejny czynnik, który istotnie 
wpływa na stopień asertywności 
danej osoby to trwałe cechy jej 
charakteru (temperamentu, oso-
bowości). Są zatem osoby, którym 
trudno jest nauczyć się asertyw-
ności lub też stosować ją w prak-
tyce. Należą do nich m.in. osoby 
neurotyczne, czyli z chronicznie 
podwyższonym poziomem lęku, 
a także osoby z tzw. wzorem zacho-
wania A, czyli osoby z tendencją 
do zachowań agresywnych, od-
czuwające silną presję osiągania 
sukcesów, wiecznie rywalizujące 
– mówi badaczka.

Bycie asertywnym – co to 
właściwie oznacza? 
Asertywność to umiejętność ade-
kwatnego reagowania w różnych 
sytuacjach społecznych, polegają-
ca na uwzględnieniu i poszanowa-
niu zarówno interesów własnych, 
jak i interesów innych osób. Jej 
istotą jest zatem poszanowanie 
praw i godności każdego czło-
wieka, a praktycznym skutkiem 
dogadywanie się i osiąganie kom-
promisów – tłumaczy psycholoż-
ka, podkreślając, że asertywności 
uczymy się od dziecka, w dużej 
mierze nieświadomie, poprzez 
obserwację i naśladowanie innych 
osób. Dzieci patrzą na dorosłych, 
widzą jak oni reagują w różnych 

sytuacjach i przejmują te sposoby 
reagowania, co fachowo nazywa 
się modelowaniem.
Ponieważ jednak asertywność 
jest umiejętnością, to specjalist-
ka przekonuje, że można się jej 
uczyć i rozwijać ją świadomie 
w późniejszym wieku. 
Najlepiej sprawdzają się w tym 
zakresie zajęcia praktyczne, a więc 
różnego rodzaju treningi, warszta-
ty i szkolenia, prowadzone przez 
profesjonalistów – dodaje psy-
cholożka. 

Brak asertywności – co 
może o nim świadczyć? 
W praktyce nie da się być asertyw-
nym, jeśli najpierw nie rozpozna 
się i nie doceni swoich własnych 
potrzeb, a więc bez pewnej dozy 
tzw. zdrowego egoizmu. Jeśli bo-
wiem ktoś nie dba o siebie i swo-
je potrzeby, lecz koncentruje się 
głównie na zaspokajaniu potrzeb 
innych osób, to prędzej czy póź-
niej odbije się to na jego kondycji 
psychicznej i zaowocuje frustracją, 
która może skutecznie zatruwać 
życie i relacje z innymi – zaznacza 
dr Agnieszka Mościcka-Teske.

Odrzucenie: jak się 
podnieść
Specjalistka podpowiada, że chcąc 
wzmocnić swoją asertywność 

Asertywność: 
fakty i mity
Niektórym asertywność kojarzy się przede 
wszystkim ze „sztuką mówienia NIE”, 
czyli umiejętnością odmawiania, podczas gdy 
innym z zachowywaniem niebiańskiego spokoju 
i opanowania w każdej sytuacji. Jeszcze innym – 
z głośnym i wyrazistym wyrażaniem siebie oraz 
tzw. zdrowym egoizmem. Jak jest naprawdę?

Aby wzmocnić 
swoją asertywność 
musimy najpierw 
zadbać o swoje 
potrzeby, 
m.in. potrzebę 
odpoczynku 
i sprawiania sobie 
przyjemności, 
bez poczucia winy 
czy straty czasu. 

Gdzie kończy 
się asertywność…
Wbrew pozorom wcale nie jest 
osobą asertywną ktoś, kto ciągle 
mówi do innych intensywnym al-
bo podniesionym głosem, którego 
zdecydowany ton sugeruje, że ten 
ktoś ma rację i nie ma co do tego, 
żadnych wątpliwości. Jeśli ktoś 
komunikuje się z innymi w taki 
sposób, narzucający i nieznoszący 
sprzeciwu, jednocześnie zawsze 
na pierwszym miejscu stawiając 
siebie i swoje interesy czy racje, 
to tak naprawdę nie jest to aser-
tywność, lecz agresja – podkreśla 
dr Agnieszka Mościcka-Teske.
Specjalistka dodaje, że często 
dochodzi do tego jeszcze próba 
manipulowania innymi, co może 
wiązać się np. ze skłonnościami 
psychopatycznymi lub narcystycz-
nymi takiej osoby. 
Oczywiście osoba asertywna też 
może czasem mówić podniesio-
nym głosem lub stosować inne 
intensywne środki wyrazu, sto-
sowne do danej sytuacji, ale jed-
nocześnie musi też być otwarta na 
racje drugiej strony i powinna też 
umieć odpuścić – podsumowuje 
psycholożka. z 

Wiktor Szczepaniak
ww.zdrowie.pap.pl

musimy zatem najpierw zadbać 
o swoje potrzeby, m.in. potrzebę 
odpoczynku i sprawiania sobie 
przyjemności, bez poczucia winy 
czy straty czasu. 
Zainwestujmy w jakieś swoje hob-
by. Nie można żyć tylko pracą 
i obowiązkami domowymi. Jed-
nym z typowych objawów braku 
asertywności jest niski poziom 
satysfakcji z życia i relacji z inny-
mi. Jeśli ktoś stwierdzi u siebie 
taki stan, to warto, aby poszukał 
fachowej pomocy psychologicz-
nej – radzi psycholożka. 
Kolejną oznaką problemów z aser-
tywnością może być poczucie, że 
inni często nadużywają naszej 
dobroci, czyli innymi słowy po-
czucie, że jesteśmy często wyko-
rzystywani przez innych. fo
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Miałem to szczę-
ście, że byłem 
jednym z ostat-
nich, któremu 

udało się przeprowadzić obszer-
ny wywiad z artystą. Jako ksiądz 
miałem też zaszczyt towarzyszyć 
mu w ostatniej drodze życia i wy-
głosić na jego pogrzebie homilię. 
Kim dla szerokiej publiczności 
i najbliższych był Wiesław Gołas? 
Niech odpowiedzią będą myśli 
i zdarzenia przytoczone przez 
artystę, z którymi podzielił się 
z Czytelnikami gazety „Polska 
Po Godzinach”.

Jestem szczęściarzem
Urodził się w Kielcach w 1930 ro-
ku. „Proszę, księdza” – mówił: 
„Sam się dziwię, że jeszcze żyję 
na tym świecie. Jestem szczęścia-
rzem – i za to dziękuję Panu Bogu”. 
W tym wywiadzie dziękował Panu 
Bogu za swoją rodzinę. Z wielkim 
szacunkiem opowiadał o swoim 
ojcu, który jako 17-letni legionista 
bił się w wojnie polsko-sowiec-
kiej. Wspominał chwile, kiedy 
jako małe dziecko, wsłuchiwał 
się w piękny głos ojca i grę na 
gitarze, harmonii i skrzypcach. 
Pamiętał słowa ojca, który po wy-
buchu wojny, zmobilizowany do 
wojska, żegnając się z rodziną – 
powiedział do 9-letniego wówczas 
chłopca: „Pamiętaj, zostawiam ci 
matkę i siostrę”. 

Od tamtej pory – wyznał: „Za-
wsze nosiłem to uczucie, że je-
stem odpowiedzialny za rodzinę. 
Najcenniejszą moją relikwią po 
ojcu był karabin sportowy i sza-
bla”. Pan Wiesław przez wiele lat 
ukrywał ją zakopaną w ogrodzie. 
Z wielką nostalgią wspominał oj-
ca, który prawdopodobnie zginął 
w obozie. Gdy Wiesław, jako mały 
chłopiec znalazł się w więzieniu 
po jednej akcji małego sabotażu 
Szarych Szeregów, do których na-
leżał, to został wtrącony przez 
Niemców do tej samej celi, w któ-
rej więziony był jego ojciec. To 
tam na jednej ze ścian celi znalazł 
imię i nazwisko swego ojca. Młody 
chłopak uwięziony, torturowany, 
dzielący celę, nie tylko z żołnierza-
mi, ale i kryminalistami, modlił 
się do Boga, żeby choć jeszcze 

Człowiek o wielkim sercu
Dnia 14 września tego roku odbył się pogrzeb wybitnego polskiego aktora Wiesława Gołasa. Został pochowany 
w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Choć kojarzony był głównie z rolami i postaciami komediowymi 
to przyznawał, że jego życie, pomijając wczesne dzieciństwo, było dramatyczne. Mówił: „Mam w sobie więcej 
tragizmu niż komizmu…”.

Nie przeszkadzać 
aktorowi
Świętej pamięci Wiesław Gołas 
był wielkim i wszechstronnym 
aktorem. Szersza publiczność 
kojarzy go z roli Tomka Czere-
śniaka w serialu „Czterej pan-
cerni i pies”. Aktor występował 
także w „Kabarecie Starszych 
Panów”, popularnym w PRL-
-u serialu „Kapitan Sowa na 
tropie” czy filmach: „Żona dla 
Australijczyka”, „Rękopis zna-
leziony w Saragossie”, „Lalka”, 
„Poszukiwany, poszukiwana”, 
„Brunet wieczorową porą”.

Mówił: „Na swojej artystycz-
nej drodze miałem szczęście 
spotkać wielkie osobowości pol-
skiej sceny – znanych profeso-
rów, reżyserów i aktorów”. Wiele 
się od nich nauczył. Wspominał 
bardzo ciepło Leona Schillera, 
Aleksandra Zelwerowicza, Alek-
sandra Bardiniego. Ten ostatni 
doskonale wyczuwał aktorstwo 
młodego adepta sceny, mówiąc 
o nim: „Jeżeli chodzi o Gołasa to 
miałbym jedną wskazówkę dla 
reżysera – nie przeszkadzać”.

To właśnie Wiesław Gołas 
rozśmieszał trafną, mądrą i in-
teligentną satyrą, będąc jedną 
z gwiazd kabaretów. Pracował 
z największymi artystami pol-

skiej sceny. Wszyscy go lubili i ce-
nili. Będziemy zawsze pamiętali 
jego piosenkę z kabaretu „W Pol-
skę idziemy” Wojciecha Młynar-
skiego, która stała się wręcz ogól-
nonarodowym przebojem.

W aktorstwie Wiesława Goła-
sa nie było praktycznie słabych 
punktów. Mógł zagrać wszystko. 
Ulubioną rolą, którą zagrał wie-
lokrotnie była postać Papkina 
z Zemsty. Grał u wielkich reżyse-
rów – Gustawa Holoubka czy też 
Kazimierza Dejmka. Nie tylko 
grał śmieszne role, ale i takie, 
w których bohater przechodzi 
pewną ewolucję – z wesołka 
stawał się postacią dramatycz-
ną. Tak było w przypadku filmu 
„Ogniomistrz Kaleń”.

Ja zawdzięczam osobiście Pa-
nu Wiesławowi miłość do akor-
deonu. Jako dziecko patrzyłem 
na Tomcia z „Czterech pancer-
nych…”, który pięknie grał na 
akordeonie. To spowodowało, że 
poszedłem do ogniska muzyczne-
go, a potem do szkoły muzycznej. 
Kiedy w ostatnim wywiadzie dzię-
kowałem mu za to, że zaszczepił 
mnie bakcylem muzyki, uśmiech-
nął się tylko i powiedział: „Pro-
szę, księdza – ja tylko machałem 
palcami i miechem, naprzeciwko 
mnie siedział autentyczny harmo-
nista, który grał. Nawet ksiądz dał 
się nabrać”.

Ostatnie miesiące jego życia 
to cierpienie. Mówił o tym, jak 
wielką rolę w jego życiu odegrała 
żona. „Moja żona to wielki skarb. 
Bez niej, ja taki rozbiegany w ży-
ciu, bym się pogubił”. Oceniając 
współczesną rzeczywistość wy-
znał: „Kiedyś przeżywaliśmy woj-
ny konwencjonalne, spotykały się 
armie. A teraz od tragedii mogą 
nas dzielić dosłownie minuty. Nie 
daj Boże, aby jakiś nieodpowie-
dzialny przywódca mógł spowo-
dować katastrofę dla świata. Od 
każdego z nas zależy, w jakimś 
stopniu to, czy w świecie będzie 
pokój. Warto, więc w życiu być 
przyzwoitym”. z

n WSPOMNIENIE

ła mnie wszystkiego, co dobre. 
Jej zawdzięczam swoje zainte-
resowanie aktorstwem. Umiała 
mądrze wykorzystać moje zdol-
ności artystyczne. To ona mnie 
zaprowadziła na pierwsze lekcje 
śpiewu i muzyki klasycznej. Cie-
szyła się z mojego artystycznego 
sukcesu. Nie opuściła żadnej oka-
zji zobaczenia mnie w telewizji. 
Była jedyną babcią na świecie tak 
dobrze znającą się na futbolu.

To moja matka – mówił – 
sprzedała wszystkie cenne, ro-
dzinne pamiątki, a pieniądze 
i biżuterię oddała kobiecie, która 
obiecała, że wykupi ojca z obozu 
– tak się nie stało” – mówił ze 
smutkiem. Pozostał tylko rząd 
orderów wojskowych i straszny 
ból po stracie ojca.

Z wielką miłością Wiesław Go-
łas wspominał swoją siostrę Ba-
się. Gorąco modlił się do Matki 
Bożej o uratowanie swojej siostry 
z transportu, który odjeżdżał do 
obozu. Udało się. Powiedział do 
mnie: „Proszę, księdza – to był cud. 
A ona zdolna dziewczyna, która 
mogłaby zrobić karierę naukowca, 
zrezygnowała nawet ze studiów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i zaczęła pracę po to, abym mógł 
studiować w szkole teatralnej. Ni-
gdy jej tego nie zapomnę”.fo
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Ks. dr Andrzej Chibowski 
andrzej.chibowski@gmail.com

Grób Wiesława Gołasa po pogrzebie na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

raz spojrzeć na rodzinny dom. 
Boża Opatrzność mu pomogła. 
W obliczu zbliżającego się frontu 
Niemcy niespodziewanie uwolnili 
więźniów, co młody Gołas uznał 
za kolejny cud i udał się od razu 
do katedry, aby podziękować za 
swoje ocalenie.

Często mówił – i ja to osobiście 
usłyszałem: „Mój ojciec był dla 
mnie największym autorytetem. 
I chociaż nieraz otrzymywałem od 
niego lanie, gdyż nie należałem 
do najspokojniejszych w klasie, 
to jednak on nauczył mnie sza-
cunku i miłości do Ojczyzny, nie 
tylko swoim słowem, ale i pracą 
i przykładem życia”.

Jestem cały z mamy
Choć nie zrealizował marzeń 
mamy – nie został księdzem, ale 
aktorem – to z wielką estymą, już 
jako znany artysta sceny polskiej, 
wyrażał się o swojej matce. Stąd 
też chyba często śpiewany przez 
niego utwór Wojciecha Młynar-
skiego „Bo ja cały jestem z mamy”.

Kiedy zapytałem Wiesława 
Gołasa, jaką rolę w jego życia 
odegrała mama – odpowiedział: 
„Zachowam ją w pamięci na za-
wsze. Mam do swojej mamy wiel-
kie nabożeństwo – prawie jak 
do Matki Bożej. Mama nauczy-
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Nasi polscy budow-
lańcy od dziesię-
cioleci byli znani 
i uznani za swoją 

fachowość, pracowitość i zaan-
gażowanie na placach budów roz-
sianych po całej Europie (kiedyś 
głównie w Niemczech, obecnie 
w Wielkiej Brytanii, Skandyna-
wii, także we Francji). Wielkim 
szczęściem jest to, że dzięki pro-
gramowi rozwoju naszego kraju 
Polska stała się rynkiem pracy 
nie tylko dla naszych najlepszych 
fachowców, ale także przyciąga 
specjalistów oraz technologie 
z krajów ościennych i nie tyl-
ko. Wciąż jednak, stosunkowo 
niewiele mówi się o ludziach 
wielkich budów, współczesnych 
inżynierach Karwowskich, a to 
właśnie oni stali się dzisiaj nie-
postrzeżenie awangardą myśli 
i sztuki inżynierskiej, na równi 
z informatykami, technologa-
mi i konstruktorami w gałęziach 
przemysłu uważanych za bardziej 
nowoczesne i postępowe. 

n INWESTYCJE

W ostatnich kilkudziesięciu latach Polska stała 
się wielkim placem budowy, dużo mówi się 
o powstających nowych drogach, obiektach 
inżynierskich i użyteczności publicznej, stadionach 
sportowych, o ogromnej ilości nowych budynków 
mieszkalnych nie wspominając. Gołym okiem 
widać, że nasza nowa infrastruktura powstaje 
w zawrotnym tempie, że wykorzystywane są do jej 
budowy najnowocześniejsze technologie, a jakość 
oddawanych obiektów wyznacza nowe, europejskie 
standardy i wzorce.

Tunel Świnoujście – 
wirtuozi na budowie

W wyniku  
połączenia wysp 
Wolin i Uznam 
„przyłączony” 
zostanie do macierzy 
ostatni i jedyny 
skrawek naszego 
terytorium nie 
mający do tej pory 
(od 1945 roku) 
połączenia lądowego 
z resztą kraju.

miejscu znajdująca się 40 m pod 
poziomem rzeki i 13 m poni-
żej jej dna, co jest prawdziwym 
majstersztykiem budownictwa 
tunelowego, ale i aspekt społecz-
no-państwowy tej inwestycji jest 
nadzwyczajny. 

Otóż w wyniku połączenia 
wysp Wolin i Uznam „przyłączo-
ny” zostanie do macierzy ostatni 
i jedyny skrawek naszego tery-
torium nie mający do tej pory 
(od 1945 roku) połączenia lądo-
wego z resztą kraju. Kto próbo-
wał kiedykolwiek wybrać się do 
Świnoujścia – czy w wakacje czy 
w sprawach służbowych – miał 
okazję przekonać się, jaką na co 
dzień gehennę komunikacyjną 
przeżywają okoliczni mieszkańcy 
w postaci dwóch przepraw pro-

mowych (i tak nieustannie od 
76 lat). Tymczasem prace, które 
rozpoczęły się zaledwie półtora 
roku temu, są już na finiszu jeżeli 
chodzi o samą esencję budowy 
czyli drążenie tunelu. Przebicie 
pod rzeką wykonywane meto-
dą tarczową TBM (analogiczną, 
jak na budowie warszawskiego 
metra czy tunelu pod Martwą 
Wisłą w Gdańsku) zakończyło się 
pomyślnie w ubiegłym tygodniu 
i wszystko wskazuje na to, że – 
zgodnie z planem – za rok o tej 
porze, całość konstrukcji łącznie 
z układem drogowym, skompli-
kowanymi systemami wentyla-
cyjnymi i przeciwpożarowymi 
zostanie zrealizowana, a następ-
nie przekazana do użytku.

Największe jednak wrażenie 
podczas zwiedzania budowy 
budzi łatwość i swoboda z jaką 
o tym niezwykle skomplikowa-
nym przedsięwzięciu inżynie-
ryjno-technicznym opowiadają 
jego wykonawcy – inżynierowie 
i menadżerowie stanowiący ści-
słe kierownictwo realizowanego 
kontraktu. Ci młodzi wiekiem, 
ale bogaci stażem (mający za 
sobą doświadczenia między in-
nymi z budowy warszawskiego 
metra, autostradowego węzła 
Konotopa, budowy dróg szyb-
kiego ruchu pod Warszawą i na 
obwodnicy Kielc) podchodzą 
do swojej niezwykłej pracy, tak 

jakby było to coś oczywistego 
i rzeczywiście, patrząc na jej 
efekty, ręce same składają się 
do oklasków. 

Panowie Tomasz Fortuna, 
Bartosz Kotuliński i Sławomir 
Skraba (bo to oni zapoznawali 
redakcję „Polska Po Godzinach” 
ze szczegółami przedsięwzięcia) 
pochodzą z Warszawy, ale na bu-
dowie zatrudnionych jest około 
300 osób, które przyjechały bu-
dować połączenie kraju z jego 
„zamorskim terytorium” z całej 
Polski, a także z Austrii, Turcji, 
a nawet z Chin – w Wuhan wy-
produkowana została maszyna 
do drążenia – Wyspiarka. 

Kiedyś cały naród budował 
swoją Stolicę, dzisiaj serce ro-
śnie jak patrzy się na wysiłek 
tych młodych, kompetentnych 
i zaangażowanych profesjonali-
stów , dzięki którym na naszych 
oczach znika jedno z najwięk-
szych zaniedbań w zakresie 
integralności i jednorodności 
terytorialnej naszej Ojczyzny, 
z jakim mieliśmy do czynienia 
na przestrzeni ostatnich kilku-
dziesięciu lat. z

Jarosław Popiołek

Artykuł powstał dzięki pomocy 
i wsparciu Pana Piotra Kledzika 

Prezesa Zarządu Porr Polska – 
lidera konsorcjum projektowo-

wykonawczego Tunelu Świnoujście.

Spójrzmy na nich od strony 
dwóch aktualnie realizowanych 
inwestycji, każdej będącej ka-
mieniem milowym w domy-
kaniu jednej z najważniejszej 
arterii komunikacyjnej w na-
szym kraju – drogi krajowej nr 
3 łączącej Świnoujście, Szczecin, 
Gorzów Wielkopolski z Zieloną 
Górą, Lubinem, Legnicą i przej-
ściem granicznym w Jakuszy-
cach otwierającym drogę do 
czeskiej Pragi – budowy tunelu 
do Świnoujścia i budowy tunelu 
w pobliżu Jeleniej Góry (w na-
stępnym numerze).

Tunel pod Świną 
pomiędzy wyspami Wolin 
i Uznam
Przede wszystkim, powinni-
śmy wiedzieć, że mamy tutaj 
do czynienia z przedsięwzię-
ciem wyjątkowym pod każdym 
względem. Powstaje bowiem 
podwodna przeprawa o długo-
ści 1500 m (z tego 500 m pod 
korytem Świny), w najgłębszym 
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Kierownik budowy inżynier Sławomir Skraba oraz Jarosław Popiołek
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Odpowiedź na to 
pytanie wcale nie 
będzie łatwa. Tak 
się bowiem składa, 

że w każdym pięknym miejscu 
świata lokalna kawa smakuje 
wybornie. I tak, turystów za-
chwyca narodowa kawa Gre-
ków, lodowata Frappe, zwłasz-
cza w połączeniu z widokiem na 
błękitną lagunę. Nie może też 
nie smakować espresso wypite 
w rzymskiej kafejce z widokiem 
na Coloseum, czy caffe o lait 
z croissantem w paryskim bi-
stro, obok wieży Eiffla. Ale czy 
jest na świecie miejsce, które 
obiecuje nam spróbowanie ka-
wy najlepszej ze wszystkich? 
Czy istnieje wzorzec najdosko-
nalszej kawy, święty Graal ka-
wosza? Otóż tak, jest taka kawa 
i również istnieje takie miejsce. 
Kraj ten jest zarazem Mekką 
każdego miłośnika wakacyj-
nych podróży. Kto z nas nie 
marzył nigdy o tym, żeby 
spędzić urlop na słonecz-
nej Jamajce? Właśnie tam, 
w Górach Błękitnych, upra-
wiana jest kawa przez wielu 
znawców uznawana za naj-
doskonalszą na świecie – ja-
majka blue mountain.

n POCIĄG DO KAWY

Błękitne  
Góry Jamajki

Gdzie pojechać na wakacje? To problem, który chwilowo mamy za sobą. Już teraz jednak możemy postawić 
pytanie: jakie wakacje byłyby najlepsze wakacje dla miłośnika kawy? 

Najdoskonalsza kawa 
świata
Wyspa Jamajka znajduje się na 
Morzu Karaibskim na południe 
od Kuby. Ze szczytu Blue Mo-
untain Peak (2256 metrów nad 
poziomem morza), najwyższej 
góry na Jamajce, porośniętej 
drzewiastymi paprociami, przy 
sprzyjającej pogodzie widać wy-
brzeża Kuby – kraju, który słynie 
z najlepszych cygar na świecie. 
Wróćmy jednak na Jamajkę. Ka-
wę uprawia się w tym państwie 
od 1728 roku. Trafiła tam za spra-
wą gubernatora Martyniki, który 
podarował kilka jej sadzonek sir 
Nicolasowi Lowes, ówczesnemu 
gubernatorowi Jamajki. Działo 
się to w okresie „Złotego Wie-
ku Piractwa”, gdy Jamajka była 
ulubionym miejscem przeby-
wania piratów i korsarzy, jak 
również handlowym centrum 

Karaibów z najlepiej uforty-
fikowaną fortecą w stolicy 
kraju Port Royal.

W okresie największej 
prosperity żadne miasto 
regionu nie mogło się 

równać z Port Royal – na-
wet słynne Porto Bello, nie 

mówiąc o Hawanie czy Vera 
Cruz. Nieco później Port Royal 

stał się siedzibą Bractwa Wy-
brzeża, organizacji utworzonej 
przez bukanierów. 

Piracka potęga
Bukanier to rodzaj korsarza, ale 
bardziej bandyty i pirata, tyle że 
zrzeszonego w Bractwie. W filmie 
„Piraci z Karaibów” mogliśmy zo-
baczyć, jak bukanierzy w nader 
demokratyczny sposób podejmo-
wali wspólnie decyzje, kogo złupić 
i zamordować. O tym, jaką stano-
wili wtedy potęgę, świadczy wy-
prawa łupieska zorganizowana 
przez Henry’ego Morgana. Ów 
„król Bukanierów” zdobył Pana-
mę, wystawiwszy do walki flotyllę 
28 okrętów z 1800 piratami na po-
kładzie. Był to wyczyn, którego nie 
dał rady powtórzyć nawet słynny 
Francis Drake. Nie lepiej potrakto-
wał Morgan sam Port Royal, który 
również zdobył szturmem, używa-
jąc jego mieszkańców jako żywych 
tarcz. Nic dziwnego, że docenia-
jąc talenty dowódcze Morgana 
i jego wojskowe doświadczenie, 
jak również brak skrupułów, król 
angielski Karol II nadał mu tytuł 
szlachecki i mianował wiceguber-
natorem Jamajki, z misją specjalną 
likwidowania bukinierów. Z tym 
zadaniem dzielny i bezwzględny 

Większość dostępnych 
kaw to mieszanki ziaren 
z różnych rejonów. 
Ale istnieją takie perły 
wśród kaw, które są 
same w sobie doskonałe 
i nie potrzebują takich 
zabiegów. Za najlepszą 
z nich uważana jest 
jamajka blue mountain. 
Jest to też jedyna 
kawa transportowana 
nie w jutowych 
workach, tylko 
w siedemdziesięcio-
kilogramowych
beczkach. 

Morgan również poradził sobie 
doskonale. 

Cała kawa do Japonii
Wróćmy jednak do jamajskiej 
kawy. Na czym polega jej wyjąt-
kowość? Zwykle kawy mają jakieś 
dominujące cechy, które nie są 
pożądane: na przykład wyczu-
walna drażniąca goryczka czy 
kwaśność. Kawa może też być 
„płaska” w smaku lub pozbawio-
na wyrafinowanego zapachu. 
Dlatego większość dostępnych 
kaw to mieszanki ziaren z róż-
nych rejonów, połączone umie-
jętnie w celu uzyskania harmo-
nijnego smaku i zapachu. Ale 
istnieją takie perły wśród kaw, 
które są same w sobie doskonałe 
i nie potrzebują takich zabiegów. 
Za najlepszą z nich wielu znaw-
ców uważa właśnie jamajkę blue 
mountain. Jest to też jedyna kawa 
transportowana nie w jutowych 
workach, tylko w 70-cio kilogra-
mowych beczkach. Zresztą nie 
tak wiele tych beczek potrzeba, 
ponieważ roczny eksport tej kawy 
wynosi niewiele ponad 1000 ton, 
przy czym prawie cała produkcja 
trafia do Japonii. z

Michał Włudarczykfo
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v Mniej cukru w żywności!
Można ocalić życie setek tysięcy ludzi, a liczbę 
zachorowań zmniejszyć o kilka milionów, 
zmniejszając ilość cukru w sprzedawanej 
żywności – czytamy na łamach pisma Circulation. 
Jeśli zmniejszymy ilość cukru o 20% w pakowanej 
żywności i o 40% w napojach, to w ciągu 
życia jednego dorosłego pokolenia w USA 
liczba takich zdarzeń jak ataki serca czy udary 
zmniejszy się o 2,48 miliona przypadków. Jednak 
to nie wszystko.
Naukowcy z Massachusetts General Hospital, 
Wydziału Zdrowia Nowego Jorku oraz 
Uniwersytetów Tufts i Harvarda donoszą, że 
taka redukcja cukru w żywności doprowadziłaby 
do zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów 
o 480 000, a liczby przypadków cukrzycy 
o 750 000.
Zmniejszenie ilości cukru w dostępnej 
w sklepach gotowej żywności i napojach 
miałoby większy pozytywny wpływ na zdrowie 
Amerykanów, niż inne propozycje zwalczające 
nadmierne spożycie cukru, jak nałożenie 
większych podatków, obowiązek oznaczania ilości 
cukru czy zakaz słodzonych napojów w szkołach, 
mówi główny autor badań Siyi Shangguan. q

v Tabliczka z Eposem o Gilgameszu
Gliniana tabliczka sprzed 3600 lat z fragmentem 
tekstu Eposu o Gilgameszu, która była 
przedmiotem kilkuletniej batalii sądowej 
pomiędzy amerykańskimi władzami, domem 
aukcyjnym Christie’s i siecią sklepów 
z antykami Hobby Lobby, została zwrócona 
Irakowi. 
Przedstawiciele UNESCO uważają, że tabliczka 
z zapisaną językiem akkadyjskim sekwencją snu 
ze słynnego poematu, została ukradziona z muzeum w 1991 roku podczas 
Wojny w Zatoce. W 2003 roku w Londynie kupił ją amerykański handlarz 
antykami. W 2007 roku sprzedano ją z fałszywym świadectwem, na którym 
czytamy, że pochodzi ona „ze skrzyni z różnymi artefaktami z brązu” 
zakupionymi w 1981 roku. Tabliczka wielokrotnie zmieniała właściciela, 
trafiła z powrotem do Londynu. I to właśnie tam na aukcji w 2014 roku 
kupili ją przedstawiciele Hobby Lobby. Właściciel tej sieci, Steve Green 
wydał na zabytek niemal 2 miliony dolarów. W 2018 roku trafiła ona 
do założonego przez niego Muzeum Biblii, a rok później została zajęta 
przez amerykańskie władze i prokuratura wydała nakaz jej konfiskaty. 
Tabliczka fragmentem eposu o Gilgameszu to najważniejszy z ponad 
17 000 zabytków, które władze USA przejęły w ostatnich latach na swoim 
terenie i zwróciły Irakowi. q

v Ginące drzewa
Około 30 proc. gatunków drzew zagrożonych 
jest wyginięciem, a niemal 150 gatunków 
już wyginęło w środowisku naturalnym – 
czytamy w opublikowanym właśnie raporcie 
„State of the World’s Trees”. W raporcie 
oceniono stan 58 497 gatunków drzew.
Ekosystemy leśne pokrywają około 31 proc. 
lądów. Odgrywają olbrzymią rolę w procesach 
biogeochemicznych toczących się na naszej 
planecie. Wpływają na wytwarzanie gleby, 
obieg wody, węgla i składników odżywczych 
oraz na klimat. W drzewach uwięziona jest 
połowa węgla znajdującego się na powierzchni 
ziemi, a ponad 75 proc.  dostępnych zasobów 
słodkiej wody pochodzi z dorzeczy znajdujących 
się w lasach. Lasy zapewniają też habitat 
dla olbrzymiej liczby gatunków, żyje w nich 
co najmniej połowa lądowych gatunków 
roślin i zwierząt. Jednak lasy to nie wszystkie 
miejsca występowania drzew. Znajdziemy je 
też na sawannach, pustyniach, mokradłach, 
w ekosystemach przybrzeżnych i skalistych oraz 
w sztucznych, jak ekosystemy miejskie.
Dla drzew największym problemem jest 
działalność człowieka. Aż 29 proc. drzew 
zagrożonych jest przez działalność rolniczą, 
a 27 proc.  przez wycinkę w celu pozyskania 
drewna. Wypas zwierząt zagraża istnieniu 
14 proc. drzew, rozwój budownictwa 
to zagrożenie dla 13 proc. drzew. q
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v Polskie zasoby wody pitnej
Polska ma bardzo małe zasoby wody pitnej, 
dowiadujemy się z opublikowanego przez 
GUS raportu „Polska na drodze zrównoważonego 
rozwoju”. Są one tak małe, że znajdują się 
poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego. 
Według ONZ krajami zagrożonymi niedoborami 
wody są te, w których zasoby świeżej wody 
wynoszą poniżej 1,7 tys. m3 na mieszkańca. 
W UE do takich krajów należą Polska, Czechy, 
Cypr i Malta.
Z dobrych wiadomości można dodać, że nie 
grozi nam stres wodny. W Polsce wykorzystujemy 
6,87 proc. odnawialnych zasobów wody pitnej. 
To co prawda więcej niż w roku 2010, kiedy 
odsetek ten wynosił 5,62 proc., ale wciąż mniej 
niż średnia dla Europy wynosząca 8,39 proc. 
Za wysoki poziom stresu wodnego uznaje się 
poziom przekraczający 20 proc. q

v Mózg nastolatków a matematyka
Nastolatkowie, którzy przerwali naukę matematyki wykazują słabszy poziom 
rozwoju mózgu i funkcji poznawczych, niż ich rówieśnicy, którzy naukę matematyki 
kontynuowali, czytamy na łamach Proceedings of the National Academy 
of Sciences. 
W Wielkiej Brytanii, w przeciwieństwie do wielu krajów świata, 
już szesnastolatkowie mogą stwierdzić, że nie chcą więcej uczyć się matematyki. 
Ta wyjątkowa sytuacja pozwoliła zbadać, czy ma to jakiś wpływ na rozwój mózgu. 
Badania wykazały, że w kluczowych regionach mózgów osób, które wcześniej 
przerwały naukę matematyki, występuje mniej kwasu gamma-aminomasłowego, 
który nadaje mózgowi plastyczności. Jego mniejszą zawartość odnotowano 
w obszarach odpowiedzialnych za tak istotne funkcje poznawcze, jak rozumowanie, 
rozwiązywanie problemów, pamięć, uczenie się i działania matematyczne. q


