Od Poznania po Lwów –

11 listopada 1918 r. w trzech zaborach
Dzień, który dzisiaj uznajemy za datę odzyskania
niepodległości, w zależności od części
Rzeczpospolitej zapamiętano w inny sposób. str. 8

Ubóstwo wciąż jest
problemem

Do 2019 r. z ubóstwa wyszło blisko 4,8 miliona
z 11,5 milionów osób, które znajdowało się
w tej sytuacji w 2008 r.
str. 20
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W tym numerze:

Wspólny historycznie
jubileusz Polonii
i Warszawianki

W tym roku mijają okrągłe rocznice
powstania dwóch zasłużonych klubów
Warszawy – Polonii i Warszawianki. str. 6

Polskie meble
na europejskich salonach

Polska jest drugim największym
eksporterem mebli w Europie i trzecim
na świecie. Jesteśmy potęgą w tej
branży.
str. 10

Życie
nie może

być nudne

Z Zygmuntem Kuklą, muzykiem, dyrygentem, aranżerem, kompozytorem, kierownikiem
muzycznym wielu festiwali, założycielem orkiestry Kukla Band, z którą koncertuje
m.in. na festiwalach w Opolu i Sopocie rozmawia ks. Andrzej Chibowski. v Dokończenie na str. 16

Dlaczego chłopcy gorzej
czytają i częściej powtarzają
klasę?

Największą różnicą między płciami
w edukacji szkolnej jest przewaga
dziewczynek w umiejętności czytania.
Dlaczego?
str. 14

Spektakl karciany

Ciągła ucieczka od samego siebie
jest niemożliwa. Tennessee Williams
w swej sztuce dotkliwie pokazuje ten
fundamentalny paradoks.
str. 30
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Gazeta kolorowa jak listopad

N

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 listopadu oferujemy promocyjne ceny na reklamę.
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ZDJĘCIA:
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Razem z nami Twoja firma
osiągnie jeszcze większy sukces!
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STRONA INTERNETOWA:
www.gazetapogodzinach.pl

Zostań naszym reklamodawcą

KA

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

MAREK MACIEJCZYK – grafik, ilustrator, plakacista. Laureat
międzynarodowych konkursów graficznych. Jego prace były prezentowane
m.in. na wystawach w Polsce, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie, Stanach
Zjednoczonych, Urugwaju, Iranie, Meksyku, Japonii, Chinach.

POLS

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

pracy. Czy ta sytuacja ma tylko
same zalety?
Przypominamy również,
iż problem ubóstwa w Polsce
jest jak najbardziej realny.
Wprawdzie w ostatecznym
rozrachunku szacuje się, że

iwum
arch
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Ten numer jest trochę
jak jesienny park,
w którym mienią się
różne kolory żółci
i czerwieni, ale czasem,
tu i ówdzie, znaleźć
można jeszcze zielone
liście.
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Bartosz Wieczorek

do 2019 r. z ubóstwa wyszło
blisko 4,8 miliona z 11,5 milionów osób, które znajdowało
się w tej sytuacji w 2008 r. Pozostała jednak nadal znacząca
„reszta”. Jeśli zaś spojrzymy
na sferę ubóstwa według minimum socjalnego, to dotyczy ono ponad 43 proc. gospodarstw domowych w 2019 r.
Nie mogło oczywiście zabraknąć kultury. Polecamy
film opowiadający o tragicznej
śmierci Grzegorza Przemyka –
w filmie „Żeby nie było śladów”
Jan P. Matuszyński portretuje
bezwzględność, z jaką komunistyczna machina broniła się
przed prawdą.
Z kolei spektakl „Tramwaj
zwany pożądaniem” Tennessee
Williamsa w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej w Teatrze
Ochoty w Warszawie sugeruje, że tylko walka samego
z sobą jest coś warta. Ciągła
zaś ucieczka od samego siebie jest niemożliwa. Tennessee
Williams dotkliwie pokazuje
te fundamentalne problemy
ludzkiej egzystencji.
Jak zwykle na zakończenie
zapraszam do pisania listów
z uwagami czy propozycjami
tematów. z

POLS

ajnowszy numer
naszej gazety jest
bardzo różnorodny, skrzy się od
wielu ciekawych tematów, od
edukacji począwszy, przez rynek meblowy w Polsce, niełatwy problem ubóstwa, aż po
refleksję o śmierci. Nie zapominamy też o rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten numer jest trochę
jak jesienny park, w którym
mienią się różne kolory żółci
i czerwieni, ale czasem, tu i ówdzie, znaleźć można jeszcze
zielone liście.
Czy zastanawiali się Państwo
kiedyś, dlaczego największą
i najważniejszą różnicą między płciami w edukacji szkolnej jest przewaga dziewczynek
w umiejętności czytania? Jak
braki chłopców przekładają
się na ich późniejsze możliwości poznawcze oraz wybory
zawodowe? Temat jest bardzo
mało poruszany w przestrzeni publicznej.
Zastanawiamy się też, jak
platformy cyfrowe zmieniły
rynek pracy. Jak praca zdalna
zmieniła strukturę zatrudnienia, uwalniając rzesze ludzi
od konieczności dojazdu do
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Żeby nie było śladów

Opowiadając o tragicznej śmierci Grzegorza Przemyka, Jan P. Matuszyński portretuje bezwzględność,
z jaką komunistyczna machina broniła się przed prawdą. „Żeby nie było śladów” to film mocny i znakomicie
zrealizowany, ale pozostawiający zarazem pewien niedosyt.

P

o sukcesie debiutanckiej „Ostatniej rodziny”
Jan P. Matuszyński zastrzegał w wywiadach,
że na kolejny jego film przyjdzie
nam poczekać. W międzyczasie
zrealizował serialowych „Nielegalnych” oraz spektakularnego
„Króla”, cały czas pracując nad
swoim drugim fabularnym filmem – „Żeby nie było śladów”,
adaptacją wstrząsającego reportażu Cezarego Łazarewicza.
Pieczołowitość, z jaką przygotowywał swój kolejny obraz, widać
na kinowym ekranie. „Żeby nie
było śladów”, będące polskim
kandydatem do Oscara, to film
zrealizowany z żelazną konsekwencją i świadomością filmowego warsztatu. Dawno nie było
w polskim kinie obrazu zrealizowanego z takim scenograficznym
rozmachem, obrazu z budżetem
pozwalającym na inscenizowanie porządnych scen masowych
i zarazem sfilmowanego z takim
plastycznym wysmakowaniem.

Fot. Łukasz Bąk/Kino Świat

Okrucieństwo władz
w PRL-u

Jest wiosna 1983 roku. Stan
wojenny został już zawieszony, a w sekretnej siedzibie Solidarności opozycyjni działacze
z nadzieją mogą patrzeć w przyszłość. Jurek Popiel (Tomasz
Ziętek) jest jednym z nich. Niedawno wyjechał z rodzinnego
miasteczka, by szukać przygód
w większym świecie. Gdy wraz
z przyjacielem zostaje zatrzymany przez milicję na warszawskim
Starym Mieście, z niepozornego
hulaki zmienia się w największego wroga reżimu. To on jest
bowiem jedynym świadkiem
śmiertelnego pobicia, jakiego dopuścili się milicjanci na
młodym Grzegorzu Przemyku,
opozycjoniście i synu znanej
działaczki podziemia. Kiedy
komunistyczne służby postanowią zatuszować sprawę, Jurek
stanie się dla nich solą w oku,
a wszelkie służby reżimu zostaną zaprzęgnięte do tego, by go
skompromitować i zniszczyć,
a w razie konieczności – sprawić,
by zniknął bez śladu.

Kadr z filmu „Żeby nie było śladów” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego.

Nie byłoby filmowego „Żeby
nie było śladów” gdyby nie reportaż Cezarego Łazarewicza pod tym
samym tytułem. Wydana w 2016
roku książka szybko (i zasłużenie)
została uznana jednym z arcydzieł
nowego polskiego reportażu. Łazarewicz odtworzył w niej świat
sprzed trzech dekad, uważnie
analizując mechanizmy rządzące ówczesną polityką i wskazując
na okrucieństwo i wszechmoc
peerelowskich władz. Jego „Żeby
nie było śladów” porażało – czyniło bowiem czytelnika bezsilnym
wobec opowiadanego dramatu
i zostawiając go w emocjonalnym potrzasku.

Zło i dobro

Przełożenie tej literatury na ekran
wydawać by się mogło niemal
niemożliwe. A jednak Kaja Krawczyk-Wnuk, scenarzystka filmu
Matuszyńskiego, dobrze poradziła sobie z tym zadaniem, a filmową opowieść przedstawiła,
korzystając z kilku perspektyw.
Filmowy świat w „Żeby nie było…” oglądamy nie tylko oczami
Jurka Popiela, ale też z punktu

widzenia innych uczestników
dramatu – generała Kiszczaka
(Robert Więckiewicz), sanitariusza (Antoni Pawlak) wrabianego przez władze w morderstwo
Przemyka, Barbary Sadowskiej
(Sandra Korzeniak) i rodziców
głównego bohatera (Agnieszka
Grochowska i Jacek Braciak).
Wielość perspektyw sprawia,
że film Matuszyńskiego staje się
szeroką i wiarygodną panoramą
polityczno-społecznych zdarzeń,
ale niesie ze sobą także negatywne
konsekwencje. Sprawia bowiem,
że trwający niemal trzy godziny film raz po raz traci klarowność, a kolejne niuanse historii
odwracają uwagę od najbardziej
przejmującego wątku głównego.
Zamiast więc emocjonować się
historią osaczanego przez system
młodego mężczyzny, raz po raz
oddalamy się od niego, by zobaczyć świat w szerszej perspektywie. Owszem – obraz staje się
wówczas pełniejszy, ale też mniej
angażuje na poziomie emocji.
Opowiadając o wydarzeniach
związanych ze śmiercią Grzegorza
Przemyka Matuszyński sięga po

wyrazistą kreskę. Nie ma tu zbyt
wielu odcieni szarości, ale wyraźnie odcinające się od siebie
czerń i biel. Szlachetni opozycjoniści i sprzedajni funkcjonariusze
systemu, buntownicy walczący
o prawdę i koniunkturaliści gotowi poświęcić wszystko dla własnej
korzyści – w „Żeby nie było…” ów
manichejski podział nie pomaga
w budowaniu intrygujących portretów. Szkoda także, że postać
głównego bohatera w filmowej
wersji została znacząco wygładzona. Z kart reportażu Łazarewicza wyłaniał się bowiem portret młodego hulaki, uwikłanego
w liczne romanse i prowadzącego
kontrowersyjny tryb życia. W filmie Jurek Popiel zostaje nieco
ocenzurowany – owszem, dowiadujemy się o jego romansie
z Barbarą Sadowską, czyli matką
Grzegorza Przemyka, ale informacje o hulaszczym życiu chłopaka
przekazują jedynie funkcjonariusze systemu.
„Żeby nie było…” jest filmem
mistrzowsko zrealizowanym
i żywym dowodem na to, polska
kinematografia ma w swoich

szeregach znakomitych artystów
i rzemieślników. Świetna jest scenografia Pawła Jarzębskiego oraz
kostiumy Małgorzaty Zacharskiej,
a zdjęcia Kacpra Fertacza – umiejętnie panującego nad filmowymi
barwami, temperaturami i fakturą
obrazu – to bez wątpienia klasa
światowa. I choć także na poziomie obsady zdarzyły się tu prawdziwe odkrycia (choćby świetny
Andrzej Nejman niesłusznie zapomniany przez polskie kino)
i kreacje bardzo udane (Ziętek,
Braciak), to właśnie aktorstwo stanowi bodaj największy mankament filmu Matuszyńskiego. Trudno bowiem zrozumieć, dlaczego
w tak precyzyjnie opowiedzianym
i wyreżyserowanym filmie znalazły się role tak przeszarżowane
jak te Roberta Więckiewicza i –
zwłaszcza – Aleksandry Koniecznej, która jako komunistyczna prokuratorka w finale filmu próbuje
skraść widowisko i przekierować
film Matuszyńskiego w kierunku
niezamierzonej farsy. z
Bartosz Staszczyszyn
www.culture.pl
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Platformy cyfrowe
zmieniają rynek pracy
Pandemia wpłynęła na rozrost cyfrowych platform pracowniczych. Dzięki nim wyraźnie zwiększa się liczba
pracowników kontraktowych, zdalnie znajdujących oferty zarobkowania. Rynek pracy zauważył zmianę modelu
jej świadczenia – próby uregulowania statusu pracowników z tzw. gig economy są coraz częstsze.
poprzednicy. Według raportu
50 proc. generacji Z i 33 proc.
Millennialsów wykonuje prace
zlecone, pokolenie ich pracujących wciąż dziadków (tzw. Boomers) wybiera taki model pracy
rzadziej (26 proc.). To w części
manifestacja niezależności młodych ludzi, bo taką pracę wybiera
świadomie o 12 proc. Amerykanów więcej niż jeszcze 10 lat
temu. Przy czym szczególnie dotyczy to osób o wysokich kompetencjach zawodowych, a praca
zdalna w czasie pandemii nasiliła
takie preferencje. Sama ekspansja e-commerce przyczyniła się
do powstania nowej klasy przedsiębiorców sprzedających różne dobra na platformach eBay,
Amazon czy Etsy, to samo dotyczy portali społecznościowych,
takich jak Instagram, YouTube
czy Twitch. Łącznie gig economy
generuje w USA 5,7 proc. PKB.

Drugą gospodarką pod względem liczby pracowników gig
economy są Indie, gdzie prace na zleceniach (poza rolnictwem) w budownictwie, przemyśle i usługach domowych
wykonuje 8 mln pracowników.
Z analizy Boston Consulting
Group wynika jednak, że potencjał rynku w krótkim czasie
to nawet 24 mln pracowników.
Z kolei wysokiej klasy informatyków realizujących specjalistyczne prace zlecone poprzez
globalne platformy cyfrowe
może być nawet 15 milionów.
W krajach europejskich wielkość gig economy jest znacznie
mniejsza, najwięcej zatrudnionych, prawie 5 milionów jest
w Wielkiej Brytanii. Według
przywołanej wyżej analizy globalnie w gig economy pracuje
obecnie około 200 mln osób,
najwięcej w krajach rozwijają-

50 proc. generacji Z
i 33 proc. Millennialsów
wykonuje prace
zlecone, pokolenie
ich pracujących
wciąż dziadków
(tzw. Boomers)
wybiera taki model
pracy rzadziej
(26 proc.).
To w części
manifestacja
niezależności
młodych ludzi,
bo taką pracę
wybiera świadomie
o 12 proc.
Amerykanów
więcej niż jeszcze
10 lat temu.

cych się, gdzie udział pracowników tego sektora w całkowitym zatrudnieniu zawiera się
między 5 a 12 proc. Mastercard
szacuje, że sektor rozwija się
w tempie 17 proc. średniorocznie, a wartość świadczonych
usług przekroczy w 2023 r. kwotę 450 mld dolarów.

Szybka ekspansja
platform

Źródłem większości zleceń w gig
economy są pracownicze platformy cyfrowe (ang. digital labour
platforms). Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) dokładnie
je przeanalizowała w oddzielnym
raporcie. Dzielą się one na dwie
kategorie: platformy pracy sieciowej (web based platforms) oferujące zlecenia wykonywane całkowicie zdalnie (m.in. analityka,
oprogramowanie, tłumaczenia,
rozwiązywanie zdefiniowanych

Fot. AdobeStock

P

racownicy kontraktowi, z konieczności
lub wyboru, stali się
istotną częścią wielu
gospodarek. Chodzi tutaj zarówno o osoby, które świadczą pracę
fizyczną (kurierzy, kierowcy), jak
i specjalistów, przedstawicieli
wolnych zawodów (tłumaczy,
programistów dostarczających
cyfrowych rozwiązań w wielu
dziedzinach). Sytuacja ta jest najbardziej widoczna w USA, gdzie
ponad 50 mln pracowników, czyli
prawie 30 proc. siły roboczej kraju, pracuje według modelu samozatrudnienia (zgodnie z raportem
MBO Partners). To o 34 proc. więcej niż w zeszłym roku.
Młode pokolenia znacznie
bardziej partycypują w gig economy (sposób zarobkowania;
tzw. giggersi, zamiast pracy na
etat, podejmują się wielu, różnych zleceń/projektów) niż ich
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problemów biznesowych lub prace projektowe) oraz platformy
pracy lokalnej (location based
platforms) służące do znalezienia pracy fizycznej w konkretnej
lokalizacji (usługi przewozowe,
kurierskie, opiekuńcze, domowe
usługi fachowców).
Liczba wszystkich platform wzrosła na świecie ze 142
w 2010 r. do 777 pod koniec
2020 r., przy czym liczba platform
lokalnych wzrosła prawie dziesięciokrotnie, a sieciowych trzykrotnie. Najwięcej było ich w USA
(29 proc.), Indiach (8 proc.) oraz
Wielkiej Brytanii i Irlandii (po
5 proc.). Jednak łącznie w krajach
G20 funkcjonowało aż 79 proc.
wszystkich światowych platform
pracowniczych, a 22 proc. w Unii
Europejskiej. Najwięcej platform
w krajach G20 (281) zajmuje się
pośredniczeniem w dostawach
różnych dóbr, głównie jedzenia,
251 platform oferuje zdalną pracę
sieciową, a 71 – usługi przewozowe. Zaledwie kilka ma charakter hybrydowy, świadczy usługi
z różnych dziedzin.
Znaczna liczba platform oferujących pracę powstała dzięki
inwestycjom venture capital.
W latach 2010-2020 najwięcej
kapitału inwestorów popłynęło
do Azji (56 mld dol.), Ameryki
Północnej (46 mld dol.) i Europy
(12 mld). Region Afryki, Bliskiego Wschodu i Ameryka Łacińska otrzymały zaledwie 4 mld
dolarów. Aż 87 proc. inwestycji
(120 mld dol.) przyciągnęły kraje
grupy G20, z czego 44 proc. przypadło na USA, 27 proc. na Chiny
i 20 proc. na Unię Europejską.
Rodzaj świadczonych usług pokazuje, że największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły
się platformy świadczące usługi
przewozowe (61 mld dol.) – z czego ponad połowa inwestycji przypadła chińskiemu DiDi i Uberowi
– oraz kurierskie (34 mld), natomiast platformy pośredniczące
w usługach sieciowych, z uwagi na
znacznie mniejszą skalę działania,
jedynie 3 mld dolarów. Z kolei
6 mld dolarów zainwestowano
w rozwijające się ostatnio platformy hybrydowe, świadczące
usługi z zakresu e-commerce,
płatności oraz przewozów pasażerskich i dostaw żywności. Ich
reprezentantem jest funkcjonujący w Azji Południowo-Wschodniej
singapurski Grab.

Modele biznesowe
i pracownicy

W 2019 r. platformy wygenerowały globalnie przychody
w wysokości 52 mld dolarów,
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Średnia stawka
za nieskomplikowane
czynności,
jak wprowadzanie
danych lub proste
działania kontrolne,
wynosi 3,4 dolara
za godzinę, ale połowa
zleceniobiorców
otrzymuje mniej
niż 2,1 dolara.
Na nieco więcej mogą
liczyć pracownicy
firm dostawczych
i przewozowych.
W krajach rozwijających
się stawki w opisanych
przypadkach są jednak
niższe.
a 72 proc. z nich dotyczyło tylko
dwóch krajów – Stanów Zjednoczonych (49 proc.) i Chin
(23 proc.), na Europę przypadło 11 procent. Przychody pochodzą głównie z subskrypcji
oferowanych usług przez zleceniobiorców i zleceniodawców,
uzupełnieniem są prowizje za
ponadstandardowe działania.
Na przykład platforma dla
freelanserów Upwork z przychodami w wysokości 300 mln
dol. w 2019 r. uzyskała je
w 62 proc. z opłat i prowizji od
zleceniobiorców, a 38 proc. – od
klientów biznesowych. Funkcjonowanie platform opiera się
na zastosowaniu sztucznej inteligencji. Algorytmy umożliwiają
łączenie zleceń z konkretnymi wykonawcami. Poza profilami zawodowymi uwzględniają ratingi zleceniobiorców
wynikające z opinii klientów,
wskaźnika akceptacji i rezygnacji ze zleceń, a także opłacone
dotychczas plany subskrypcji na platformie. Te elementy określają potencjał danego
wykonawcy i jego wartość dla
platformy. Istotna jest też szybkość wykonywania zadań, jak
choćby liczba wprowadzanych
znaków na klawiaturze komputera w przypadku platform
sieciowych, których monitoring
umożliwia sztuczna inteligencja, natomiast w odniesieniu do
dostawców i kurierów – system
pozycjonowania GPS.
Metody te wzbudzają wiele
kontrowersji. Badani pracownicy
aplikacji przewozowych i dostawczych wskazują, że pomimo statusu niezależnych kontrahentów
trudno im zrezygnować z niektó-

rych zleceń, gdyż wpływa to na
ich niższe ratingi. Te przekładają
się na mniej zleceń w przyszłości,
brak bonusów i mogą nawet prowadzić do dezaktywacji konta na
platformie. Pracownicy platform,
z uwagi na ich rozproszenie, nie
są reprezentowani przez własne
związki zawodowe, które mogłyby wchodzić w spory zbiorowe
z platformami i negocjować warunki pracy, w tym uposażenia.
A te są niskie.
Z analizy MOP wynika, że
średnia stawka za nieskomplikowane czynności, jak wprowadzanie czy porządkowanie danych
lub proste działania kontrolne,
wynosi 3,4 dolara za godzinę,
ale połowa zleceniobiorców
otrzymuje mniej niż 2,1 dolara. Na nieco więcej mogą liczyć
pracownicy firm dostawczych
i przewozowych. W krajach
rozwijających się stawki w opisanych przypadkach są jednak
niższe. Na platformach specjalistycznych freelanserzy mogą
otrzymać średnio 7,6 dolara za
godzinę. Zarobki najlepszych
z nich w USA ( jest ich ponad
trzy miliony) przekraczają 100
tys. dolarów rocznie. Warto też
zwrócić uwagę, że realizujący
zlecenia i projekty na platformach sieciowych poświęcają
na pracę średnio 27 godzin tygodniowo, a przyjmujący zlecenia
z platform lokalnych znacznie
więcej. W przypadku kierowców
jest to aż 65 godzin tygodniowo,
a kurierów i dostawców – 59 godzin. W obu przypadkach występuje zjawisko nieodpłatnego
wykonywania części zadań lub
czynności związanych z przygotowaniem realizacji, co zabiera

przynajmniej kilka godzin tygodniowo. W czasie pandemii
wielu pracujących musiało też
kupować środki ochrony osobistej z własnych funduszy.
Coraz więcej firm korzysta
z pośrednictwa cyfrowych platform pracowniczych. Czyni tak
z kilku powodów. Umożliwiają
uproszczenie procesów rekrutacyjnych, zmniejszają koszty
prowadzenia biznesu (pracownicy platform są tańsi niż zatrudnieni na pełnym etacie),
dają dostęp do nowych źródeł
wiedzy, doświadczenia i innowacji, tym samym zwiększają
efektywność i szybkość działania firm. Szczególne znaczenie
platformy cyfrowe mają dla
podmiotów specjalizujących się
w outsourcingu procesów biznesowych, bo pozwalają osiągnąć
dodatkowe oszczędności na tym
polu. Z kolei firmy technologiczne powierzają specjalistom dostępnym na wyspecjalizowanych
platformach sieciowych jak Dribble czy Fiverr prace związane
z tworzeniem treści w różnej
postaci (słownej, graficznej,
dźwiękowej) oraz oprogramowania. Jednocześnie korzystanie
z pracy specjalistów z krajów
rozwijających się pozwala firmom potwierdzić stosowanie
się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Regulacje coraz bliżej

W wielu krajach nasilają się
próby prawnego uregulowania
statusu pracowników gig economy, świadczących usługi jako
niezależni kontrahenci, przede
wszystkim firm przewozowych,
kurierskich i dostawców żywno-

ści. W Kalifornii po kilkumiesięcznej batalii sądowej i szeroko zakrojonych działaniach
PR-owych, na które platformy
Uber, Lyft, DoorDash i Instacart
wyłożyły 200 mln dolarów, pod
koniec 2020 r. przegłosowano
rozwiązanie, które co prawda
daje świadczącym usługi prawo
do minimalnego uposażenia, ale
nie nadaje im pełni praw pracowniczych. Ich respektowanie nakazuje natomiast prawo przyjęte
w maju w Hiszpanii. Na rynku
brytyjskim istniejące prawo jest
wynikiem indywidualnych rozstrzygnięć sądowych. W ten sposób 70 tys. kierowców Ubera uzyskało prawa pracownicze, w tym
płatny urlop, minimalną płacę
i plany emerytalne, z kolei kurierzy dostarczający żywność na
rzecz Deliveroo pozostali niezależnymi kontrahentami mimo zabiegów związków zawodowych.
We Francji, Australii, Nowej Zelandii, Malezji i Indonezji prawo
wymaga pokrycia im kosztów
ubezpieczenia zdrowotnego i/
lub bezpieczeństwa pracy. W reakcji na pandemię w niektórych
krajach objęto pracowników gig
economy ubezpieczeniem chorobowym i od bezrobocia (Irlandia,
Finlandia).
Niektóre firmy, nie czekając
na zmiany ustawodawcze, same
wprowadzają umowy pracownicze dla dostawców. Uczyniła tak największa europejska
platforma dostaw jedzenia Just
Eat Takeaway z siedzibą w Amsterdamie. Pracownicy realizujący zlecenia nabyli prawo
do ubezpieczenia społecznego,
zdefiniowanego wynagrodzenia
za godzinę pracy, mogą także
zostać wyposażeni w rowery
jako narzędzie pracy. Konsultacje dotyczące praw pracowniczych, które objęłyby specyfikę gig economy, rozpoczęła
Komisja Europejska. Propozycji
ustawodawstwa w tym zakresie
można się spodziewać do końca
roku. Krytycy wyłączenia samozatrudnienia jako formy pracy
na rzecz platform cyfrowych
wskazują, że rozwiązanie takie
może wyeliminować z rynku
osoby, które traktują taką pracę jako drugie źródło zarobku
lub jako zajęcie dorywcze, co
ma miejsce w przypadku kobiet
i studentów czy osób niepełnosprawnych. z
Mirosław Ciesielski
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Wspólny historycznie jubileusz

Polonii i Warszawianki
W tym roku mijają okrągłe rocznice powstania dwóch zasłużonych klubów Warszawy – Polonii i Warszawianki.
Pierwszy z nich został założony 110 lat temu i jest najstarszym istniejącym nieprzerwanie klubem w Stolicy.
Natomiast Warszawianka to młodsza „siostra” Czarnych Koszul, gdyż to właśnie młodzi piłkarze Polonii,
zbuntowawszy się wobec starszyzny klubowej, 100 lat temu utworzyli ten Klub.

W

arto choć w kilku zdaniach
przypomnieć
czytelnikom,
jaki wpływ na sport nie tylko
Warszawy, ale i całego kraju miały oba zespoły, przypominając
choćby w skrócie sukcesy niektórych zawodników. Zacznijmy
od odrobinę starszej Polonii,
która powstała w 1911 r. przy
Warszawskim Kole Sportowym.
Do 1915 r., czyli do wkroczenia
Niemców do Warszawy w trakcie
I wojny światowej mogła działać
na nieformalnych zasadach. Ale
już wtedy posiadała trzy drużyny piłkarskie i sekcję lekkoatletyczną.

Tak naprawdę intensywny rozwój klubu, ale także sportu był
możliwy dopiero po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej
w 1920 r. Podpisanie pokoju ryskiego spowodowało, że społeczeństwo polskie mogło zwrócić większą uwagę na sport.
W pierwszych latach niepodległości Polonia była już znana i akceptowana na sportowej
mapie Polski. Tę popularność
klub utrzymał do końca okresu
międzywojennego. Na pewno
przyczyniły się do tego dwa wicemistrzostwa w piłce nożnej
w 1921 r. oraz w 1926 r.
Podobnie silną drużynę
mieli poloniści w lekkiej atletyce. W I Mistrzostwach Polski
w 1921 r. cztery razy stawali na
najwyższym podium, w 1922 r.
podczas II Mistrzostw Polski –
dwa razy, a np. w Igrzyskach
Olimpijskich w 1924 r. aż sześciu zawodników klubu reprezentowało Polskę. Co ciekawe,
to Polonia była jednym z prekursorów koszykówki (sekcja
powstała w 1925 r.) w Warszawie.
W Mistrzostwach Polski sześciokrotnie zdobywali wicemistrzowski tytuł. Koszykarki klubu nie

odstawały od swoich kolegów
zdobywając tytuły w latach
1934-1936. Co ciekawe, na mecze
bokserskie Polonii, rozgrywane
na świeżym powietrzu w okresie
międzywojennym przychodziło
nie mniej widzów niż na futbol.
Zapewne przyczyniły się do tego
zdobyte przez pięściarzy tytuły
mistrza Polski w 1938 r. (Henryk Jańczak) czy wicemistrzostwa (w roku 1930 i 1933 – Leon Kazimierski) oraz w 1930 r.
(Władysław Gruszka). Wystarczy wspomnieć, że istniały takie
sekcje jak: kolarska, siatkówki,
hanzeny, łyżwiarstwa szybkiego, hokeja na lodzie (Polonia to
pionier tej dyscypliny w Polsce),
pływania (zapomniana Apolonia
Tratowa) czy szermierki.
Podobnie było w drużynie
Warszawianki. Tam też najpopularniejszymi sekcjami w okresie międzywojennym były piłka
nożna i lekka atletyka. Drużyna
piłkarzy była jedynym warszawskim zespołem, który nie spadł
z ogólnopolskiej I Ligi Państwowej (odpowiednik dzisiejszej
Ekstraklasy). Natomiast niewielu
czytelników wie, ale barwy Warszawianki reprezentował m.in.
Janusz Kusociński, gdy w 1932 r.
zdobywał złoty medal na Igrzy-

skach Olimpijskich w Los Angeles. Trzeba pamiętać także
o Stefani Walasiewicz, mistrzyni olimpijskiej także z 1932 r.,
która w latach 1935-1939 także
reprezentowała barwy tego klubu. To właśnie w Warszawiance
trenował Eugeniusz Lokajski,
olimpijczyk z 1936 r., późniejszy
podporucznik AK oraz fotograf
Powstania Warszawskiego. Obok
tego istniały m.in. sekcje boksu
(Aleksander Polus, Mistrz Polski
– w 1931 r. i Europy w 1937 r. oraz
Mieczysław Forlański, mistrz
Polski w 1933 r.), szermierki,
koszykówki, hokeja czy hanzeny.

Królowa sportu z Polonii
Warszawa

Niestety, 1 września 1939 r. wybuch konfliktu polsko-niemieckiego spowodował, że rozgrywki
piłkarskie zostały zawieszone.
Sześć lat światowego konfliktu
przyniosło wielkie straty ludnościowe i materialne. Nie ominęło
to także sportowców. Dla wielu
powojennych kibiców Polonii
mistrzostwo Polski w 1946 r. na
gruzach Warszawy miało znaczenie symboliczne. Tym bardziej,
że zostało ono odniesione nie
na swoim stadionie. Potem był
Puchar Polski w 1952 r. i … spa-

dek z Ligi. Dlatego dla każdego
fana futbolu z Konwiktorskiej
śpiewane na początku każdego
meczu „Za te czterdzieści lat,
za trzeciej ligi…” ma tak symboliczne znaczenie.
Trzeba przyznać, że w PRL
kibicom Polonii wielu radości
dostarczali koszykarze, kiedy
to w 1959 r. zdobyli Mistrzostwo Polski. Drużyna wystąpiła
w rozgrywkach Pucharu Europy,
gdzie wsławiła się pokonaniem
w ćwierćfinale zespołu słynnej
Barcelony. Niestety, w półfinale
rozgrywek Poloniści nie sprostali już zespołowi Dynama Tbilisi,
najsilniejszej wówczas drużynie klubowej Europy. Do tego
na przestrzeni dziejów należy
dodać dwukrotny triumf w Pucharze Polski (rok 1969 i 1975).
Nie zapominajmy o tytułach wicemistrzowskich koszykarzy w:
1954 r., 1957 r., 1960 r. i 1976 r.
W tym ostatnim roku także koszykarki zdobyły tytuł wicemistrzyń kraju (pod wodzą trenera
Bohdana Bartosiewicza).
Należy przyznać, że królowa
sportu w Polonii, ale i w całej
Polsce była jedna – lekkoatletka
Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijka (w tym
trzykrotna zdobywczyni złota

w roku 1964, 1968 i 1976) oraz
szesnastokrotna medalistka mistrzostw Europy (10 medali na
otwartym stadionie i 6 w hali).
Co ciekawe nawet, gdy w tym
roku dziennikarze informowali, że Irena Szewińska wygrała
plebiscyt na sportowca 100-lecia Przeglądu Sportowego, mało
kto nich wspominał, że przez
całe życie reprezentowała barwy
Polonii Warszawa. Nie zapominajmy o pochodzącym z Kresów
– Władysławie Komarze – mistrzu
olimpijskim w pchnięciu kulą
(1972 r.) czy Marianie Woroninie
– uczestniku Igrzysk Olimpijskich
w Montrealu (1976 r.), którzy także reprezentowali ten klub.
Nie można nie pamiętać
o sekcji pływackiej. Wystarczy
wspomnieć tutaj Bartosza Kizierowskiego (uczestnika Igrzysk
Olimpijskich w 1996 r., w 2000 r.,
w 2004 r. i w 2008 r.; dwukrotnego brązowego medalisty Mistrzostw Świata i dwukrotnego
mistrza Europy) oraz Dorotę
Chylak (uczestniczkę Igrzysk
Olimpijskich w 1988 r., dwunastokrotnej rekordzistce Polski).
Nie zapominajmy, pozostając
w „tematach wodnych” o motorowodniaku Waldemarze Marszałku – sześciokrotnym mistrzu

fot. https://audiovis.nac.gov.pl

Sportowa różnorodność
w Warszawie

W PRL-u kibicom
Polonii wielu radości
dostarczali koszykarze,
kiedy to w 1959 r. zdobyli
Mistrzostwo Polski. Drużyna
wystąpiła w rozgrywkach
Pucharu Europy, gdzie
wsławiła się pokonaniem
w ćwierćfinale zespołu
słynnej Barcelony. Niestety,
w półfinale rozgrywek
Poloniści nie sprostali już
zespołowi Dynama Tbilisi.
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świata i czterokrotnym mistrzu
Europy w tej dyscyplinie.
Natomiast w jednej dyscyplinie poloniści odgrywają do tej pory znaczącą rolę w kraju. Są to szachy. Pierwszy tytuł mistrza kraju
klub zdobył w 1959 r. Od pierwszych lat 90. zdominował rozgrywki Drużynowych Mistrzostw
Polski, w latach 1992-2006 zdobywając łącznie 14 medali: 9 złotych (w tym ośmiokrotnie z rzędu
w latach 1999-2006), 4 srebrne
i 1 brązowy. Polonię reprezentował m.in., arcymistrz. Bartłomiej
Macieja (indywidualny mistrz
Europy z 2002 r.).

Szczypiorniści
Warszawianki

Sportowo Warszawianka nie
miała takiego szczęścia w czasach „słusznie minionych”, gdy
w piłce nożnej reprezentowała
poziom trzecioligowy, ale jeden
mecz szczególnie utkwił kibicom w pamięci. Otóż o pierwsze
miejsce na tym poziomie rozgrywek i udział w barażach o II ligę
6 czerwca 1964 r. na stadionie
Wojska Polskiego zmierzyła się
właśnie z Polonią Warszawa. Nie
było by w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że prawie 35 tys.
widzów (!!!) pasjonowało się tym
pojedynkiem na „trzecim froncie”. Wygrała „młodsza siostra”.
Niestety mecz barażowy z Motorem Lublin przegrała.
Najbardziej rozpoznawalną
dyscypliną w tym klubie była piłka ręczna. Niektórzy kibice mogą pamiętać charakterystyczny
głos jednego ze spikerów TVP,
gdy w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku, z specyficznym
„r”, opowiadał o meczach klubu
wypowiadając charakterystyczne
słowa „szczypiorniści Warsza-
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wianki”. To wtedy piłkarze ręczni
zdobyli srebrny medal Mistrzostw
Polski (rok 1994 i 2002), brązowy
medal Mistrzostw Polski (rok 1993
i 1999) oraz Puchar Polski (rok
1993 i 1999). Barwy „czarno-białe”
reprezentowali m.in. późniejsi
reprezentanci Polski Sławomir
Szmal i Grzegorz Tkaczyk. Obecnie piłkarze ręczni grają w I lidze
mężczyzn (grupa C).
Tutaj należy wspomnieć, że
zmarła w 2009 r. Kamila Skolimowska, złota medalistka
igrzysk olimpijskich w 2000 r.
w Sydney w rzucie młotem,
w późniejszych latach swojej
kariery reprezentowała właśnie
barwy Warszawianki.

Powolne odrodzenie

Oczywiście były też promyki nadziei i lepszej przyszłości dla
Warszawianki (próby odtworzenia sekcji piłki ręcznej w 2012 r.)
i dla Polonii , jak np. w przypadku tej ostatniej Mistrzostwo
Polski (2000 r.) i Puchar Polski
(2001 r.) w piłce nożnej. Obecnie
powoli każda z sekcji Polonii
Warszawa, po chwilowych zawirowaniach zyskuje stabilizację
finansową ( jak np. piłkarze czy
koszykarze) oraz sportową (tutaj
po 21 latach koszykarki powróciły do Ekstraklasy). Co ciekawe
właściciel sekcji piłki nożnej planuje przed 2030 r. powrót Polonii do Ekstraklasy. Natomiast
osoby działające w męskiej koszykówce Polonii, mają ambitny
plan, by koszykarze w krótkim
okresie awansowali na najwyższy szczebel rozgrywkowy i na
100-lecie sekcji powalczyli o Mistrzostwo Polski.
Jak widać Polonia konsekwentnie odradza się. Choć by
jej rozwój był dalej możliwy, ko-

Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne Polonii
na stadionie Polonii przy ul. Konwiktorskiej 6
w Warszawie (maj 1939)

Warto pomyśleć
nad tym, aby
19 listopada
był nieoficjalnym
Dniem Kibica
Polonii (a może
i Warszawianki),
by co roku
upamiętniać osoby
zasłużone dla obu
klubów, nie tylko
w 2021 r., ale
i w późniejszych
latach.

Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w Warszawie (luty 1931).
Od lewej Eugeniusz Michalak i Janusz Kalbarczyk – zdobywcy
pierwszych dwóch miejsc w mistrzostwach na torze KS Polonia.

nieczne jest stworzenie przez
miasto koniecznych warunków
do działania w postaci nowoczesnego centrum sportu przy
ul. Konwiktorskiej 6, tak, aby każda z sekcji nie tylko piłka nożna
czy koszykówka, ale i np. szachy
oraz sekcja pływacka miały odpowiednie warunki rozwoju. Niestety, opracowana przez włodarzy
miasta koncepcja modernizacji
nie spełnia podstawowych potrzeb. Gdyby wybudowano nowy
obiekt zgodnie z zaproponowanymi założeniami, to z uwagi na
wymogi licencyjne, koszykarze
i koszykarki Polonii nie mogli by
na nim grać.
W przypadku młodszej siostry, czyli Warszawianki, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Klub jest w sporze z miastem
i po przejściu całej drogi prawnej
w każdej chwili może spodziewać się wezwania komorniczego do opuszczenia obecnie zajmowanego terenu. Tutaj trzeba
mieć nadzieję, że tak zasłużony
klub, który nigdy nie spadł do
niższej ligi z najwyższych rozgrywek piłki nożnej, rozpoznawalny
dzięki swojej sekcji szczypiorniaka, nie podzieli losu takich
warszawskich klubów jak Skra
czy Sarmata, które rozgrywają
swoje spotkania poza historycznymi siedzibami.

Dzień kibica

Czwórmecz hokejowy w Poznaniu pomiędzy drużynami Polonii Warszawa, Warszawianki, AZS Poznań i Warty Poznań
(styczeń 1937). Drużyna hokejowa Warszawianki.

Powyżej w skrócie został przedstawiony tylko wycinek historii
i sukcesów obu warszawskich
klubów – Polonii i Warszawianki. To pokazuje, jaki wkład w na
przestrzeni dziejów wniosły oba
zespoły w dorobek mistrzowski
i medalowy Polski. Na pewno
jubileusz 110-lecia w przypadku

Polonii oraz 100-lecia w przypadku Warszawianki pozwoli przypomnieć szerszej grupie kibiców
o zasługach obu klubów dla warszawskiego, ale i polskiego sportu. Zarówno Polonia, jak i Warszawianka planują zorganizowanie
obchodów w związku z przypadającymi w tym roku rocznicami.
W obchody na pewno wpisuje się
książka „To ja, Pekin. Wspomnienia legendarnego prezesa Polonii Warszawa”, której promocja
miała miejsce 23 października
tego roku. Kibice i klub z Konwiktorskiej zamierzają świętować 19
listopada w trakcie meczu z III-ligową Wissą Szczuczyn (zaplanowano m.in. specjalny numer
gazety jednodniowej, mecz oldbojów Polonia-Cracovia, koncert
zespołu Antyradio Cover Band),
natomiast Warszawianka planuje
w listopadzie zorganizować uroczystą galę.
Dlatego, może warto pomyśleć
nad tym, aby 19 listopada był nieoficjalnym Dniem Kibica Polonii
(a może i Warszawianki), by co roku upamiętniać osoby zasłużone
dla klubu w nie tylko w 2021 r., ale
i w późniejszych latach. Cóż może
warto by, ten pomysł wspólnie
realizowały wszystkie istniejące sekcje Polonii w myśl zasady
„w jedności siła”. z
Robert Trzaska
Inicjator powstania Muzeum
Historii Polonii Warszawa, działacz
stowarzyszenia „Warszawski Sport”.
Miłośnik Kresów Wschodnich oraz
Bałkanów. Jego ulubionymi miastami
są Budapeszt i Lwów. Pasjonuje
się historią II Rzeczypospolitej,
ze szczególnym uwzględnieniem relacji
polsko-węgierskich, a także ówczesnej
historii piłki nożnej, zwłaszcza
w odniesieniu do Warszawy.
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Od Poznania po Lwów
11 listopada 1918 roku w trzech zaborach
11 listopada 1918 roku, który dzisiaj
przyjmujemy za symboliczną datę
odzyskania niepodległości, w zależności
od części Rzeczpospolitej zapamiętano
w inny sposób. Nie wszędzie przybycie
Józefa Piłsudskiego i objęcie przez niego
władzy nad wojskiem było uznane za rzecz
najważniejszą.
Rząd Jędrzeja
Moraczewskiego 18 listopada
1918. W pierwszym rzędzie
siedzą (od lewej) Stanisław
Thugutt, Jędrzej Moraczewski,
Józef Piłsudski, Leon Supiński,
Leon Wasilewski v

c Józef Piłsudski
podczas
przejażdzki
samochodem,
m.in.
w towarzystwie
adiutanta kapitana
Lucjana
Miładowskiego.

Zabór austriacki

Zabór pruski

Wydarzenia warszawskie nie
spotkały się z większym zainteresowaniem dziennikarzy
z Poznania. Na podstawie artykułów z 12 listopada 1918 roku
w dwóch największych dziennikach stolicy Wielkopolski można
właściwie dojść do wniosku, że
Poznań mentalnie cały czas był
jeszcze częścią Niemiec. Nie ma
w tym nic dziwnego – doniesienia z Warszawy były traktowane
jako te z terenów okupowanych.
„Dziennik Poznański” na
pierwszej stronie informował
o wydarzeniach berlińskich,
abdykacji kajzera i warunkach
pokoju. Stolica Rzeszy cały czas
był punktem odniesieniem dla
wszystkiego, co dla mieszkańca Poznania ważne. Relacjonowano dość dokładnie przebieg
(raczej ograniczony) rewolucji
komunistycznej na terenie Wielkopolski. Informacja o powrocie Piłsudskiego do Warszawy
pojawiła się dopiero na stronie

nej strony donoszono o sprawach „polskich”, z drugiej serce
dziejów cały czas biło w Berlinie. Nadmieniono jedynie lakonicznie o tym, że w Warszawie
podjęto decyzje o stworzeniu
„rządu narodowego polskiego”.
Co ważne, obie gazety nie miały
swoich wydań z 11 listopada.

trzeciej (z czterech) i zajmowała
trzy linijki tekstu, przegrywając z kretesem z opisem katastrofy w tunelu kolejowym tuż
za Kielcami. Poza tym, jak to
w zwykłym życiu bywa, poszukiwano leśnika-strzelca, męża,
żony i kucharza.
Nieco inaczej pisał o tym co
się dzieje „Kurier Poznański”. Na
pierwszej stronie przestrzegał
przed szalejącą w mieście rewolucją, która może przybrać
niebezpieczny wymiar. Donoszono również o powstawaniu
kolejnych rad robotniczych,
chociaż związanych nie z PPS,
a z Narodowym Stronnictwem
Robotników. Informacja o przybyciu Piłsudskiego do Warszawy

„Goniec Krakowski”
nie pozostawiała
swoim czytelnikom
wyboru co do tego,
co powinni uznać
za najważniejsze
wydarzenie
11 listopada
1918 roku. Tytuł
na pierwszej stronie
głosił: „Gabinet
koalicyjny z udziałem
Piłsudskiego!”.
A nieco niżej:
„Okupacja niemiecka
przestała istnieć”.

znalazła się znowu na stronie
odległej, zaraz pod apelem kobiet polskich w sprawie równouprawnienia. Znacznie więcej
miejsca poświęcono groźnej
sytuacji we Lwowie, gdzie zaczął eskalować konflikt polsko-rusiński. W tym samym czasie
Zakład Cegielskiego poszukiwał
aż dwóch panien „książkowych”
w celu zatrudnienia w biurach
fabrycznych. O Piłsudskim, raczej ostrożnie, zaczęto pisać dopiero 13 listopada, czym wyraźnie różniono się od przekazów
z innych ziem polskich.
Niewiele na temat sytuacji
w kraju pisano w Toruniu. „Gazeta Toruńska” również miała
problem z nową sytuacją – z jed-

Inna narracja panowała na terenie umierającego państwa
austro-węgierskiego. Myśli
mieszkańców Galicji były jednak bliższe Mazowszu i Litwie
niż Berlinowi, o czym można się
przekonać wertując prasę.
„Goniec Krakowski” nie pozostawiała swoim czytelnikom
wyboru co do tego, co powinni
uznać za najważniejsze wydarzenie 11 listopada 1918 roku.
Tytuł na pierwszej stronie głosił:
„Gabinet koalicyjny z udziałem
Piłsudskiego!”. A nieco niżej:
„Okupacja niemiecka przestała
istnieć”. Dalej zaś pojawiała się
seria artykułów o walkach w Galicji i odbiciu Przemyśla z rąk
„Rusinów”. Do tego drukowano
odezwy i apele o odsiecz dla rodaków znajdujących się na terenach
zajętych przez Ukraińców.
Nie wszystkie gazety manifestowały swój entuzjazm. Konserwatywny „Czas” 12 listopada na pierwszej stronie pisał

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

T

rzy różne zabory, trzy
różnie systemy prawne, setki stronnictw
i poglądów, do tego
dziesiątki miast, które nie zawsze uważały, że to co się dzieje
w odległej Warszawie należy do
rzeczy najważniejszych. Trzeba
pamiętać, że w listopadzie 1918
roku cały czas były tu trzy różne
państwa i nie wszyscy Polacy
wierzyli, że ich Ojczyzna wróci
na mapę. Warto mieć także na
uwadze fakt, że Europa Środkowa w tym czasie to miejsce
zniszczone wojną i znajdujące
się w samym centrum chaosu
jej końca.
O czym pisały polskie gazety
w dniach, gdy Polska odzyskiwała niepodległość?
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o abdykacji cesarza Karola oraz
kapitulacji Niemiec. Dodatkowo
z niemały niepokojem pisano
o rozrastającej się rewolucji.
Dla Piłsudskiego dziennikarze
zarezerwowali miejsce na trzeciej stronie, gdzie opisano jego
przybycie do Warszawy i jednocześnie zamieszczono uchwałę
Rady Regencyjnej o przekazaniu
władzy. Przyjazd Piłsudskiego
jest niesłychanie doniosłym
wydarzeniem i zaważy na wypadkach najbliższej przyszłości – pisał nie bez entuzjazmu
autor artykułu. W przypadku
„Czasu” można znaleźć proste
wyjaśnienie oszczędności informacji: 11 listopada ukazało się
wydanie popołudniowe, w którym zamieszczono dokładną
telegraficzną relację z przybicia Piłsudskiego do Warszawy.
Krakowski czytelnik był więc
12 listopada doskonale poinformowany o tym, co zaszło w Kongresówce.
Do pełnego obrazu ziem zaboru austriackiego brakuje relacji ze Lwowa. Miasto już wtedy
było pod okupacja Ukraińców,
którzy opanowali większość najważniejszych gmachów, w tym
jak można wnioskować z luk
w wydawanych numerach, również drukarnie. Dwa największe tytuły lwowskie – „Gazeta
Lwowska” i „Kurjer Lwowski”
– ukazywały się nieregularnie
i akurat żaden z numerów nie
przypadł na 12 listopada.

Zabór rosyjski

Przejdźmy zatem do ostatniego
z zaborów, w którym jak mogłoby się wydawać, o wydarzeniach
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warszawskich powinno być najwięcej informacji. Intuicja ta
jest jak najbardziej prawdziwa.
„Kurier Wileński” już na
pierwszej stronie umieścił dokładną informację: „Zawieszenie broni podpisane. Pokój na
wszystkich frontach. Piłsudski
w Warszawie. Ex-cesarz Wilhelm w Holandii”. Niżej zaś,
tuż pod nekrologami dwojga
zacnych obywateli ziemi wileńskiej, zamieścił telegramy
z Warszawy dotyczące przyjazdu Piłsudskiego i przejęcia
władzy oraz płomienną odezwę
do Rodaków. Na dalszych stronach, podobnie jak w Krakowie,
zajmowano się wydarzeniami
lwowskimi, wzbudzającymi
pewnego rodzaju niepokój –
z treści artykułu nie wynikało
jasno, czy Lwów powinien przypaść Polsce. Sugerowano raczej
potrzebę współpracy do czasu
wypracowania porozumienia.
Warto też zwrócić uwagę na
mały artykulik spekulujący jak
będą wyglądały ceny po wojnie.
Poza tym odradzająca się Ojczyzna stałą się przyczynkiem do
zorganizowania zabawy na korzyść seminarium nauczycielskiego na ulicy Bernardyńskiej
8 – 12 listopada goście powinni
już czekać na koncert fortepianowy, bigos i wyborną kawę.
Podobnie jak w przypadku
części krakowskiej prasy,
również ta łódzka już 11 listopada informowała o przybyciu do Warszawy Piłsudskiego. „Kurier Łódzki” zamieścił
nawet na pierwszej stronie
podobiznę dowódcy I Brygady
Legionów. Wieszczono odro-

12 listopada
otwierano już w Łodzi
szampana, pisząc:
„Brygadier Piłsudski,
po porozumieniu
się z rządem
lubelskim i Radą
regencyjną – stanął
na czele wszystkich
sił zbrojnych
Republiki Polskiej.
Pertraktacje między
Warszawą a Lublinem
w kwestii utworzenia
trójzaborowego
Rządu są w toku”.
Dla Łodzian Polska się
odradzała.

Marszałek Józef Piłsudski w parku
belwederskim

Józef Piłsudski w otoczeniu oficerów Wojska Polskiego

Goniec Krakowski i Dziennik
Poznańskie 12 listopada 1918 r.

dzenie Polski, pisano o abdykacji
cesarza i powstałym w Lublinie
rządzie. 12 listopada otwierano
już niemalże w Łodzi szampana, pisząc pełnym entuzjazmu
tonem: „Brygadier Piłsudski,
po porozumieniu się z rządem
lubelskim i Radą regencyjną –
stanął na czele wszystkich sił
zbrojnych Republiki Polskiej.
Pertraktacje między Warszawą
a Lublinem w kwestii utworzenia trójzaborowego Rządu są
w toku”. Dla Łodzian Polska się
odradzała i nie było co do tego
żadnych wątpliwości.

„Goniec Częstochowski” nie
wyszedł 11 listopada, stąd też
stosowne informacje zamieszczono dopiero na łamach kolejnego numeru. Na pierwszej
stronie, tuż poniżej informacji
o loterii na rzeczy inwalidów wojennych (do wygrania 3 miliony
516 tysięcy 280 marek przy cenie
jednego losu 28 marek) pojawiły
się dwie informacje: o przybyciu
do Warszawy Piłsudskiego oraz
o „krwawych walka o Lwów”.
W pierwszej dokładnie zrelacjonowano wydarzenia z warszawskiego dworca, w drugiej
nieco przesadnie relacjonowano o toczonych w odległej Galicji walkach. Poza tym prasa
częstochowska zajmował się
tym co i inne gazety: rewolucją
w Niemczech i ogólnym chaosem. O atmosferze w Częstochowie zaś może świadczyć fakt,
że 9 listopada odbyła się tam,
o ile można wierzyć gazetom,
manifestacja żydowskich młodzieńców krzyczących „precz
z Polską”. W kolejnym wydaniu
podano już informację, że premierem całej Polski jest Józef
Piłsudski... z
Paweł Rzewuski
Portal historyczny Histmag.org.
Licencja (CC BY-SA 3.0)
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Polskie meble
Polska jest drugim
największym
eksporterem mebli
w Europie i trzecim
na świecie. Jesteśmy
liderem w Europie
pod względem
liczby producentów
i pracowników w tej
branży. Ostatnie
dane wskazują, że
wielkość sprzedaży
mebli z Polski
przekroczyła już
poziom sprzed
pierwszego
lockdownu.

J

ednym z największych
beneficjentów pandemii,
jeśli chodzi o wymianę
handlową, jest Polska.
Wskutek mniejszego załamania
sprzedaży oraz szybszej poprawy sytuacji nasz kraj zwiększył
wartość eksportu o 0,7 proc.
w stosunku do 2019 r. Udział
Polski w światowym eksporcie
zwiększył się o 0,14 pkt proc., do
poziomu 1,54 proc., co jest największym wzrostem w Unii Europejskiej. Jednym z głównych
powodów – oprócz wysokiego
stopnia dywersyfikacji polskiego eksportu oraz znaczącego
udziału sprzedaży produktów
rolno-spożywczych – jest specjalizacja w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
Poza sprzętem AGD i RTV są
to meble.
Choć branża meblarska również odczuła skutki kryzysu pan-

demicznego, to w relatywnie
niewielkim stopniu. Związane
z lockdownem ograniczenia
możliwości spędzania wolnego
czasu poza domem spowodowały zmianę strumienia wydatków
na trwałe dobra konsumpcyjne, zwłaszcza na te związane
z wyposażeniem mieszkań. To
między innymi meble stały się
obiektem zainteresowania wielu
gospodarstw domowych. Konieczność dostosowania swoich
domów do pracy zdalnej wzmocniła ten trend. W efekcie szacunkowe zmniejszenie globalnego
rynku mebli w 2020 r. to zaledwie
2 proc. rok do roku.
Według danych raportu „Branża meblarska” powołującego się
na dane firmy Statista rynek meblarski wygenerował w 2019 r.
sprzedaż wartą 1163,1 mld euro.
Średnioroczne tempo wzrostu
w latach 2017–2019 to 4,4 proc.

Pod względem geograficznym
największym graczem są Stany
Zjednoczone, które odpowiadają
za jedną piątą światowego rynku, czyli mniej więcej tyle, ile
cała Europa. Jeśli porównanie
będzie dotyczyć kontynentów,
największym podmiotem jest
Azja z udziałem 44 proc. Duzi
gracze poza USA w sprzedaży
mebli to Indie, Chiny, Japonia
oraz Brazylia.

Wymiana handlowa

Według ostatnich danych Eurostatu (za 2018 rok) Polska jest
trzecim krajem pod względem
sprzedaży mebli w Unii Europejskiej z wynikiem 11,4 mld euro.
Nieco więcej niż dwukrotność
tej sumy wygenerowali przedsiębiorcy z Niemiec oraz Włoch.
Jeżeli jednak porównać te kwoty
do PKB danego kraju, to Polska
jest liderem z wynikiem 2,3 proc.

Stosunek udziału sprzedaży
mebli do produktu krajowego
brutto we Włoszech to 1,3 proc.,
a w Niemczech – 0,7 proc.
Polska stoi wysoko również
w rankingu największych eksporterów mebli. Jak podaje Międzynarodowe Centrum Handlu
(International Trade Centre,
ITC), eksport mebli w 2020 r.
wyniósł 229,4 mld euro. Z kraju nad Wisłą wyeksportowano
meble o wartości 12,6 mld euro.
W Europie tylko Niemcy sprzedali za granicę więcej (14,5 mld).
Na czele niezmiennie od 2003 r.
są Chiny, których eksport mebli
zwiększył się w pandemicznym
roku 2020 o 8 proc. rok do roku
i wyniósł prawie 96 mld euro.
Daje to Państwu Środka 42-proc.
udział w globalnym eksporcie
tych towarów. Udział Niemiec
w meblowym torcie eksportowym wynosi 6,3 proc., a Polski

fot. materiały prasowe

na europejskich salonach

listopad 2021

– 5,5 proc. W porównaniu z PKB
Polska znów nie ma jednak sobie
równych. 2,42 proc. to dużo więcej niż kolejne kraje: Wietnam
(1,1 proc.), Chiny, Włochy (po
0,7 proc.) czy Niemcy (0,4 proc.).
Polskie meble trafiają głównie za naszą zachodnią granicę,
do Niemiec. Kolejnymi krajami w strukturze polskiego eksportu mebli są: Czechy, Wielka
Brytania, Francja oraz Holandia – z podobnym udziałem, od
5,9 proc. do 7 proc. Dzieląc meble na grupy, można zauważyć,
że Niemcy w jednej z nich mają
widocznie mniejszy udział – eksportujemy tam „tylko” 25 proc.
lamp i oświetlenia. Z kolei w meblach do siedzenia udział Czech
jest większy niż tego kraju ogółem – co dziewiąta złotówka ze
sprzedaży tej kategorii pochodzi
od naszych południowych sąsiadów. Interesujący może być
znaczący udział USA w eksporcie
mebli lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych. W 2019 r. Stany Zjednoczone były odpowiedzialne za
8,2 proc. sprzedaży w tym obszarze, choć ogólnie dla mebli jako
całości było to zaledwie 3,4 proc.
Można wspomnieć jeszcze Belgię, do której trafia 1,9 proc. polskiego eksportu w omawianej
branży, jednak ponad dwuipółkrotnie większy udział kraj ten
ma w grupie mebli zawierających stelaże pod materace.
Największa sprzedaż mebli za
granicę dotyczy tych do siedzenia,
choć ich udział nieco zmalał –
z 49,9 proc. w listopadzie 2007 r. do
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42,2 proc. w maju 2021 r. (roczna
krocząca z 12 miesięcy). Wzrósł
natomiast udział eksportu lamp
i artykułów oświetleniowych, niemal dwukrotnie w tym samym
okresie, do 8,5 proc. Ponad dwukrotnie wzrosła także sprzedaż
mebli lekarskich i specjalistycznych, choć ciągle jest to mały odsetek – 1,9 proc. Podobny udział
na przestrzeni kilkunastu lat mają
stelaże pod materace i artykuły
pościelowe – prawie co czwarta złotówka w eksporcie mebli
pochodzi ze sprzedaży tej właśnie kategorii.

Relatywna przewaga
eksportowa

Udział kraju w światowym eksporcie danego dobra podzielony
przez udział danego państwa
w eksporcie ogółem stanowi
jeden z najprostszych i najpopularniejszych mierników
oceny przewagi eksportowej.
Wskaźnik RCA to skrótowiec
od angielskiej nazwy revealed
comparative advantage, czyli
ujawnionej przewagi komparatywnej. Każda wartość powyżej
1 wskazuje na przewagę komparatywną. Dla Polski są to głównie
produkty charakteryzujące się
niskim zaawansowaniem technologicznym. Jak wylicza Polski
Instytut Ekonomiczny, najwięcej
takich dóbr w Polsce pochodzi
z przemysłu lekkiego i drzewnego – 129. Z kolei w podkategorii
„artykuły z drewna, korka i papieru oraz meble” znajduje się
40 produktów, gdzie RCA > 1. Polski Fundusz Rozwoju w raporcie

Polscy producenci
znajdują się
w większości krajów
w czołówce. Dla Austrii,
Estonii, Holandii,
Irlandii, Portugalii
oraz Włoch jesteśmy
trzecim największym
eksporterem mebli.
Wśród Szwedów,
Bułgarów, Duńczyków
oraz Niemców (Chiny
zepchnęły z pozycji
lidera Polskę w 2020 r.)
Polska stanowiła
drugi kraj kupna
dla opisywanej branży.
„Polska w międzynarodowym
handlu towarowym” wskazuje,
że dział towarowy o sygnaturze 94, czyli zawierający m.in.
meble, materace, stelaże czy
oświetlenie, to trzecia kategoria pod względem najwyższego
wskaźnika komparatywnej przewagi. Udział mebli w polskim
eksporcie światowym jest ponad
czterokrotnie większy niż udział
naszej sprzedaży za granicę ogółem. To wszystko pokazuje, że
eksport branży meblarskiej jest
ważnym i wyróżniającym się elementem w polskiej gospodarce.

Źródła sukcesu

Jeżeli musielibyśmy wskazać, co
jest przyczyną silnej pozycji polskiego meblarstwa, dwa aspekty
wysuwają się na pierwszy plan:
dobra jakość i przystępna cena, a innymi słowy wysoki stosunek jakości do ceny. Polska
rzeczywiście ma (ostatnie dostępne dane porównawcze za

2018 r.) najmniejszy średni koszt
(płace i ubezpieczenia społeczne) poniesiony na pracownika
w Unii Europejskiej w tej branży
– 11,5 tys. euro na rok. W Polsce stanowi to tylko 18,6 proc.
wszystkich kosztów produkcji.
Najwyższe koszty zatrudnienia pracownika są w Szwecji –
52,6 tys. euro na rok (29,1 proc.
kosztów w ogóle) – oraz we
Francji – 47,3 tys. euro na rok
(27,8 proc. kosztów w ogóle).
Nie zawsze jednak zagraniczni konsumenci są przekonani o wysokiej jakości polskich
mebli. W 2018 r. opublikowano
raport jakościowy PARP-u podsumowujący badania opinii
przedstawicieli pięciu ważnych
krajów dla potencjału polskiego
eksportu. Tylko dla Rumunów
polska branża meblowa jest synonimem jakości pod względem materiałów i wykonania,
ale także designu, koncepcji
oraz współpracy. W Czechach,
Niemczech i Wielkiej Brytanii
eksperci nie zawsze są przekonani o wysokiej klasie wykonania
polskich wytworów. Choć generalnie przedstawiciele branży
mający do czynienia z polskimi
dystrybutorami są zadowoleni
ze współpracy. Brytyjczycy i Rumuni chwalą przede wszystkim
polskie meble tapicerowane.
Z kolei dla chińskich przedstawicieli branży dystrybucja mebli
z kraju nad Wisłą jest często nieopłacalna, a transport i logistyka
stanowią dużą barierę.
Oprócz tego istnieje jeszcze
wiele innych czynników wpływających na silną pozycję rodzimego przemysłu meblarskiego.
Dyrektor Biura Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej Producentów
Mebli (OIGPM) Michał Strzelecki wskazuje na wieloletnie

doświadczenie polskich firm
z zachodnimi partnerami i konieczność spełnienia wysokich
wymagań w tym czasie. Oprócz
tego ważna jest aktywna polityka rozwoju produktów, w tym
ciągłe ich doskonalenie, innymi
słowy elastyczność produkcji. Nie
bez znaczenia są także otwartość na inwestycje oraz dobre
wykorzystywanie unijnych funduszy rozwojowych. Przedstawiciel OIGPM zwraca również
uwagę na aspekt geograficzny:
po pierwsze, bliskość chłonnych
rynków Europy Zachodniej, po
drugie, bliskość i zasobność bazy
surowcowej (zarówno dla drewna
litego, jak i materiałów drewnopochodnych). Ponadto, o czym
mówi wielu ekspertów, rozwojowi eksportu sprzyja stabilny
i korzystny kurs euro do złotego.

Polskie meble w świecie

Odzwierciedlenie uznania dobrej
jakości za przystępną cenę można znaleźć w statystykach dotyczących importu mebli dla Unii
Europejskiej. Polscy producenci
znajdują się w większości krajów
w czołówce. Dla Austrii, Estonii,
Holandii, Irlandii, Portugalii oraz
Włoch jesteśmy trzecim największym eksporterem mebli. Wśród
Szwedów, Bułgarów, Duńczyków
oraz Niemców (Chiny zepchnęły
z pozycji lidera Polskę w 2020 r.)
Polska stanowiła drugi kraj kupna dla opisywanej branży. Dla
Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy,
Rumunii, Słowacji i Węgier polskie meble stanowiły większość
importu, najwięcej dla naszych
południowych sąsiadów – nieco
ponad 30 proc.
Według danych GUS-u
uwzględniających podmioty
zatrudniające powyżej 9 osób
meblarstwo jest na czwartej po-
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Problemy i wyzwania

W Polsce liczba producentów
mebli przekroczyła w 2018 r.
21 tys. To znacznie więcej
niż drugie w UE Włochy (ok.
17,5 tys.) oraz Hiszpania i Francja (ok. 11,5 tys.). W ślad za tym
idzie pierwsza pozycja Polski
w Europie pod względem liczby pracowników zatrudnionych

Współczesny tryb
życia i związane z nim
trendy, takie jak duże
zurbanizowanie,
mobilność,
proekologiczność
czy prozdrowotność,
to ważne czynniki,
które należy
brać pod uwagę
i do których warto
dostosowywać
działalność.
Daje to szansę
na spozycjonowanie
polskich mebli.

w meblarstwie. W Polsce zatrudnienie w produkcji mebli znajduje prawie 206 tys. osób, dla
drugich Niemiec są to 144 tys.,
a trzecich Włoch – 137 tys. Liczby te rzutują na wskaźnik średniej sprzedaży na pracownika.
W Polsce jest to 55 tys. euro, co
jest jednym z najniższych poziomów w UE. Dla Włoch czy
Francji ten miernik jest trzy razy
wyższy, a dla przodującej Szwecji
niemal cztery razy.
Ponadto relacja przychodów do kosztów pracowniczych w Polsce uległa tąpnięciu,
w ostatnim czasie wyprzedziły
nas Włochy i Czechy. Wskazuje
to na pogorszenie się konkurencyjności polskiej branży meblarskiej pod względem niskich
kosztów płac. Oprócz tego nasz
kraj słabo wypada pod względem
inwestycji na pracownika. 1725
euro rocznie to najniższy poziom
wśród liczących się w świecie
mebli krajów. Potrzebę inwestycji zauważają sami przedsiębior-

cy. KPMG zapytało ich o kluczowe obszary w strategii na najbliższą przyszłość. Jak opisano
w raporcie „Rynek meblarski
w Polsce”, 60 proc. firm wskazało, że istotnym obszarem są
inwestycje w efektywność operacyjną w obszarze produkcji,
logistyki, wdrażania systemów
IT oraz outsourcingu.
Inwestycji, i to kosztownych,
wymaga także kreowanie własnych marek. W tej chwili znaczna część eksportu to sprzedaż
jako white label. Jak nadmieniono powyżej, polskie produkty
wciąż nie są w wielu branżach
synonimem jakości i nawet jeśli
nasze wytwory są bardzo dobre, to nadal w wielu miejscach
klienci podchodzą do wyrobów
made in Poland dość sceptycznie. W raporcie PARP-u postuluje się potrzebę upgrade’u oferty w kontekście różnorodności
i wzornictwa. Inne rekomendacje to promocja narodowej
marki meblowej oraz „celowane

inwestycje w promocję”, czyli
np. marki designerów, obecność
na prestiżowych targach. Oczywiście zwraca się także uwagę na
potrzebę śledzenia istniejących
tendencji. Współczesny tryb życia i związane z nim trendy, takie jak duże zurbanizowanie,
mobilność, proekologiczność
czy prozdrowotność, to ważne
czynniki, które należy brać pod
uwagę i do których warto dostosowywać działalność. Daje
to szansę na spozycjonowanie
polskich mebli z jednej strony
jako unikalne, z drugiej – odpowiadające na potrzeby klientów.

Internet to przyszłość

Jednym z wyraźnych trendów
zintensyfikowanych przez pandemię jest e-commerce. Sprzedaż w internecie staje się coraz
ważniejszym kanałem również
dla mebli. W przywołanym już
dokumencie PFR w rekomendacji ekspertów strategii promocji
znajdziemy postulat obecności
online jako warunku koniecznego skutecznej polityki promocyjnej. Jak podaje PKO Bank Polski
w raporcie poświęconym branży meblarskiej, w 2020 r. sklepy internetowe wygenerowały
14 proc. całej globalnej sprzedaży w tej branży, o 2 pkt proc.
więcej niż w 2019 r. W 2023 r. ma
być to już 15 proc.
Rosnące znaczenie internetu jako miejsca dokonywania
zakupów online potwierdzają
także badania KPMG, które pokazują, że co trzeci Polak kupuje meble online. Warto jeszcze
wspomnieć o ważnej decyzji
marketingowej firmy IKEA. Otóż
przedsiębiorstwo to ogłosiło, że
po 70 latach kończy z drukowaniem kultowego już katalogu.
W oficjalnym komunikacie pra-

sowym potentata meblowego
można znaleźć informację, że
jest to odpowiedź na zmieniające
się zachowania konsumentów.
IKEA staje się bardziej cyfrowa
i dostępna dla nowej generacji
klientów – można przeczytać
w opublikowanej informacji.
IKEA będzie teraz coraz intensywniej rozwijała e-commerce,
ale również inne firmy z branży muszą w coraz większym
stopniu postawić na ten kanał
handlu. Sprzedaż w internecie to przyszłość, a pandemia
COVID-19 wraz ze wszystkimi jej
konsekwencjami przyspieszyła
zachodzące zmiany. Wiele firm
z różnych branż udowodniło, że
kompleksowe i sprawne działania na rzecz rozwoju handlu
elektronicznego mogą być kluczowym czynnikiem sukcesu.
Branża meblarska jest niewątpliwe wyróżniającym się obszarem w polskiej gospodarce.
Zarówno pod względem liczby
firm, liczby pracowników czy
wartości eksportu Polska jest
jednym z globalnych liderów.
I choć wciąż polskie marki czy
polskie wzornictwo nie są szeroko znane na świecie, to odpowiednia strategia rozwoju
całej branży może sprawić, że
w przyszłości konsumenci z zagranicy będą pytać w sklepach
konkretnie o polskie meble lub
nawet o meble w stylu polskim. z
Jarosław Kamiński
Analityk biznesowy, absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
fot. materiały prasowe

zycji pod względem przychodów z tytułu eksportu w Polsce.
Pomniejszając jednak tę miarę
o import, czyli patrząc na eksport netto, produkcja mebli jest
na drugim miejscu, zaraz za produkcją części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych. Takich
firm, średnich i dużych, jest
w Polsce 630, z czego 499 prowadzi sprzedaż zagraniczną. Niska
importochłonność sprawia, że
również patrząc z perspektywy
branży mebli na całym świecie, można zauważyć, że Polska
zajmuje drugą lokatę w eksporcie netto mebli, za Chinami
i przed Włochami.
Jak wspomniano wcześniej,
największą część polskiego
eksportu w omawianej branży
stanowią meble do siedzenia.
Wśród nich prawie połowa eksportu dotyczy mebli drewnianych, części mebli do siedzenia
oraz mebli do siedzenia, z drewnianą ramą, tapicerowanych
(CN 9401 61). Ta ostatnia grupa
to polski hit eksportowy. Polski
Instytut Ekonomiczny w raporcie „Transformacja polskiego
eksportu” pokazuje 10 polskich
produktów, dla których udział
w światowym eksporcie jest największy. W kategorii wyrobów
tradycyjnych na siódmym miejscu znajdują się właśnie meble
z kodem CN 9401 61. Co ósmy
taki mebel eksportowany na
świecie pochodzi znad Wisły.

listopad 2021

POLSKA PO GODZINACH 13

n ZDROWIE

Objawy nadużywania internetu
przez nastolatków

Zmęczenie, pogorszenie wzorku, zaburzenia snu, ból głowy i oczu – dzieci i młodzież częściej niż dwa lata temu
odczuwają somatyczne objawy związane z nadużywaniem internetu – twierdzi dr Rafał Lange, pod którego
redakcją powstało najnowsze badanie NASK Nastolatki 3.0.

N

ASK – Państwowy
Instytut Badawczy, począwszy od
2014 r., co dwa lata
realizuje ogólnopolskie badania
„Nastolatki 3.0”.
„Odnotowaliśmy kilka ciekawych zmian w stosunku do roku
2018. Pierwsza z nich to czas
używania internetu przez nastolatki w wolnym czasie, który
ciągle się wydłuża od pierwszej
edycji naszego badania. Obecnie
to średnio 4 h 50 minut, czyli
ok. 40 minut więcej niż w 2018
roku. Spodziewaliśmy się, że
edukacja zdalna, która spowodowała, że uczniowie zmuszeni
byli spędzać więcej czasu przed
monitorem, trochę ich do tego
zniechęci. Z zaskoczeniem zaobserwowaliśmy, że pomimo
nauki zdalnej, oni – w celach
tylko osobistych – i tak spędzali
4-5 dodatkowych godzin w internecie” – powiedział PAP Lange.

Fot. AdobeStock

Coraz młodsi użytkownicy

„To potwierdza hipotezę, którą
postawiliśmy dwa lata temu, że
czas spędzony przez monitorem
jest stałym elementem życia nastolatka. (...) Internet to dla dzisiejszych nastolatków po prostu
społeczna przestrzeń – oni tego
potrzebują i starają się jak najwięcej tam przebywać, tym bardziej,
że jest to przestrzeń łatwo dostępna i bardzo dla nich atrakcyjna”
– dodał Lange. Jak poinformował,
względem poprzedniej edycji badania nieznacznie zmienił się
też czas tzw. inicjacji internetowej – czyli moment, w którym
dziecko zaczyna samodzielnie
korzystać z internetu. Obecnie
dla szkół podstawowych średni
czas to 6 lat, dwa lata temu było
to 6 lat i 8 miesięcy.
„Zaobserwowaliśmy także pozytywne zjawiska, choć nie do
końca wiadomo, czy wpływ na
nie bardziej miał lockdown, czy
edukacja cyfrowa rodziców i nastolatków. Po pierwsze: o połowę
spadła deklarowana oglądalność
patostreamów w stosunku do

Czas spędzony
przez monitorem
jest stałym
elementem życia
nastolatka.
Internet to
dla dzisiejszych
nastolatków
po prostu
społeczna
przestrzeń – oni
tego potrzebują
i starają się
jak najwięcej
tam przebywać,
tym bardziej, że
jest to przestrzeń
łatwo dostępna
i bardzo dla nich
atrakcyjna.
roku 2018. (...) Druga bardzo
ciekawa sprawa – znacząco,
także prawie o połowę, spadła
częstotliwość spotykania się nastolatków z dorosłymi poznanymi w internecie. To pozytywne
zjawisko” – zauważył.
W pewnym stopniu – dzięki edukacji zdalnej – poszerzył
się także zakres użytkowy internetu. „Do tej pory dzieciaki
kojarzyły internet głównie z rozrywką, życiem towarzyskim. Teraz – przy okazji zdalnej nauki
– odkryły jego funkcjonalność
i fakt, że można przez internet
efektywnie się uczyć. To spory
plus tych zmian” – ocenił Lange.

Czy to nałóg?

Korzystanie z internetu na urządzeniach mobilnych nie jest
jednak podyktowane tylko wyłącznie względami utylitarnymi.
Smartfony pozwalają na swobodny dostęp do sieci nie tylko w domu czy szkole, ale praktycznie
w każdym miejscu. Większość
użytkowników nowych technologii korzysta z internetu w spo-

sób umiarkowany, ale duża część
wpatruje się w ekrany urządzeń
bardzo intensywnie. Zjawisko
spędzania zbyt dużej ilości czasu
w wirtualnym świecie oraz silne zaangażowanie w aktywności
online jest na tyle powszechne,
że w literaturze można spotkać
takie pojęcia, jak: „uzależnienie
od internetu”, „siecioholizm”,
„nadużywanie internetu”, „FOMO” (ang. Fear of Missing Out)
czy „problematyczne użytkowanie internetu” (PUI).
„Akademicy ciągle dyskutują
nad tym, czy uzależnienie od
internetu, od smartfonu, można nazwać nałogiem. Dlatego używane są pojęcia trochę
zmiękczające to zjawisko jak
np. właśnie: problematyczne
użytkowanie internetu (PUI).
Pierwszy test dotyczący tej kwestii zrobiliśmy dwa lata temu,
w 2018 roku, a teraz, w 2020 r.
powtórzyliśmy go. Jeżeli chodzi
o wysoki stopień PUI to w sumie
niewiele się zmieniło: dwa lata
temu było to 2,2 proc. nastolatków, w tym roku – 3,2 proc. To

ok. 50 proc. więcej, ale w skali
globalnej dla całej populacji jest
to 1 punkt procentowy. To nie
jest dużo” – powiedział Lange.
Niestety, w badanej populacji
relatywnie często obserwowane
są skutki somatyczne nadużywania internetu. Zjawisko to jest
najbardziej (statystycznie) związane nie tyle ze sposobem użytkowania, co z ilością czasu spędzonego przed ekranem, dlatego
– jak napisano w badaniu NASK
– należałoby zachęcić rodziców
i opiekunów do przemyślenia ich
dotychczasowej strategii wychowawczej i kontroli rodzicielskiej
w zakresie dostępu dziecka do
internetu. „Somatyczne objawy
zbyt intensywnego korzystania
z internetu nasilają się – dzieci
częściej odczuwają dolegliwości
fizyczne: ból głowy, oczu, zmęczenie, pogorszenie wzorku, zaburzenia snu” – powiedział Lange.
Niepokojącą zmianą, jak zauważył, jest także fakt, że zmniejszyła
się tzw. tolerancja nastolatków na
bodziec. „To oznacza, że po czasie
pandemicznym dzieci potrze-

bują więcej czasu w internecie,
aby poczuć satysfakcję” – wyjaśnił Lange.
Autorzy badania ustalili, że
kategoria nastolatków, która relatywnie najmocniej jest obciążona problematycznym użytkowaniem internetu, to dziewczęta
uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej.
„Stawiam hipotezę, że duża
w tym rola mediów społecznościowych, których algorytmy są
budowane w ten sposób, by jak
najdłużej zatrzymać nastolatków przed monitorem. Częściej
przyciągają one dziewczęta, niż
chłopców, ponieważ taka jest
natura tego typu komunikacji;
dziewczęta częściej wykorzystują internet do kontaktowania
się z rówieśnikami, do życia towarzyskiego, a chłopcy częściej
traktują go, jako urządzenie do
rozrywki: oglądanie filmów
i granie w gry” – powiedział
Lange. z
Agata Zbieg
www.naukawpolsce.pap.pl
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Dlaczego chłopcy gorzej czytają
i częściej powtarzają klasę?
Największą i najważniejszą różnicą między płciami w edukacji szkolnej jest przewaga dziewczynek
w umiejętności czytania. Braki chłopców przekładają się na ich późniejsze możliwości poznawcze oraz wybory
zawodowe. Skala różnic w wynikach chłopców i dziewczynek może zostać ograniczona przez odpowiednie
interwencje. Co wynika z raportu Michała Gulczyńskiego pt. „Przemilczane nierówności” .

N

ajprostszym rozwiązaniem jest dopasowanie kanonu
lektur lub jego rozluźnienie, tak by odpowiadał
on preferencjom czytelniczym
chłopców. Można też pozostawić większą swobodę w doborze
lektur nauczycielom, a nawet
uczniom. Niebagatelna jest też
rola ojców w rozwijaniu pasji
czytelniczych chłopców.

Różnice między
chłopcami
a dziewczynkami
pojawiają się już w szkole

W Polsce różnica jest jednak
większa niż średnia w OECD
i dotyczy szczególnie słabszych
uczniów. Podczas gdy różnica między średnimi wynikami
chłopców i dziewcząt wynosi 33
punkty (w OECD: 30), w pierwszym decylu jest to aż 46 punktów (w OECD: 42), a w ostatnim
– 22 punkty (w OECD: 18).
Jeszcze wyraźniej widać różnicę w przypadku odsetka osób
nieosiągających minimalnego
poziomu na teście z czytania –
dotyczy to 10% dziewczynek
i aż 20% chłopców (w OECD
odpowiednio: 18% i 28%).
Funkcjonalny analfabetyzm
może się przekładać na inne
wyniki w nauce, ale przede
wszystkim – na dalsze życie
zawodowe i funkcjonowanie
w społeczeństwie.

To jednak nie koniec różnic.
Chłopcy ponad 2,5-krotnie częściej powtarzają klasę. Na tle
innych krajów OECD młodzi
mężczyźni w Polsce wyjątkowo
często zgadzają się ze stwierdzeniem, że „szkoła była stratą
czasu”, a rzadko zgadzają się ze
stwierdzeniem, że „staranie się
w szkole jest ważne”. Ponadto
chłopcy znacznie częściej niż
dziewczynki opuszczają lekcje
i spóźniają się do szkoły.
Nie jest też wykluczone, że –
podobnie jak w innych krajach
– chłopcy są gorzej od dziewcząt
oceniani przez swoich nauczycieli (niezależnie od płci), niż
wynikałoby z ich wyników osiąganych w standaryzowanych
testach, choć w tym zakresie
nie dysponujemy wynikami
polskich badań.

Chłopcy ponad
2,5-krotnie częściej
powtarzają klasę. Na tle
innych krajów OECD
młodzi mężczyźni
w Polsce wyjątkowo
często zgadzają się
ze stwierdzeniem,
że „szkoła była
stratą czasu”,
a rzadko zgadzają się
ze stwierdzeniem, że
„staranie się w szkole
jest ważne”. Ponadto
chłopcy znacznie
częściej niż dziewczynki
opuszczają lekcje
i spóźniają się do szkoły.

Opisane wyżej wyniki, postawy i doświadczenia w szkole
przekładają się na różnice między płciami w formalnym wykształceniu. W 1997 roku odsetek
kobiet w wieku produkcyjnym
bez wykształcenia średniego
przewyższał odsetek mężczyzn
o 2,7 p.p. Obecnie różnica ta wynosi 1,5 p.p. na korzyść kobiet,
co wynika wprost z faktu, że co
roku około 20% więcej kobiet niż
mężczyzn zdaje maturę.

Sfeminizowana
edukacja, sfeminizowane
wychowanie

Poszukując źródeł takiego stanu rzeczy, za jedną z najczęściej
wymienianych potencjalnych
przyczyn słabszych wyników
chłopców wskazywana jest feminizacja zawodu nauczyciela.

fot. AdobeStock

Problemem o długoterminowych
skutkach wskazującym na niewystarczająco obecne w debacie publicznej nierówności dotykające polskich mężczyzn są
powstałe w ostatnich 30 latach
trwałe różnice w wykształceniu
kobiet i mężczyzn. Wyższy poziom wykształcenia przekłada się
na lepsze zarobki, awans społeczny, szeroko pojętą socjalizację
(wpływającą m.in. na poglądy
i aktywność polityczną), zdrowie
czy długość życia.
Różnice w wykształceniu mogą
więc skutkować powstaniem lub
pogłębieniem się wielu innych
niekorzystnych dla mężczyzn
różnic omówionych szczegółowo
w wielu rozdziałach raportu „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce”.
Chłopcy osiągają w większości porównywalne z dziewczynkami rezultaty, ale wypadają
znacznie gorzej w testach sprawdzających umiejętność czytania
ze zrozumieniem. Zdobywają
oni średnio o 10 p.p. mniej na
egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego i o 6 p.p. mniej na
egzaminie maturalnym z języka
polskiego (poziom podstawowy)
od swoich rówieśniczek.
Nie jest to co prawda zjawisko
wyjątkowe – dziewczynki osiągają lepsze wyniki z czytania
w testach PISA (i podobnych) we
wszystkich badanych krajach.
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W Polsce kobiety stanowią
aż 98% nauczycieli przedszkolnych, 83% nauczycieli w szkołach
podstawowych, 69% nauczycieli
w szkołach średnich oraz 45% nauczycieli akademickich. Jak pokazują badania, brak nauczycieli
płci męskiej może negatywnie
odbijać się na wynikach chłopców w nauce. Według niektórych autorów nauczyciele tej samej płci lepiej utrzymują uwagę
uczniów oraz stanowią dla nich
wzór do naśladowania.
Dopasowanie pod względem
płci mogłoby zatem znacząco
zmniejszyć różnice w wynikach
między dziewczętami a chłopcami. Obserwacje te potwierdzają
zresztą inne badania, które sugerują, że dziewczęta osiągają
lepsze wyniki, gdy są uczone
przez kobiety. Nauczycielki mogą być dla nich bowiem wzorem do naśladowania, zwłaszcza w przedmiotach ścisłych.
Można zatem przez analogię
założyć, że możliwy jest podobny, pozytywny wpływ nauczycieli-mężczyzn przedmiotów
humanistycznych na wyniki
i zachowania chłopców.
Przywołując badania, należy
jednak pamiętać, że ich wyniki
w dużej mierze zależą od kontekstu, m.in. kultury oraz skali problemów w danym kraju.
W polskich domach dzieci są
wychowywane bardziej przez
matki i babcie niż ojców i dziadków, a w przedszkolach i szkołach
są uczone głównie przez kobiety.
W rezultacie mogą mieć trudności
ze znalezieniem inspirujących
męskich wzorców. Mężczyźni
wśród nauczycieli (i trenerów)
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W polskich domach
dzieci są wychowywane
bardziej przez
matki i babcie niż
ojców i dziadków,
a w przedszkolach
i szkołach są uczone
głównie przez kobiety.
W rezultacie mogą
mieć trudności
ze znalezieniem
inspirujących męskich
wzorców. Mężczyźni
wśród nauczycieli
mogą służyć chłopcom
przykładem i w takich
przypadkach często
stają się dla nich
autorytetami.

mogą służyć chłopcom przykładem i w takich przypadkach
stosunkowo często stają się dla
nich autorytetami.
Warto podkreślić, że z uwagi
na powyższe argumenty zwiększenie liczby mężczyzn wśród
nauczycieli znajduje poparcie
tak wśród osób skupiających się
na problemach chłopców, jak
i wśród szeroko rozumianych
środowisk feministycznych.

Tato, poczytaj z synem!

Drugą potencjalną przyczyną
gorszych wyników i bardziej negatywnego nastawienia chłopców do szkoły jest szczególne
niedostosowanie polskiego sys-

temu edukacji do ich potrzeb
i oczekiwań. Jakkolwiek popularna teza, że chłopcy uczą
się w wyraźnie inny sposób niż
dziewczęta, nie została jednoznacznie potwierdzona naukowo, skala różnic w wynikach
chłopców i dziewczynek może
zostać ograniczona przez odpowiednie interwencje.
Najprostszym rozwiązaniem
jest dopasowanie kanonu lektur lub jego rozluźnienie, tak
by odpowiadał on preferencjom
czytelniczym chłopców – częściej poszukujących w lekturze
faktów, na przykład dotyczących
ich hobby. Można też pozostawić większą swobodę w dobo-

rze lektur nauczycielom, a nawet uczniom.
Niebagatelna jest też rola ojców
w rozwijaniu pasji czytelniczych
chłopców. Niezwykle celna jest
więc w tym kontekście żartobliwa reklama fundacji „Cała Polska
czyta dzieciom”, w której ojciec
udowadniał córce, że umie czytać.
Interwencje publiczne mogą
skupić się też na innych męskich
autorytetach, na przykład trenerach sportowych, tak jak dzieje
się to już w innych krajach.

Polska szkoła potrzebuje
facetów

Jednocześnie należy stworzyć
zachęty dla mężczyzn do po-

Najprostszym
rozwiązaniem
jest dopasowanie
kanonu lektur lub
jego rozluźnienie,
tak by odpowiadał
on preferencjom
czytelniczym
chłopców – częściej
poszukujących
w lekturze faktów,
na przykład
dotyczących
ich hobby. Można
też pozostawić
większą swobodę
w doborze lektur
nauczycielom,
a nawet uczniom.

dejmowania zawodu nauczyciela. Uzasadnione wydają się
też kampanie promujące czytelnictwo skierowane szczególnie
do chłopców.
Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest urozmaicenie metod
nauczania i uczenia się. Można
w ten sposób zarówno zmniejszyć różnice w wynikach między
płciami, jak i podnieść poziom
nauczania w ogóle. Kroki pomagające najsłabszym chłopcom – takie jak wprowadzenie
dyskusji w grupach i zachęcanie
do interakcji z kolegami – mogą
się okazać korzystne także dla
dziewcząt. Jest to tym ważniejsze, że różnice w ramach płci
są znacznie większe niż między płciami.
Ciekawym rozwiązaniem jest
upowszechnienie nauczania
w szkołach lub klasach jednopłciowych, co może przynieść
korzystne rezultaty zarówno dla
chłopców, jak i dla dziewcząt.
W ten sposób chłopców mogłoby
uczyć więcej mężczyzn, a metody i treści mogłyby być bardziej
dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.
Chociaż nie we wszystkich
kontekstach i wariantach takie
rozwiązania się sprawdzają,
niewątpliwie zasługują one na
przetestowanie w Polsce. z
www.klubjagiellonski.pl
Niniejszy artykuł to zredagowany
fragment wydanego przez Klub
Jagiellońskiego raportu Michała
Gulczyńskiego pt. „Przemilczane
nierówności. O problemach mężczyzn
w Polsce”.
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Życie nie może być nudne
v Dokończenie ze str. 1

W projekcie tym znajduje się
piosenka pt.: „Rozmowa z synem”. Słyszymy w niej słowa: Jest
takie miejsce, gdzie jesteś u siebie
/ Wiadomo – rodzina, dom… /
Jest takie miejsce i chroń je jak
świętość, / A kiedyś zrozumiesz
to” / Jak Pan wspomina swoich
rodziców?
Zacznę może od mamy. Jej rodzina
pochodziła ze Lwowa. Jej ojciec,
a mój dziadek zginął w kampanii
wrześniowej. Niestety nie wiadomo, gdzie został pochowany. Po
wojennej tułaczce moja mama
znalazła się w Krakowie. Tam zamieszkała w jednym pokoju kwaterunkowego mieszkania wraz
ze swoją mamą i siostrą, mając
za współlokatorów jeszcze dwie

Zespół
Kukla Band

rodziny. Mama była muzycznie
uzdolniona i rozpoczęła studia na
Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli. Ukochała bardzo to miasto. Jednak ze względu na trudności lokalowe i brak jakichkolwiek
perspektyw na otrzymanie mieszkania, przeniosła się do Rzeszowa,
gdzie jako wiolonczelistka podjęła
pracę w Filharmonii. To właśnie
tam poznała swojego męża – mego tatę – również wiolonczelistę,
górala z Nowego Targu.
A jak wyglądało Pana dzieciństwo i rodzinny dom?
Ja urodziłem się i wychowałem
w Rzeszowie. Nie mogę jednak
powiedzieć, że to moje rodzinne
miasto. Nie mieliśmy tutaj żadnej bliższej ani dalszej rodziny.
Nie mogąc odwiedzać swoich
krewnych, czułem brak rodzin-

nej stabilności. Wszystkie święta
spędzałem w Rzeszowie z mamą, moim bratem, babcią i jej
siostrą. Tata z kolei na każde
święta wyjeżdżał do swoich rodziców. Chyba tylko raz spędziliśmy wspólnie Wigilię.
Muszę powiedzieć, że moje
dzieciństwo było fantastyczne.
Zawdzięczam to głównie swoim rodzicom. To oni sprawili,
że jestem dzisiaj szczęśliwym
człowiekiem, jakoś tam poukładanym, mającym zdrowy dystans
do siebie.
Wspominając swój rodzinny
dom, muszę znowu przywołać
swoją matkę. Nie była ona taką typową mamą. Nigdy nie widziałem
jej płaczącej lub wzruszającej się.
Niespecjalnie też mnie przytulała.
Mądrość jej polegała na tym, że
nigdy nie powiedziała mi, co mam

Muszę
powiedzieć, że
moje dzieciństwo
było fantastyczne.
Zawdzięczam
to głównie
swoim rodzicom.
To oni sprawili,
że jestem dzisiaj
szczęśliwym
człowiekiem,
jakoś tam
poukładanym,
mającym zdrowy
dystans do siebie.

robić, ale dawała swoim życiem
świadectwo, jak powinienem się
zachowywać. Nasz rodzinny dom
odznaczał się wielkim etosem pracy, począwszy od mojej babci nauczycielki, skończywszy na rodzicach, którzy grając w filharmonii,
byli jednocześnie pedagogami
w szkołach muzycznych.
Kiedy ćwiczyłem w domu na
pianinie i grałem trochę nierówno, wtedy w mojej mamie
odzywała się natura nauczycielki.
Wchodziła do pokoju i delikatnie zwracała mi na to uwagę. Od
dziecka wychowywałem się w Filharmonii. Na próbach orkiestry,
w której grali rodzice, spędzałem
całe dnie. W piątki odbywały się
koncerty muzyki klasycznej, które
wspólnie z rodzicami omawialiśmy w sobotę. Nasz dom przesiąknięty był muzyczną atmosferą do
tego stopnia, że potem dziwiłem
się, iż w innych domach nie rozmawia się o muzyce.
Pana brat również uczęszczał
do szkoły muzycznej.
Tak, ukończył szkołę muzyczną
I stopnia w klasie perkusji. Nie
kontynuował dalszej nauki, gdyż
miał wielkie problemy z opanowaniem tremy podczas gry. Często
w czasie weekendów siadałem
z bratem do wspólnego muzykowania. Ja na pianinie, on na perkusji. Huk roznosił się po całym
bloku. Było to niezwykle uciążliwe
dla naszych sąsiadów. Co musiała
wtedy czuć rodzina z dzieckiem,
mieszkająca nad nami, to tylko
jeden Pan Bóg wie. Proszę sobie
wyobrazić, że ten sąsiad z góry

tylko raz do nas przyszedł i zwrócił
uwagę, że „to jest nie do wytrzymania”. Później po wielu latach
powiedział do moich rodziców,
że to dzięki niemu syn odniósł
taki wielki sukces muzyczny, bo
on był tak bardzo koncyliacyjny
i nie robił awantur.
Już jako uczeń liceum muzycznego w klasie przedmaturalnej
założył Pan swój pierwszy band,
który nagrywał nawet dla studia
Polskiego Radia w Rzeszowie.
Dla wielu fachowców ten fakt
był wielkim zaskoczeniem. Na
polecenie dyrektora liceum
musiał Pan jednak swój zespół
rozwiązać, gdyż w głowach ówczesnych nauczycieli nie mieściło się, że uczeń może mieć
własną orkiestrę.
Tak, w liceum założyłem szkolną
orkiestrę i bardzo przeżyłem fakt
jej rozwiązania. Nie było nauczyciela, który mógłby formalnie
nami się opiekować. Dyrekcja
przydzieliła mi takiego pana, który siedział na naszej próbie chyba
tylko po to, aby nas pilnować,
żebyśmy może nie pili wódki.
Podczas jednej z prób, ten facet
mówi do mnie: „Słuchaj, jeżeli Ty
myślisz, że ja tu jestem tylko od
wkręcania żarówek, to się grubo mylisz. Ja jestem muzykiem
i chcę podszkolić tę waszą grupę”.
A ja mu wtedy odpowiedziałem:
„Chyba się Panu coś pomyliło, to
ja jestem dyrygentem, a nie Pan.
To jest moja orkiestra”. Nie był on

fot. materiały prasowe

Panie Zygmuncie, czuję się bardzo zaszczycony, że z okazji Światowego Roku Rodziny, ogłoszonego przez papieża Franciszka, jako
autor scenariusza telewizyjnego
koncertu o rodzinie, będę mógł
współpracować z wielką osobowością polskiej sceny rozrywkowej, znakomitym dyrygentem,
aranżerem, kompozytorem i od
wielu lat jednym z najbardziej
rozpoznawalnych muzyków szerokiemu gronu publiczności.
To ja czuję się zaszczycony, że
zostałem zaproszony do takiego
projektu. W swoim życiu zrealizowałem wiele telewizyjnych
koncertów, ale nie jest codziennością przygotowywanie takiego
szczególnego wydarzenia artystycznego. Praca nad nim jest dla
mnie pewnego rodzaju świętem.
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jakimś autorytetem muzycznym
– jak potem niektórzy moi profesorowie na studiach – dlatego
postawiłem się temu gościowi.
Nie chodziło mi wcale o to, że ja
tu jestem najmądrzejszy na świecie. Ja tylko chciałem się uczyć na
własnych błędach. Okazało się,
że ten gość poszedł do dyrektora
na skargę. Dyrektor kategorycznie stwierdził, że moja orkiestra
nie może istnieć. Pamiętam, że
mieliśmy już wtedy zaplanowany
koncert w ramach studenckiej
akcji. Były nawet rozwieszone
plakaty. Dyrektor był nieugięty
i podtrzymał swoją decyzję. Było
to tym bardziej dziwne, że przecież byliśmy uczniami liceum
muzycznego, a nie jakiegoś „jajczarskiego” technikum. Takie to
były czasy po stanie wojennym,
zamiast wspierać takie inicjatywy – to się je ukrócało.
Już w liceum odznaczał się Pan
wielką kreatywnością zakładając
swoją orkiestrę. Jakie marzenia i plany miała młodzież tego
szczególnego okresu po stanie
wojennym?
Orkiestra przeze mnie założona bardzo się podobała moim
szkolnym kolegom i koleżankom. Nawet w liceum muzycznym było to czymś bardzo
spektakularnym i oryginalnym
i prawie wszyscy w szkole tej
inicjatywie kibicowali. Miałem
również swoją najbliższą kilkuosobową paczkę koleżeńską.
Nie byliśmy na pewno typowymi chuliganami, ale w zachowaniu swoim na pewno trochę
ekscentryczni. Nie byliśmy też
zahukani przez komunę. W tym
wszystkim, co robiliśmy, staraliśmy się odnajdywać siebie
i realizować swoje marzenia.
Jeździliśmy z koncertami muzyki klasycznej do innych miast.
Niektórzy z mojej paczki dotąd
funkcjonują w profesjonalnej
muzyce. Mój najbliższy kolega
z liceum muzycznego Robert
Gierlach został śpiewakiem
operowym i nawet występował
w La Scali. Trzeba było w tamtym czasie być chociaż trochę
ponad normę, żeby coś ciekawego w życiu robić. Było o tyle
trudniej, że wszelka aktywność
ucznia w kierunku swojej artystycznej samodzielności, nie
była mile widziana przez nauczycieli. Takie to były czasy.
Pierwsze dźwięki i melodie
wygrywał Pan na domowym
pianinie. Potem liceum muzyczne i szkoła muzyczna I stopnia
w klasie fortepianu. Na początku
była więc muzyka klasyczna. Był
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W czasie przerwy w koncercie
przysiadł się do mnie pewien
starszy facet i mówi: „Wiem
pan co, ja obserwuję od dawna
tę pańską orkiestrę. Znakomicie, że pan kultywuje tradycję
swego ojca, bo przecież Kukla
Band jest już od dawna znany”.
On myślał, że ja jestem synem
założyciela orkiestry.

Uczestnicy programu „Jaka to melodia?”

Pan nawet zdecydowany na studia pianistyczne w Krakowskiej
Akademii Muzycznej. Co sprawiło, że zaczął Pan interesować
się jeszcze innym gatunkiem
muzyki i ostatecznie zdecydował się na studia na Wydziale
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
w Katowicach?
Już w liceum muzycznym zacząłem oglądać różne festiwale i słuchać amerykańskich jazzowych
bandów. Zauroczyłem się samym brzmieniem tych orkiestr.
To było coś innego niż dotąd
słyszałem w filharmonii. Potem
słuchałem płyt winylowych, które udawało mi się gdzieś zdobyć. Wtedy też pomyślałem, że
to będzie mój dalszy kierunek
kształcenia. Momentem przełomowym w moim artystycznym
życiu był wyjazd na studia do
Katowic. Pierwsze doświadczenia były niesamowite. Miałem
wrażenie, jak gdybym przyjechał do jakiegoś innego kraju.
Tu dopiero zobaczyłem i poczułem inny świat. Profesjonalna
szkoła, wspaniali profesorowie
i kuźnia talentów. Był to koniec
lat 80. i w Polsce jeszcze głęboka
komuna.
Wtedy też powstaje Pana studencki band?
Na uczelni mieliśmy zajęcia
z prowadzenia big bandu. Studiowałem też aranżację i kompozycję. Wydawało mi się więc
czymś naturalnym, że skoro w liceum miałem swoją orkiestrę,
to tym bardziej powinienem ją
założyć na studiach. Skład nowej
orkiestry ukształtował się już po
pierwszym roku. W większości
byli to moi koledzy z akademika.
Ja byłem wśród nich najmłodszy.
Uważałem, że powinienem już
pracować na własny rachunek,

Zrozumiałem, że
nawet w ukochanej
profesji trzeba
dokonać pewnych
zmian. Zacząłem więc
trochę od początku.
Zaangażowałem
do orkiestry innych
muzyków. Odzyskałem
świeżość spojrzenia.
Na nowo narodziła
się chęć tworzenia
i fascynacja muzyką.
Taki stan trwa
do dzisiaj.
nie czekając na zakończenie
studiów. Chciałem swoją nową
orkiestrę pokazywać szerszej publiczności. W tej sprawie kontaktowałem się z wieloma osobami.
Moje wysiłki przyniosły wreszcie
efekty. Zadzwoniłem do znanego
już wtedy w środowisku animatora kultury i managera Waltera
Chełstowskiego, pracującego
w telewizji. Spotkał się ze mną
w Warszawie. Pamiętam jego słowa: „Słuchaj, ty chcesz mieć orkiestrę? Przecież będziesz miał
wtedy na głowie strasznie dużo
ludzi. Po co będziesz brał na siebie problemy? Daj sobie spokój”.
Coś go widocznie zaintrygowało
w mojej osobie. Zaprosił mnie
znów do Warszawy i dał mi listę
dwudziestu osób, do których
powinienem zadzwonić w tej
sprawie. W końcu z tej listy zostało tylko jedno nazwisko. Był
to Zbigniew Proszowski, redaktor z Telewizji Polskiej. Zadzwoniłem do niego, a on do mnie:
„Proszę pana, to świetnie się
składa, gdyż ja robię muzycz-

ny program – taki turniej miast
i potrzebuję orkiestry do Poznania i Sandomierza”. To niebywałe, że pierwszy duży koncert
mego studenckiego bandu, był
już koncertem telewizyjnym.
Pamiętam, że wystąpili w nim,
jako soliści – moja koleżanka ze
studiów Ewa Uryga, Lora Szafran
i Mietek Szcześniak.
Orkiestra Kukla Band i jej dyrygent działa i zachwyca swoich
fanów już wiele lat. Kilka znakomitych orkiestr w Polsce w tym
czasie już się rozpadło. Co jest
fenomenem trwania Pańskiej
orkiestry? Co sprawia, że nie
tylko jesteście obecni na polskiej scenie, osiągacie nawet
europejskie sukcesy, a uznane
gwiazdy polskiej estrady, zespoły
oraz młodzi wokaliści poczytują
sobie za sukces śpiewanie przy
takim zespole? Jak to Pan robi,
że Kukla Band już od tylu lat
podoba się publiczności? Czy
to tylko pracowitość, charyzma
czy też coś więcej?
Odpowiem wydarzeniem, które
miało miejsce może dziesięć lat
temu. Robiliśmy wtedy w Mrągowie dla Polsatu Piknik Country. Moja orkiestra miała wtedy
oklejone pulpity z napisem „Kukla Band”. Ja już wtedy z tą orkiestrą pracowałem około 20 lat.

Panie Zygmuncie, jest Pan osobą
mającą niecodzienne hobby.
Mówi się o Panu „najlepszy kierowca autobusu wśród dyrygentów”. Oprócz wyczerpującej
pracy aranżera, dyrygenta, kompozytora i rzeczoznawcy w Zaiksie, pracuje Pan jeszcze dodatkowo jako zawodowy
kierowca w jednej
z przewozowych
firm. Robi to Pan
profesjonalnie
i ponoć nigdy
nie miał Pan
żadnej stłuczki. Wszystko
to brzmi niecodziennie. Czy to
prawda?
Tak, to prawda. To
jest kwestia profesjonalizmu i poważnego
podejścia do wszystkiego,
co się robi. Tak samo przecież
nigdy podczas występów ze swoją orkiestrą nie miałem żadnej
większej wpadki. Takiego podejścia do pracy nauczyłem się także od swojej mamy. Jeden z moich muzyków, który wcześniej
akompaniował na fortepianie
w klasie wiolonczeli mojej mamy wspomina, że nie było u niej
słowa „jakoś”. Mówiła: „jak coś
się robi, to trzeba robić to jak
najlepiej”. Stąd było to dla mnie
oczywiste, że jak już zacznę jeździć autobusem, to muszę być
tak przygotowany i posiadać takie umiejętności, żeby nie było
sytuacji, iż jeżdżąc z ludźmi nie
potrafię jako kierowca wykonać
jakiegoś manewru.
Przyzna Pan jednak, że ta Pańska
oryginalna pasja ludzi bardzo
intryguje. Oto popularny dyrygent, znakomity aranżer sceny
rozrywkowej w Polsce, siada za
kierownicą autobusu i w dodatku jest profesjonalnym kierowcą
w firmie przewozowej.
Niektórzy dziwią się, że mam takie niecodzienne hobby. Uważają, że uprawiając tak prestiżowy
zawód nie powinienem zniżać
się do poziomu kierowcy. Pytają
mnie często, jak to jest możliwe.
A ja w ogóle nad tym nie zastanawiałem się. To właśnie tam
wśród kolegów spotkałem wielu
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Niektórzy dziwią
się, że mam takie
niecodzienne
hobby. Uważają,
że uprawiając
tak prestiżowy
zawód nie
powinienem
zniżać się
do poziomu
kierowcy.

Często wypowiadał się Pan,
że to Pana oryginalne hobby
bardzo dobrze oddziałuje na
psychikę. Bardzo pomaga, kiedy jest Pan wyczerpany i przemęczony pisaniem aranżów
i przygotowywaniem konkretnych projektów.
To prawda. Był nawet taki moment w moim życiu, że na kilka lat musiałem przerwać swoją przygodę muzyczną. Wielu
w branży łapało się za głowę, dziwiąc się co ja robię. A ja faktycznie byłem już bardzo wypalony
zawodowo. Mój system immunologiczny upominał się o swoje.
Musiałem się zresetować. Wtedy
zacząłem pracować tylko na etacie kierowcy autobusu. Z grupą
kolegów-kierowców dolatywaliśmy samolotem do Paryża albo Rzymu. Tam wsiadałem za
kierownicę oczekującego już
autokaru. Brałem zagraniczną
grupę na konkretną trasę, a po
kilkunastu dniach wracałem do
domu na krótki odpoczynek.

Na nowo narodziła się chęć tworzenia i fascynacja muzyką. Taki
stan trwa do dzisiaj.

Czy Pana nieoczekiwana decyzja o odpoczynku od muzyki
i wspomniany reset skutecznie
Panu pomogły?
Uważam, że tak. Wszystko to było
z pewnością potrzebne dla mojego
organizmu i jakości dalszej pracy
w zawodzie muzyka. Ten reset dał
mi to, że po 3 latach umiałem z dystansu spojrzeć na swoją dotychczasową pracę muzyka i znaleźć
czas na głębsze przemyślenia. Zrozumiałem, że nawet w ukochanej
profesji trzeba dokonać pewnych
zmian. Zacząłem więc trochę od
początku. Zaangażowałem do
orkiestry innych muzyków. Odzyskałem świeżość spojrzenia.

Będąc kierowcą autokaru w firmie przewozowej przeżył Pan
niezwykłe doświadczenie podczas piłkarskiego Euro 2012.
Realizując swoje hobby jeździłem
najpierw na ćwierć etatu w komunikacji miejskiej. Miałem jednak
wyższe aspiracje. Chciałem wozić
zagranicznych turystów i jeździć
po całym świecie. I to docenił szef
mojej firmy przewozowej. Wygrała
ona przetarg na usługę piłkarskiego Euro 2012 i tak nieoczekiwanie
zostałem kierowcą autobusu, który podczas imprezy woził jedną
z najlepszych drużyn w Europie
i na świecie – piłkarską reprezentację Anglii. Myślę, że znajomość

Musiałem się
zresetować. Wtedy
zacząłem pracować
tylko na etacie
kierowcy autobusu.
Z grupą kolegów-kierowców
dolatywaliśmy
samolotem
do Paryża albo
Rzymu. Tam
wsiadałem
za kierownicę
oczekującego już
autokaru.

języka i futbolu angielskiego, również
mi w tym pomogła.

nowanie. Nawet przy wsiadaniu
do autokaru widoczny był pewien
stały rytuał w angielskiej ekipie.

Czy prowadzenie autokaru, w którym znajduje
się czołowa drużyna świata
z gwiazdami piłki nożnej na czele
z Waynem Rooneyem, Stevenem
Gerrardem, Frankiem Lampardem, Joe Hartem czy też Ashley
Colem, Pana nie paraliżowało?
Umówmy się, nie było to przecież
dyrygowanie orkiestrą.
Ja byłem do tego przygotowany.
Jak tylko zrobiłem prawo jazdy
to zacząłem jeździć autobusem.
Byłem więc doświadczonym kierowcą. Stąd też powierzone mi
zadanie nie wywołało u mnie
wielkiego stresu. Nie musiałem
myśleć czy się wyrobię na zakręcie czy też wjadę do rowu. Nawyki
w prowadzeniu autobusu, były
dla mnie tak naturalne jak prowadzenie i dyrygowanie orkiestrą.
Siedząc za kierownicą obserwowałem tych zawodników. Wielka osobista kultura, spokój i opa-

Czy Anglicy wiedzieli, że kierowcą ich autokaru jest sławny
polski dyrygent i aranżer?
Proszę sobie wyobrazić, że jak
się to Euro zaczęło, to pierwszą
gazetą, która o tym napisała był
angielski „The Sun”. Wiedzieli
z pewnością, ale nie dawali po
sobie tego poznać.
Panie Zygmuncie, czy angielscy
piłkarze mieli okazję usłyszeć
Pana grę na fortepianie?
Tak, w dniu przerwy w mistrzostwach Anglicy pojechali
na golfa pod Kraków. W klubie
golfowym było pianino. Angielski bramkarz Joe Hart poprosił
mnie, żebym coś zagrał. Zagrałem Chopina i od całej ekipy
otrzymałem wielkie brawa.
Pan wtedy zażartował mówiąc,
że Waszej firmie jest taki wymóg,
że „wszyscy kierowcy muszą
umieć zagrać dobrze przynajmniej jeden utwór Chopina”. Te
słowa poszły w świat i niektórzy
Pana koledzy mieli potem z tego
powodu nie lada kłopoty.
To był niezły ubaw. Słyszałem potem w zajezdni od chłopaków: „Ee,
dyrygent, choć no tu. Coś ty naopowiadał tym Anglikom. Kazali
mi grać Chopina. Czy ty zwariowałeś?”. To było nie do odkręcenia.
Niektórzy piloci wycieczek potraktowali to bardzo poważnie i moi
koledzy musieli się tłumaczyć,
dlaczego nie potrafią grać Chopina. Życie nie może być nudne.
Trzeba mieć poczucie humoru
w tym świecie pełnym napięć.
Panie Zygmuncie, bardzo cieszę się, że w naszym koncercie

o rodzinie weźmie udział wielu
znakomitych artystów. Mam nadzieję, że ten wspólny wysiłek
zaowocuje na antenie Telewizji
Polskiej interesującym widowiskiem ukazującym rodzinę jako
podstawowe środowisko wychowawcze, w którym kształtuje się
cały świat wartości w życiu człowieka. A co dla Pana w życiu jest
najważniejsze?
Na pewno najważniejsza jest miłość. Ma ona w życiu wiele barw
i odcieni. Obserwowałem życie
swoich rodziców. Przeszli w swoim związku niejedno trudne doświadczenie, a mimo wszystko
byli sobie wierni do końca. Mój
tata jeszcze żyje, a moja mama
niestety już zmarła.
W klasie maturalnej obejrzałem
film, który utwierdził moją wiarę.
Oto scena finałowa tego filmu.
Przy łóżku szpitalnym umierającego młodego kilkunastoletniego
chłopca zgromadziła się rodzina.
Patrzy on w stronę twarzy matki
i mówi: „Nie martw się mamo,
to ty uczyłaś mnie, że życie jest
podążaniem w stronę słońca,
które nigdy nie gaśnie”. Czy Pana
życie jest takim podążaniem?
Chciałbym, żeby tak było.
W imieniu Czytelników gazety
„Polska po godzinach” dziękuję
za rozmowę i życzę, aby Kukla
Band i jego dyrektor cieszyli
swoich fanów swoim profesjonalizmem. By widzowie mogli Was
jeszcze długo podziwiać w wielu
wartościowych i atrakcyjnych
muzycznie projektach. z

Ks. dr Andrzej Chibowski
andrzej.chibowski@gmail.com

fot. materiały prasowe

sympatycznych, oddanych mi
osób. Na scenie nie otrzymałem
tyle przyjaźni i ciepłego słowa,
co od moich kolegów „na bazie”.
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Pierwszy taki tunel w Polsce
Pozostając pod wrażeniem ogromu i tempa prac wykonanych
w tunelu pod Świną, dopełniającym szlak drogi ekspresowej S3
nr 3 do północno-zachodniej granicy naszego kraju, warto
przekonać się jak wygląda sytuacja na południowej jej części,
na pozostającym do wykonania fragmencie od miejscowości
Bolków do granicy z Republiką Czeską.

N

fot. materiały prasowe

ie należy przy tym
pominąć milczeniem faktu, że na
całym pozostałym
odcinku – od obwodnicy Szczecina, przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Głogów, Lubin i Legnicę – można już korzystać z wygodnej, bezpiecznej,
nowoczesnej dwupasmowej
drogi szybkiego ruchu, pozwalającej przemierzyć ogromne
połacie naszego kraju, z północy na południe, dosłownie
w kilka godzin. Tymczasem,
w znajdującym się kilkanaście kilometrów przed Jelenią
Górą Bolkowie natykamy się
na kolejny olbrzymi plac budowy. Powstaje w tym miejscu zupełnie nowy, idący po
dziewiczym szlaku, odcinek
DK3 wyprowadzający z Polski
ruch tranzytowy bezpośrednio
na południe do Czech, z pominięciem najcenniejszych
przyrodniczo i krajobrazowo
terenów w okolicach Karpacza
czy Szklarskiej Poręby. Jednym
z najciekawszych technicznie
fragmentów budowanej nowej
trasy jest blisko 2,5 km tunel,
budowany zupełnie inną technologią niż ten w Świnoujściu
i będący kolejnym przykładem,
że polska myśl i sztuka inżynierska nie ustępuje ani o jotę najlepszym rozwiązaniom
światowym w tej dziedzinie.

Metoda austriacka

Panowie Jarosław Lewiński,
Tomasz Sawer i Zbigniew Golec, menadżerowie konsorcjum
wykonawczego, oprowadzający
redakcję „Polska Po Godzinach”
po jego budowie to także – podobnie jak ich koledzy ze Świnoujścia – prawdziwi budowlani
wyjadacze, wiekowo nie zbliżający się nawet do połowy swoich
zawodowych karier, a już swoimi
doświadczeniami mogliby obdzielić kilka roczników studentów wielu technicznych uczelni.
Nie zmienia to faktu, że z realizacją takiego, najdłuższego
obecnie w Polsce, budowanego
tzw. „metodą austriacką” tunelu,
mają do czynienia po raz pierwszy. Nie dziwi więc, że wspomaga
ich w tym dziele grupa wysoko
wyspecjalizowanych fachowców z Austrii i Włoch – krajów,
gdzie budownictwo tunelowe
osiągnęło niespotykany gdzie
indziej poziom. Z jednej strony
zatem, uczymy się od najlepszych, z drugiej strony wszystkie najbardziej skomplikowane
prace wykonujemy własnymi
siłami i jest to powód nie tylko
do dumy, ale też gwarancja, że ten z najwyższej
półki know-how pozostanie w naszym kraju
i ugruntuje w europejskiej czołówce pozycję
polskiego budownictwa.

Na zdjęciach wiertnica w trakcie prac związanych z wykonywaniem otworów
pod instalację kotew obudowy wstępnej po wykonaniu aplikacji warstwy
torkretu (betonu natryskowego).

Bardzo długo można byłoby
mówić o szczegółach stosowanej
do budowy tunelu technologii,
o skomplikowanym procesie
prowadzenia tzw. prac strzałowych (tunel drążony jest bowiem
przy użyciu materiałów wybuchowych), o 16 stosowanych rodzajach tzw. obudowy wstępnej
(w zależności od napotykanych
warunków geologicznych trzeba
reagować na bieżąco i natychmiast), imponujących ilościach
wbudowywanej stali i betonu.
I tym razem jednak, chcielibyśmy skupić się na ludziach
tworzących to niezwykłe dzieło,
a w szczególności na staraniach,
żeby w trakcie wykonywania tej
szalenie skomplikowanej i niebezpiecznej pracy zapewnić im
maksymalne bezpieczeństwo.
Wróćmy zatem jeszcze raz do
Świnoujścia i spróbujmy uświadomić sobie sytuację, w której
znajduje się 100 osób pracujących na tzw. „przodku”, kilkadziesiąt metrów pod ziemią (z ki-

Co kilkaset metrów,
w tunelu, w specjalnie
do tego celu
stworzonych niszach
czekają zaparkowane
samochody,
przystosowane
do transportu osób
rannych, zawsze
zatankowane, zawsze
z kluczykami w stacyjce.

Jarosław Lewiński, zastępca dyrektora kontraktu i Jarosław Popiołek

kunastometrowym naporem
znajdującej się nad nimi wody).
Oczywiście konstrukcja tarczy
zawiera w sobie wszelkie niezbędne zabezpieczenia, co nie
zmienia faktu, że w jej obrębie
usytuowana jest szczelna śluza,
która na wypadek katastrofy, ma
za zadanie uratować pracujących
tam ludzi i dać 24 godziny na zorganizowanie pomocy i ewakuacji z zewnątrz. W przypadku
tunelu budowanego metodą tzw.
górniczą, sytuacja jest jeszcze
bardziej skomplikowana. Prace prowadzone są jednocześnie
na czterech przodkach (każda
dwupasmowa jezdnia ma swój
tunel, budowany jednocześnie
od północy i południa) i potencjalnych punktów „zapalnych”’
z punktu widzenia BHP jest bez
liku. Dlatego olbrzymi podziw
i szacunek budzą zainstalowane
na budowie systemy bezpieczeństwa i sposób, w jaki są eksploatowane. Każde niebezpieczne
miejsce oznakowane jest lampką
czerwoną, każde miejsce, gdzie
można znaleźć jakiegokolwiek
rodzaju pomoc lampką w kolorze
zielonym.
Co kilkaset metrów, w tunelu,
w specjalnie do tego celu stworzonych niszach czekają zaparkowane samochody, przystosowane
do transportu osób rannych, zawsze zatankowane, zawsze z kluczykami w stacyjce. Niezwykłe
wrażenie robi też konsekwencja,
z jaką zasady bezpieczeństwa

i higieny pracy są wymagane
i przestrzegane. Ale tak właśnie
powinno być, bo żaden najdłuższy tunel, żadna najszersza droga, żaden najwyższy most nie
będzie wiele wart jeżeli przy ich
budowie poniesie uszczerbek
czyjeś zdrowie albo życie.
Na obu budowach, które na
przestrzeni ostatnich tygodni
miała okazję zwiedzić redakcja
„Polska Po Godzinach”, realizująca je jako lider konsorcjum
firma Porr Polska, wykazuje się
nie tylko największym profesjonalizmem technicznym, ale także
właśnie dbałością o rzeczy podstawowe, o to, żeby każdy z pracujących w delegacji i z daleka od
domu, mógł do niego i czekającej
rodziny bezpiecznie wrócić.
Wracając do tunelu „Bolków
– Kamienna Góra” – stanowi
on część kontraktu na budowę
16 km odcinka dwupasmowej
drogi szybkiego ruchu, a zaraz za
nim budowany jest już kolejny,
który już w 2024 roku doprowadzi trasę DK 3 do przejścia granicznego w Lubawce, a dalej do
czeskiej Pragi, miejmy nadzieję,
że już po zakończeniu tego upokarzającego dla obu stron sporu
o kopalnię w Turowie. z
Jarosław Popiołek
Artykuł powstał dzięki pomocy
i wsparciu Pana Piotra Kledzika Prezesa
Zarządu Porr S.A. – lidera konsorcjum
projektowo-wykonawczego Tunelu
Bolków – Kamienna Góra.
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Ubóstwo
wciąż jest
problemem

Jesteśmy u progu zakończenia
wdrażania strategii „Europa
2020”, której celem było zmniejszenie liczby osób żyjących
w ubóstwie i wykluczeniu społecznym o 20 milionów w całej
Europie. Polska zrealizowała
swoją część już w 2013 roku.
Wydawałoby się, że można to
odczytać jako sukces. Pan należy
jednak do krytyków sposobu
jej realizacji. W czym, pańskim
zdaniem, leży problem?
Polska miała jedno, najważniejsze zadanie. Zmniejszenie
o 1,5 miliona liczby osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego. Na to
zadanie mieliśmy 10 lat od 2008
do 2018 roku, gdzie 2008 był
rokiem zerowym. Faktycznie
cel osiągnięto już w roku 2013.
Apelowaliśmy wtedy do rządu,
żeby podniósł go o co najmniej
drugie tyle. Zwracaliśmy uwagę,
że poza zwiększeniem wskaźnika do 3 milionów warto także

wskazać cele dodatkowe, np.
ograniczenie ubóstwa dzieci
czy osób z niepełnosprawnościami. Pomysł nie spotkał się
z entuzjazmem. W 2014 roku
postanowiono, że cel pozostanie
na takim poziomie, na jakim
był. W ostatecznym rozrachunku szacuje się, że do 2019 roku
z ubóstwa wyszło blisko 4,8 miliona z tych 11,5 milionów osób,
które znajdowało się w tej sytuacji w 2008 roku.
Pomogły programy społeczne?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przez
ten czas zmieniały się rządy,
które miały swoje programy,
przeprowadzano różne zmiany
polityki podatkowo-świadczeniowej. To miało jakiś wpływ,
ale nie bez znaczenia pozostaje
też aktywność osób, które znajdowały się w ubóstwie. Nie da
się jednoznacznie stwierdzić,
gdzie przebiega granica, w któ-

W tym planie
przedstawiono
nowe cele dla
Unii w zakresie
walki z ubóstwem
do 2030 roku.
W strategii
„Europa 2020”
to było mniej
niż 20 milionów
w ubóstwie
i wykluczeniu
społecznym,
a teraz ma
to być mniej
o 15 milionów
w całej UE.
Ilościowo
więc jest to
mniej ambitne
podejście.

rej możemy powiedzieć, że coś
zależy od programu społecznego, a coś od aktywności i chęci
wychodzenia z trudnej sytuacji
samych zainteresowanych. Do
tego trzeba dodać również zmiany innych czynników, które nie
zależą ani od polityki rządu, ani
od samych ludzi.
Może kolejna strategia będzie
mniej zachowawcza?
Komisja Europejska przedstawiła już kilka dokumentów
strategicznych, takich jak Nowy Zielony Ład oraz Plan Odporności i Odbudowy dla Unii
Europejskiej, z których mamy
skorzystać. Niedawno też Komisja przedstawiła Plan realizacji
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Nie jest to więc jedna
strategia bezpośredniej walki
z ubóstwem. Korzystając z nich
całościowo, możemy stwierdzić,
że będą mieć pozytywny wpływ
na życie uboższych Polaków.

Może są inne Europejskie programy nakierowane bezpośrednio na walkę z ubóstwem?
Europejski Filar Praw Socjalnych
jest takim społecznym projektem. Ma formę deklaracji popartej przez wszystkie kraje UE,
ale jak każda deklaracja nie jest
wiążący. Jest czymś w rodzaju
zaleceń, w świetle których kraje zobowiązują się do dbałości
o prawa pracownicze i prawa
społeczne, podobnie charakter
zalecenia ma plan realizacji filaru, o którym wspomniałem.
W tym planie przedstawiono
nowe cele dla Unii w zakresie
walki z ubóstwem do 2030 roku. W strategii „Europa 2020”
to było mniej niż 20 milionów
w ubóstwie i wykluczeniu społecznym, a teraz ma to być mniej
o 15 milionów w całej UE. Ilościowo więc jest to mniej ambitne podejście. Ważne novum stanowi jednak to, że co najmniej
5 milionów z tych 15 to mają

fot. AdobeStock (2); Zhuo Cheng You/unsplash (1); archiwum prywatne (1)

W 2020 roku zakończyliśmy realizację strategii walki z ubóstwem. Cel, który sobie postawiliśmy, udało
się zrealizować na trzykrotnie wyższym poziomie od zakładanego. Jednak problem nie został całkowicie
wyeliminowany. Istnieją grupy, które w sposób szczególny są nim zagrożone. Z Ryszardem Szarfenbergiem,
byłym ekspertem Narodowej Strategii Integracji Społecznej, rozmawia Andrzej Ciepły.
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być dzieci. Z tą kwestią wiąże
się kolejna inicjatywa Gwarancja dla Dzieci, nastawiona na
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu najmłodszych.
A jak polska polityka ma się do
tych zaleceń?
W redukcji ubóstwa dzieci Polska ma duże osiągnięcia, ale nadal ważne cele nie zostały osiągnięte, np. mniej niż 1% dzieci
żyje w skrajnym ubóstwie. Jeśli
jednak spojrzymy na sferę ich
ubóstwa według minimum socjalnego, to dotyczy ono ponad
43% gospodarstw domowych
w 2019 roku.
Kierując się celami UE postawionymi w planie realizacji
Filaru Praw Socjalnych, rząd
powinien zadeklarować, że
będzie dążył do ograniczenia
ryzyka ubóstwa i wykluczenia
dzieci o co najmniej 430 tysięcy,
czyli o 40% do 2030 roku. Do
tego należy dodać, że ubóstwo
skrajne dzieci będzie niższe niż
1%, a sfera ubóstwa dzieci nie
wyższa niż 20%.
Polska polityka społeczna
w niektórych obszarach wciąż
odstaje od standardów międzynarodowych. Wśród nich jest na
przykład reguła ustalona w Konwencji 102 Międzynarodowej
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Organizacji Pracy z 1952 roku,
a więc dość dawno. Zgodnie z nią
zasiłek dla bezrobotnych nie powinien być niższy niż 50% płacy
minimalnej. Dużym problemem
jest fakt, że próg wciąż ustala
się kwotowo, a nie procentowo.
Oznacza to, że gdy wzrośnie płaca minimalna, to znowu poziom
zasiłku dla bezrobotnych będzie
coraz bardziej od niej odbiegał.
Ponadto polska pomoc społeczna nie spełnia podstawowych wymogów artykułu 13
Europejskiej Karty Społecznej,
który gwarantuje prawo do odpowiedniej pomocy społecznej i medycznej. Polska nadal
nie ratyfikowała tego artykułu.
Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej twierdzi, że nie jesteśmy w stanie go ratyfikować,
ponieważ nasza Ustawa o pomocy społecznej przewiduje zbyt
niskie zasiłki i trzeba spełnić
wiele innych kryteriów, żeby te
zasiłki otrzymać.

bo tu cały czas notujemy duże
wzrosty. Co prawda, wciąż są
niedostateczne, ale jednak jest
postęp o charakterze ilościowym.
Nieco poprawiła się także sytuacja rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Po strajku okupacyjnym w 2014 roku świadczenie
pielęgnacyjne dla rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami wzrosło do około 1900 złotych, choć
zachowano warunek, zgodnie
z którym główny opiekun nie może jednocześnie podejmować pracy zarobkowej. Są to jedne z wyższych świadczeń z grupy tych,
przyznaje się poza systemem
składkowym, ZUS-owskim. Było to wywalczone przez rodziców
dzieci z niepełnosprawnościami,
podobnie jak w 2009 roku, gdy
wywalczono zniesienie kryterium dochodowego, co oznacza,
że wszyscy rodzice dzieci z niepełnosprawnościami są wspierani
świadczeniem pielęgnacyjnym.

W czym sytuacja rodzin jest
wyjątkowa?
W przypadku rodzin
z dziećmi bardzo wiele
zmieniło 500+. Sporo
zmieniło się również
w kwestii usług żłobkowych i przedszkolnych,

Kierując się
celami UE
postawionymi
w planie
realizacji
Filaru Praw
Socjalnych,
rząd powinien
zadeklarować,
że będzie dążył
do ograniczenia
ryzyka ubóstwa
i wykluczenia
dzieci
o co najmniej
430 tysięcy,
czyli o 40%
do 2030 roku.
Do tego należy
dodać, że
ubóstwo skrajne
dzieci będzie
niższe niż 1%.

Ryszard Szarfenberg –
polski politolog, dr hab.
adiunkt na Wydziale Nauk
Politycznych i Studiów
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek
Zarządu Polskiego
Towarzystwa Polityki
Społecznej. Od 2004
do 2010 był ekspertem
Narodowej Strategii
Integracji Społecznej.
Piastował ponadto
funkcję przewodniczącego
Rady Wykonawczej
Polskiego Komitetu
European Anti
Poverty Network.

Przypomnę, że osoby te mają
status dzieci, nawet jeśli są już
osobami dorosłymi. Nie jest tak,
że dziecko osiąga pełnoletniość,
to świadczenie jest zabierane.
Nie, ono cały czas jest wypłacane. Poza tym, gdy te dzieci
dorastają, otrzymują rentę socjalną, która została podwyższona 2 lata temu do poziomu
minimalnej emerytury, więc
sądzę, że od strony świadczeniowej ta grupa zanotowała
duży postęp. Wprowadzono
również dodatkowe świadczenie 500+ dla niesamodzielnych.
Mamy więc podstawy do tego,
aby mówić o ekspansji świadczeń pieniężnych. Co prawda,
to ekspansja selektywna, bo
opiekunowie osób dorosłych,
które nie były wcześniej dziećmi niepełnosprawnymi, dostają
o wiele mniejsze świadczenie
mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi,
które korzystają z tych świadczeń, jest dużo lepsza niż wtedy,
gdyby to świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 645 złotych, czyli
tyle, ile zasiłek stały z pomocy
społecznej w latach 90. dla rodziców, którzy rezygnowali z pracy.
Czyli mówienie, że rodziny
z dziećmi niepełnosprawnymi
są pozostawione samym sobie,
jest przesadą?
Na pewno tak, jeśli mówimy
o świadczeniach pieniężnych,
chociaż to też jest kwestia punktu widzenia. Ktoś może powiedzieć, że 1900 złotych to przecież
wciąż bardzo mało, biorąc pod
uwagę potrzeby rehabilitacyjne
oraz to, że warunkiem uzyskania
tych pieniędzy jest niepodejmowanie zatrudnienia. Porozumienie, część Zjednoczonej Prawicy,

zaproponowało, żeby to świadczenie pielęgnacyjne było kilka
razy wyższe. Na poziomie przeciętnej płacy, nie na poziomie
płacy minimalnej. Przeciętna
płaca wynosiła jeszcze niedawno
około 5300 złotych brutto. Jeżeli
więc propozycje Porozumienia
przynajmniej częściowo zostaną zrealizowane i to świadczenie zostanie podniesione np.
do 3 lub 4 tysięcy złotych, to
w kwestii wysokości świadczeń
pieniężnych dla tej grupy trudno
będzie mówić, że coś jest nie
tak. Zupełnie inaczej to wygląda,
gdy mówimy o opiece, rehabilitacji i innych usługach. Jeżeli
dzieci są w znacznym stopniu
niepełnosprawne, to wówczas
wymagają bardzo wyczerpującej
opieki, szczególnie gdy wchodzą
w wiek młodzieńczy i później,
gdy są osobami dorosłymi.
Czy podniesienie wysokości
świadczeń jest wystarczającą odpowiedzią na problem, z którymi
borykają się rodzice z dziećmi
z niepełnosprawnościami?
Nawet gdyby przyznać im świadczenia na poziomie średniej płacy, to nadal mogą mieć problemy z dostępem do rehabilitacji
i innych usług. Część rodziców
zapewne chciałaby, aby świadczenie pielęgnacyjne można było łączyć z pracą. Ważna też jest
opieka wytchnieniowa, która
zastępuje opiekuna rodzinnego
na krótki czas. Drugim obszarem, jaki wymaga rozwoju, jest
zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji dla tych dzieci oraz dostarczenie dobrej jakości sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli jest
taka potrzeba.
Czy sytuacja prawna, którą
wytworzył wyrok Trybunału
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W jaki sposób świadczenia,
takie jak uzupełniające i pielęgnacyjne, wpłynęły na sytuację
rodzin? Dlaczego często mów się
o wzajemnym wykluczaniu się
niektórych z tych świadczeń,
np. gdy wsparcie pieniężne wyklucza z pomocy niepieniężnej?
Im bardziej skomplikowany jest
system świadczeń pieniężnych,
tym trudniej skoordynować je
między sobą. Kiedy wprowadzo-

Politycy chcą
zdobyć więcej
głosów wyborców,
więc dodają
do istniejących
świadczeń i usług
kolejne, a ich
następcy nie
chcą ich odebrać,
żeby nie zapłacić
kosztu wyborczego.
Tu zawsze podaję jako
przykład becikowe,
czyli 1000 złotych
jednorazowej
zapomogi, gdy
kobieta urodzi
dziecko.
no świadczenie wychowawcze,
czyli 500+, była dyskusja nad
tym, czy wliczać je do dochodu, który się bierze do ustalania uprawnień do zasiłku
okresowego oraz do pomocy
społecznej, czy tego nie robić.
Zdecydowano się na tę drugą
opcję. Była to istotna decyzja
z uwagi na to, że w innym przypadku część korzyści ubogich
rodzin z 500+ byłaby utracona
w związku ze zmniejszaniem
się innych świadczeń.
Czy koordynacja całego systemu
ogranicza się do koordynacji
świadczeń?
Koordynacja między świadczeniami pieniężnymi to tylko jedno
z wyzwań. Kolejnym jest koordynacja między świadczeniami
pieniężnymi a tymi usługami,
które są częściowo odpłatne
w zależności od dochodu. Jeżeli

przyznaje się nowe świadczenie,
które później trzeba wydać na
wzrost opłat za usługę, to też
korzyść jest mniejsza. Co jedną
ręką się daje, to drugą częściowo zabiera.
Politycy chcą zdobyć więcej
głosów wyborców, więc dodają do istniejących świadczeń
i usług kolejne, a ich następcy
nie chcą ich odebrać, żeby nie
zapłacić kosztu wyborczego. Tu
zawsze podaję jako przykład becikowe, czyli 1000 złotych jednorazowej zapomogi, gdy kobieta
urodzi dziecko. Rozwiązanie
zostało wprowadzone za
pierwszych rządów
Prawa i Sprawiedliwości i spotkało się z ogromną krytyką.
Jednak przez
8 lat rządów Platformy nie wyco-

fano tego świadczenia. Jedyne
co zrobiono, to tylko zmieniono
jego formułę, czyli odcięto bogate matki, i wprowadzono warunek udokumentowania trzech
wizyt u ginekologa. Taka sama
zresztą argumentacja pojawiła
się w przypadku świadczenia
wychowawczego, czyli 500+.
Mało która partia proponowała
rozwiązania, w których zabrano
by to świadczenie, a zwiększono
w zamian np. zasiłki rodzinne.
To byłby krok trudny politycz-

Duża część rodzin
nie tyle popada
w ubóstwo,
co ubożeje.
W badaniu
Diagnoza.plus
prawie 30% osób
stwierdziło, że
ich dochody się
zmniejszyły,
a część mówiła, że
w ogóle nie dostaje
wynagrodzeń.

nie i sądzę, że różne świadczenia będą się z tych politycznych
względów nadal nawarstwiały,
w systemie będzie przybywać
z tego powodu problemów. Być
może ta złożoność oznacza, że
sytuacja osób, które z zasiłków
korzystają, się poprawia, bo jest
ich więcej, ale z drugiej strony
mogą mieć kłopoty, bo powstał
cały labirynt tych różnych świadczeń, nie mówiąc już o usługach.
Można się w nim pogubić.
Czy pandemia i lockdown wpłynęły na sytuację osób ubogich?
Faktycznie na początku pandemii mieliśmy recesję. Potem,
w trzecim kwartale 2020 roku,
nastąpił wzrost. Zapewne pierwszy kwartał 2021 będzie gorszy,
ale później znowu nastąpi odbicie, kiedy sytuacja pandemiczna
zostanie opanowana. Niestety
sytuacja osób najbiedniejszych
pogarsza się, szybko tracą pracę
nierejestrowaną, są zdani na
skąpą i uznaniową pomoc społeczną.
Duża część rodzin nie tyle
popada w ubóstwo, co ubożeje. W badaniu Diagnoza.plus
prawie 30% osób stwierdziło,
że ich dochody się zmniejszyły, a część mówiła, że w ogóle
nie dostaje wynagrodzeń. Z każdym lockdownem odczuwamy
gospodarcze skutki pandemii,
które najmocniej dotykają najbiedniejszych, ale też dużą część
innych rodzin. Można więc przewidywać, że zarówno rok 2020,
jak i rok 2021 będą gorsze pod
względem wskaźników ubóstwa
niż rok 2019. z
Andrzej Ciepły
www.klubjagiellonski.pl
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Konstytucyjnego w sprawie
przesłanki embriopatologicznej, wpłynie na zmiany w tym
obszarze? Czy pojawiły się jakieś
propozycje?
Praca nad takimi rozwiązaniami
powinna być stała i nie może być
wynikiem konkretnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Ordo Iuris zaproponowało swój
program już w 2016 roku. Był on
dwuczęściowy. Pierwsza część
zakładała surowe zaostrzenie
ustawy o planowaniu rodziny.
Natomiast część druga przewidywała pakiet usług pomocowych
i opiekuńczych dla rodziców
dzieci z niepełnosprawnościami. Program zakładał także rozwijanie środowiskowych domów
samopomocy, czyli miejsc, gdzie
te dzieci mogłyby przebywać
w ciągu dnia. To ważne, bo gdy
zorganizujemy dobry system
opieki dziennej, to mniejszy sens
będzie miał warunek niepodejmowania pracy przez rodzica.
Rzeczywiście część rodziców
nie jest w stanie robić nic innego i dlatego mówi, że im takie
rozwiązanie nie jest potrzebne, bo i tak nie będą pracować.
Jednak część rodziców uważa
je za niesprawiedliwe, bo mogą
i chcą pracować w mniejszym
lub większym wymiarze godzinowym.
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Pochodzenie dziecka

Zdarza się, że określenie pochodzenia dziecka nie jest kwestią oczywistą. Z racji, iż ustalenie kto jest ojcem
i matką dziecka ma niezwykle istotne znaczenie, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy poświęca temu zagadnieniu
odrębny rozdział. Z oczywistych przyczyn częściej pojawia się problem z określeniem ojcostwa niż
macierzyństwa.

fot. AdobeStock

J

uż starożytni Rzymianie
ukuli paremię mater semper certa est (matka jest
zawsze pewna). Wyjątkowo dochodzi jednak do sytuacji,
gdy zasadnym jest ustalenie lub
zaprzeczenie macierzyństwa, co
przewidują obowiązujące przepisy prawa.
W praktyce zdecydowanie
częściej dochodzi do sytuacji
gdy konieczne jest ustalenie lub
zaprzeczenie ojcostwa. W przeszłości, z przyczyn natury technicznej, określenie pochodzenia
dziecka od konkretnego mężczyzny bywało mocno utrudnione. Obecnie dzięki testom
DNA ustalenie kto jest lub nie
jest ojcem danego dziecka jest
stosunkowo proste.
Obowiązujące w Polsce przepisy prawa przewidują trzy sposoby ustalenia ojcostwa, którymi są: 1) domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki,
2) uznanie dziecka przez ojca oraz
3) ustalenie ojcostwa przez sąd.
W praktyce, w większości
przypadków, ojcostwo wynika
z faktu, iż dziecko urodziło się
w małżeństwie. Zgodnie z art.
62 § 1 k.r.o. jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem
trzystu dni od jego ustania lub
unieważnienia, domniemywa
się, że pochodzi ono od męża
matki. Domniemania tego nie
stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni
od orzeczenia separacji. Z kolei
art. 62 § 2 k.r.o. wskazuje, że jeżeli dziecko urodziło się przed
upływem trzystu dni od ustania
lub unieważnienia małżeństwa,
lecz po zawarciu przez matkę
drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od
drugiego męża. Domniemanie
to nie dotyczy przypadku, gdy
dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie
wspomaganej prokreacji, na
którą wyraził zgodę pierwszy
mąż matki.
Powyższe regulacje stanowią
domniemania prawne, które mogą zostać obalone wyłącznie na
skutek powództwa o zaprzecze-

nie ojcostwa. Należy pamiętać,
że ustawa zakreśla ścisłe terminy
na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Mąż matki może wytoczyć powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu
roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie
pochodzi, nie później jednak
niż do dnia osiągnięcia przez
dziecko pełnoletności. Uwzględnienie powództwa wniesionego
po upływie wspomnianych terminów nie jest w żadnym razie
dopuszczalne. Należy zaznaczyć,
że zaprzeczenie ojcostwa nie
jest możliwe po śmierci dziecka.
Ponadto zaprzeczenie ojcostwa
nie jest też dopuszczalne, jeżeli
dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie
wspomaganej prokreacji, na
którą mąż matki wyraził zgodę.
Osobami uprawnionymi do
wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa są zarówno mąż
matki, matka dziecka oraz samo
dziecko. Matka może wytoczyć
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku
od dnia, w którym dowiedziała
się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do
dnia osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności. Z kolei dziecko po
osiągnięciu pełnoletności może
wytoczyć powództwo o zaprze-

Osobami
uprawnionymi
do wytoczenie
powództwa
o zaprzeczenie
ojcostwa są
zarówno mąż
matki, matka
dziecka oraz samo
dziecko. Matka
może wytoczyć
powództwo
o zaprzeczenie
ojcostwa swego
męża w ciągu roku
od dnia, w którym
dowiedziała się, że
dziecko od niego
nie pochodzi,
nie później jednak
niż do dnia
osiągnięcia
przez dziecko
pełnoletności.

czenie ojcostwa w ciągu roku
od dnia, w którym dowiedziało
się, że nie pochodzi od męża
swojej matki.
W przypadku, gdy dziecko pochodzi ze związku nieformalnego nie występują wspomniane
powyżej domniemania prawne. W tym wypadku ustalenie
ojcostwa może nastąpić przez
uznanie ojcostwa. Odbywa się
ono w ten sposób, że mężczyzna,
od którego dziecko pochodzi,
oświadcza przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, że jest
ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdza jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od
dnia oświadczenia mężczyzny,
że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Oświadczenie konieczne
do uznania ojcostwa może złożyć
jedynie osoba, która ukończyła
szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Uznanie ojcostwa
nie może nastąpić po osiągnięciu
przez dziecko pełnoletności.

Ojcostwo ustalone w drodze
uznania może zostać podważone, jeżeli istnieją ku temu podstawy. Mężczyzna, który uznał
ojcostwo, ma prawo wytoczyć
powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie
roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie
pochodzi. Analogiczne powództwo może wnieść również matka dziecka oraz samo dziecko.
Z żądaniem tym dziecko może
wystąpić po osiągnięciu pełnoletności w ciągu roku od dnia,
w którym dowiedziało się,
że nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo.
Niejednokrotnie
zdarza się, że konieczne jest sądowe ustalenie
ojcostwa. Z tego
typu sytuacjami
mamy do czynienia najczęściej, gdy
kobieta rodzi dziecko
pochodzące z nieformalnego związku, który
zakończył się przed narodzinami dziecka. W tym wypadku
stronami postępowania są dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Każda z tych
osób jest uprawniona do wniesienia powództwa o ustalenie
ojcostwa.
Matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa
po osiągnięciu przez dziecko
pełnoletności. Jeżeli dziecko
zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa
do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Dziecko
albo matka wytacza powództwo
o ustalenie ojcostwa przeciwko
domniemanemu ojcu, a gdy ten
nie żyje przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. z
Adam Chemycz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego,
adwokat Izby Adwokackiej w Siedlcach.
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Gleba
nasze zdrowie
n PRZYRODA

i jakość życia

Kwestia ochrony gleby nie wydaje nam
się na co dzień istotna. To błąd, od jakości
bowiem gleby zależy nasze zdrowie i jakość
życia. Zwłaszcza mieszkańcy wielkich
miast powinni poznać wpływ degradacji
gleby na ich życie.
Ranker piaskowcowy

G

leba to przypo wierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której żyją
podziemne części roślin, grzyby, bakterie i wiele gatunków
bezkręgowców i kręgowców.
Rodzaj gleby zależy od podłoża
(skały macierzystej), dostępności wody, pokrywy roślinnej
i aktywności organizmów glebowych. Doświadczony rolnik
lub gleboznawca potrafi ocenić
typ gleby „na oko” na podstawie
jej barwy, spoistości i żyjących
na niej roślin. Do celów naukowych trzeba jednak poznać tzw.
profil glebowy, czyli przekrój do
głębokości ok 1,5-2 m (a w każdym razie do skały macierzystej), ukazujący poszczególne
warstwy.

Podział gleb

W każdym kraju istnieje nieco
odmienny podział gleb, uwarunkowany rodzajami podłoża,
Gleba rdzawa

Bielica

klimatem i warunkami termicznymi, jednak z upływem czasu
poszczególne towarzystwa gleboznawcze dążą do ujednolicenia nazewnictwa. Stosowane są
specjalne kody/skróty nazw poziomów glebowych, co ułatwia
ich szybkie charakteryzowanie.

Z gospodarczego punktu widzenia gleby w Polsce dzieli się
na sześć klas przydatności (przy
czym te klasy mają ograniczony związek z geologiczną charakterystyką gleb). Największą
żyzność mają gleby klasy I-III
(mady pylaste, czarnoziemy, gleMada kamienista górska

by brunatne, część rędzin), które
podlegają ustawowej ochronie,
ograniczającej ich zajmowanie
na cele budowlane, komunikacyjne itp. Najlepsze gleby mogą
być użytkowane rolniczo bez specjalnych zabiegów agrotechnicznych – na takiej ziemi wszystko
„samo rośnie”.
Przeciwieństwem są gleby
klasy V i VI, które są mało żyzne, zbyt suche albo za wilgotne
i można na nich uprawiać niewiele tylko mało wymagających
gatunków. Najrozsądniejszym
środowiskowo wykorzystaniem
większości takich gleb jest użytkowanie leśne lub łąkowe. Około
połowę powierzchni Polski zajmują średnio urodzajne gleby
brunatne i płowe, wytworzone
z glin, iłów i pyłów. Około jednej
czwartej terenu pokrywają mało
żyzne i często zakwaszone gleby
bielicowe wytworzone z piasków
i żwirów (zajęte głownie przez
bory sosnowe oraz uprawy żyta).

Gleby górskie, mady i gleby
bagienne zajmują po 7-5 proc.,
rędziny i czarnoziemy tylko po
1 proc. W pełni wykształcona
gleba powinna posiadać warstwę organiczną o miąższości
co najmniej 20 cm, co umożliwia normalny wzrost większości
roślin uprawnych. Wyjątkiem są
rędziny, które mogą posiadać domieszkę okruchów skalnych tuż
pod powierzchnią. Coraz większy udział mają urbanoziemy,
czyli gleby przekształcone przez
człowieka: z zaburzonym profilem, domieszką gruzu i innych
odpadów, a nawet substancji
toksycznych. Hałdy i odkrywki
pokopalniane, składowiska popiołów i fosfogipsów, odpadów
hutniczych, żwirownie i piaskownie są pozbawione gleby i często
skażone – np. metalami ciężkimi, a ich rekultywacja zajmuje
dziesiątki lat.
Poza profilem glebowym i głębokością zalegania wody gruntowej dla rolnictwa ważne jest też
nachylenie terenu – w górach
nawet żyzne ziemie często nie
nadają się do mechanicznej uprawy, a ich oranie powoduje przyspieszoną i często nieodwracalną
erozję. Gleby mało urodzajne
nie muszą być automatycznie
pozbawione walorów środowiskotwórczych: na takich glebach
wytworzonych np. na podłożu
skalisto-kamienistym albo torfowym mogą występować rzadkie
zbiorowiska roślinne z chronionymi gatunkami i o dużych wartościach krajobrazowych.
W warunkach uprawy amatorskiej na niewielkich powierzchniach (np. w ogródkach
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działkowych) ubogą glebę można istotnie wzbogacić materią
organiczną, a nawet wymienić
podłoże, lecz w skali rolnictwa
wielkoobszarowego takie zabiegi
są nieopłacalne albo nawet technicznie niemożliwe. Trudno jest
uprawiać rośliny wapieniolubne
na kwaśnej glebie bezwapiennej albo gatunki kwasolubne
na rędzinie.

Coraz więcej firm
oferuje kompleksowe
badania chemiczne
gleb, jednak poza
działalnością
naukową
badania takie są
przeprowadzane
względnie rzadko.
Potrzeba ochrony gleb
wydaje się odległa
od problemów
przeciętnego
człowieka, jednak
to od stanu gleby
zależy nasze zdrowie
i jakość życia.

Jakość gleby

Gleba jest tworem dynamicznym
i możemy na nią wpływać na różne sposoby. Zalesienie drzewami
liściastymi sprzyja procesom
brunatnienia, a gatunki iglaste
powodują bielicowanie (czyli
wmywanie związków chemicznych do głębszych warstw, przez
co stają się trudno dostępne dla
roślin). Procesy glebotwórcze
są bardzo powolne i wymagają
dziesiątek albo setek lat. Żyzne
czarnoziemy leśno-stepowe np.
na pograniczu Polski i Ukrainy
tworzyły się od ostatniego zlodowacenia, czyli przez kilka tysięcy lat.
Przyorywanie resztek pożniwnych, obornika i kompostu
zwiększa zawartość części organicznych (tzw. próchnicy/humusu), a wypalanie powierzchni
ziemi istotnie ją zmniejsza. Nad-

Poziom kopalny na wydmie

mierne odwodnienie powoduje
przejście gleb torfowych w murszowe i utratę węgla, a dodatkowo sprzyja pożarom torfowisk
i powoduje zapadanie się gruntu.
Sztuczne nawadnianie może
powodować odwodnienie innych
terenów, obniżenie zwierciadła
wód gruntowych, a nawet zanik
nadmiernie eksploatowanych rzek i jezior, a po

Poziom orny
Regosol_wydmowy

Gleba płowa z lessu

Rędzina inicjalna

wielu latach zasolenie nawadnianego terenu. Gleba pobiera
też związki chemiczne z opadów,
burz pyłowych i wód powodziowych (te ostatnie bywają zanieczyszczone odpadami komunalnymi i przemysłowymi).
Od jakości gleby zależą wartości użytkowe i zdrowotne wyprodukowanej na niej żywności.
Nawozy i inne środki stosowane
do wzbogacania gleb powinny
spełniać normy bezpieczeństwa.
Gleby spoiste, tzw. ciężkie są
względnie odporne na zanieczyszczenia i dobrze izolują niżej
zalegające wody gruntowe, natomiast lekkie gleby piaszczyste są
podatne na zmiany chemiczne
i ułatwiają przenikanie metali
ciężkich, nitrozoamin i innych
szkodliwych substancji do ujęć
wody pitnej.

Kilkadziesiąt lat temu głośna była sprawa wapnowania
użytków rolnych wapnem hutniczym, zawierającym nadmierne
stężenia ołowiu i innych metali
ciężkich, co doprowadziło do
skażenia dużych obszarów we
wschodniej części kraju. W ograniczonym zakresie można stosować jako nawozy wapniowe
odpady po produkcji cukru, celulozy, sody i po flotacji siarki,
z zastrzeżeniem, że mogą one
zawierać potencjalnie szkodliwe
domieszki i nie powinny być
używane zbyt często.
Znacznie bezpieczniejsze
jest stosowanie minerałów naturalnych: margli, dolomitu
i kredy jeziornej. W ostatnich
latach zwraca się uwagę, że torf
ogrodniczy powinien być zastępowany kompostem, gdyż złoża
torfowe odbudowują sie bardzo
wolno, a ich eksploatacja powoduje zaburzenia nawodnienia
terenu oraz niszczenie rzadkich
i chronionych siedlisk przyrodniczych. Wbrew obiegowej opinii
torf nie zawiera istotnych ilości
przyswajalnych dla roślin minerałów (szczególnie torf wyso-

Gleba płowa – wąwóz lessowy

ki) a jedynie poprawia zdolność
utrzymywania wody w glebie.
Problemem w ochronie gleb
jest rozwój miast i terenów przemysłowych, które często zajmują żyzne mady nadrzeczne
i urodzajne gleby brunatne na
wysoczyznach, a w ostatniej
kolejności ubogie gleby bielicowe. Dodatkowo wokół miast
ma miejsce degradacja gleb
spowodowana częściową tylko ochroną warstwy humusowej podczas nowych inwestycji,
przemieszaniem mas ziemnych,
domieszkami gruzu i innych
materiałów obcych. Coraz więcej firm oferuje kompleksowe
badania chemiczne gleb, jednak
poza działalnością naukową badania takie są przeprowadzane względnie rzadko. Potrzeba
ochrony gleb wydaje się odległa od problemów przeciętnego
człowieka, jednak to od stanu
gleby zależy nasze zdrowie i jakość życia. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
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Muzyka dobra
na wszystko

C

iekawie wydana i pięknie ilustrowana „Historia muzyki
dla dzieci” to książka raczej
dla starszych dzieci, będąca
doskonałą okazją do wejścia
w świat muzyki w sposób dostosowany do ich możliwości odbiorczych. Nie mamy
więc w książce suchych dat,
nużących analiz i fachowych
pojęć, a głównie różnego rodzaju zachęty, by otworzyć
się na piękny świat muzyki.
Nie jest to łatwa rzecz,
gdyż dzieci otoczone są dziś
muzyką dostępną na jedno
kliknięcie z telefonu, przez
co jednak mają utrudniony dostęp do dzieł muzycznych, które nie są typowymi
przebojami, ale wymagają
pewnej uwagi i kompetencji w ich odbiorze.
W książce poznajemy muzykę z różnych epok i gatunków, poznajemy sposoby tworzenia muzyki czy też różne
instrumenty. Dowiemy się też jak mu-

D. Schweitzer, M. Richards, Historia muzyki
dla dzieci, Wydawnictwo Rebis, 96 stron.

zyka wpływa na nasze samopoczucie
i relacje z ludźmi. Książka zawiera też
listę utworów, które można słuchać
w trakcie jej czytania. q

Syn szewca dyktatorem

S

talin, jeden z największych zbrod- surowych kaukaskich zasad na czele
niarzy w dziejach ludzkości był ze świętą zasadą lojalności wobec rokiedyś dzieckiem i młodzieńcem, dziny i przyjaciół. Uczył się też umiejętmiał swoje dziecięce przygody i kłopoty ności walki fizycznej i wyrafinowanej
okresu dorastania – nikt oczywiście nie sztuki zemsty. Wiele z jego zachowani
mógł wtedy przypuszczać, że zostanie jako podejrzliwego dyktatora ma swe
krwawym dyktatorem. Książka „Młody źródła właśnie w okresie dzieciństwa
Stalin” daje nam dostęp do tych niezna- i dorastania. q
nych faktów z życia przyszłego dyktatora, które autor wydobył głównie
z gruzińskich archiwów. W książce
poznajemy Stalina jako dziecko,
rewolucjonistę, gangstera, poetę,
seminarzystę, miłośnika literatury
i młodych kobiet.
Z drobiazgowych, trwających ponad dziesięć lat badań autora ukazuje się wielobarwny portret Stalina,
który idzie na przekór potocznemu
dość przekonaniu, iż był nijakim,
bezbarwnym człowiekiem, którego los przypadkowo wypchnął na
szczyty władzy. Autor podkreśla,
że za poglądem o nijakości i miernocie intelektualnej Stalina stał
jego późniejszy śmiertelny wróg
– Lew Trocki.
Szczególnie wyrazisty opis dotyczy dzieciństwa Stalina w gruzińskim miasteczku Gori, gdzie Simon Sebag Montefiore, Młody Stalin,
jako syn szewca wzrastał wśród Warszawa, 463 strony.

Rosyjscy niewolnicy

Ciało nas ostrzega

o wprost niewiarygodne, jak
długo w Rosji panował nieludzki system niewolniczy,
w którym miliony pańszczyźnianych
chłopów było traktowanych jak to-

oraz bardziej do społecznej świadomości przebija się przekonanie, iż
styl życia, w tym głównie dieta i ruch mają fundamentalny
wpływ na nasze zdrowie. Daleko
nam jeszcze jednak do tego, abyśmy masowo zmieniali ów styl
życia. Przyzwyczailiśmy się do
tego, że istnieją choroby cywilizacyjne, które są naszą zmorą,
uważamy, że są czymś koniecznym, związanym nierozdzielnie ze współczesnym życiem. To
sprawia, że czujemy się wobec
nich bezradni, słabi i niejako
zwolnieni z odpowiedzialności.
To bardzo błędne myślenie.
Powinniśmy bowiem zrozumieć, iż nasze ciało jest poddane
dziś niezwykłym sytuacjom stresowym, które powoli i skutecznie wpędzają nas w choroby, głównie
psychosomatyczne i autoimmunologiczne. Ciało wcześnie daje nam sygnały ostrzegawcze, ale rzadko umiemy je na czas rozpoznać. W książce
autorka pokazuje nam na przykładzie
swoich pacjentów, jak ważne jest, aby

T

Borys Kierżencew, Zniewolona Rosja. Historia
poddaństwa, Wydawnictwo Poznańskie, 2021,
350 stron.

war. Sprzedaż ludzi, włącznie z rozdzielaniem rodzin i małżeństw trwała
w Rosji niemal do zniesienia prawa
pańszczyźnianego w drugiej połowie
XIX w. Chłopi byli całkowicie skazani na dobrą wolę panów. Można było
z nimi zrobić praktycznie wszystko.
Zdarzało się, iż cesarzowa Katarzyna
jednego dnia potrafiła „podarować”
członkom swojej świty 18 000 chłopów pańszczyźnianych.
Książkę czyta się niełatwo, gdyż
najeżona jest bardzo drobiazgowymi
i obrazowymi opisami okrucieństw,
tortur i przemocy, jakiej poddawani
byli chłopi w carskiej Rosji. W „wiadomościach moskiewskich” można było
natrafić na takie ogłoszenie:” Sprzedaje
się niepotrzebną służbę dworską: szewc
– 22 lata, żona jego – praczka. Cena
onego 500 rubli. Ponadto pilarz 20 lat
z żoną, a żona jego to dobra praczka,
szyje też dobrze bieliznę. I cena onego
400 rubli”.
Jak pisze autor: „Życie chłopa pańszczyźnianego w Rosji przypominało
bezterminową katorgę”. Książka daje
nam wgląd w ten nieludzki system
opresji. q

C

Ewa Kempisty-Jeznach, Chorzy ze stresu
Problemy psychosomatyczne, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2021, 191 strony.

nie przeoczyć pierwszych negatywnych sygnałów i zareagować w porę.
A sygnały potrafią być bardzo różne
i trudne w interpretacji. q
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Medaliści z Tokio na Gali Olimpijskiej
Wręczenie nagród
złotym, srebrnym
i brązowym medalistom
z Tokio było głównym
punktem Gali
Olimpijskiej. Medaliści
wzięli również udział
w symbolicznym
otwarciu wystawy
START, poświęconej
wybitnym polskim
olimpijczykom,
paraolimpijczykom,
sportowcom
i trenerom.

G

fot. Danuta Matloch

ala to święto, to uroczysty moment podczas którego padają
przede wszystkim
podziękowania i podsumowania.
Dziękujemy wszystkim – sportowcom, trenerom, działaczom –
całej polskiej rodzinie sportowej.
To także moment, kiedy możemy
z szerszej perspektywy spojrzeć
na polski sport. Pragnę wygłosić
szczególne podziękowania. Chcę
podziękować polskim sportowcom za to, że możemy wykorzystać wasz sukces, aby jeszcze
bardziej wzmocnić wsparcie dla
polskiego sportu – zwrócił się wicepremier prof. Piotr Gliński do
medalistów Igrzysk Olimpijskich
w Tokio podczas Gali Olimpijskiej, w której uczestniczył także
prezydent RP Andrzej Duda.
Celem Gali Olimpijskiej, która
odbyła się w siedzibie Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, było
nagrodzenie sportowców i przypomnienie ich olimpijskich sukcesów. Wicepremier podkreślił,
że osiągnięcia te miały ogromne
znaczenie zwłaszcza dla rozwoju
sportu w Polsce.

– Te wyzwolone przez was pozytywne emocje ułatwiły nam
podjęcie właściwych decyzji. Mamy największy wzrost budżetowy
w polskim sporcie. W przyszłym
roku budżet w części: Kultura
fizyczna będzie większy o 284
mln zł. To wszystko dzięki Wam,
dzięki polskim medalistom z Tokio – podkreślił minister kultury,
dziedzictwa narodowego i sportu.
Szef resort kultury i sportu
wskazał, że dodatkowe środki będą przeznaczone przede
wszystkim na sport powszechny, który musi być wspierany
podobnie jak sport wyczynowy. Przypomniał także o wprowadzonych niedawno czterech
nowych programach stypendialnych – Team100, Team100Junior,
Team100Minister oraz Team100Trener, które mają stanowić
wsparcie nie tylko dla sportowców, ale też trenerów.
– W przyszłym roku budżet w ministerstwie osiągnie
1 mld 600 mln zł. Wiem, że te
pieniądze będą dobrze wydane,
bo jako minister odpowiedzialny
za sport poznałem środowisko

Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

sportowe, poznałem jego potrzeby i poznałem ludzi. Serdecznie
gratuluję i serdecznie dziękuję
za to, że z tych sukcesów indywidualnych i tych wspólnych
pozytywnych emocji wynika
także coś bardzo ważnego dla
dobra publicznego. Polski sport
będzie budował polskie zdrowie
i polski dobrostan – podsumował
wicepremier prof. Piotr Gliński.

Wystawa START w Parku
Olimpijskim PKOl

Wręczenie nagród złotym, srebrnym i brązowym medalistom
z Tokio było głównym, lecz niejedynym punktem poniedziałkowej Gali Olimpijskiej. Medaliści
wzięli również udział w symbolicznym otwarciu wystawy
START, poświęconej wybitnym
polskim olimpijczykom, paraolimpijczykom, sportowcom
i trenerom.
W ramach projektu, zaprezentowanego publiczności
w przeddzień 102. rocznicy
powołania Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, stworzone zostały naturalnych rozmiarów
rzeźby przedstawiające naszych
reprezentantów w typowych dla
nich pozach. Rzeźby zostały pomalowane w kolory nawiązujące
do pięciu olimpijskich kręgów
– dla podkreślenia charakteru
projektu. Uzupełnieniem wystawy trójwymiarowej jest wystawa planszowa, prezentująca
szersze grono wybitnych postaci
budujących wspaniałą historię
polskiego sportu.
Wystawa jest przedsięwzięciem z pogranicza kultury, sztuki
i sportu – za sprawą unikato-

wych, artystycznych przedstawień sportowców opowiada
o historii i idei polskiego ruchu
olimpijskiego, stanowiących
ważny element naszego dziedzictwa kulturowego.
Do 6 grudnia 2021 r. wystawa
będzie prezentowana w Parku
Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Następnie figury zostaną
rozstawione na terenie całego
kraju w miejscach związanych
z poszczególnymi sportowcami
i na stałe zagoszczą na terenie
obiektów sportowych i w placówkach kultury, a także w przestrzeni miejskiej.
Wystawa dostępna jest także
na portalu niepodlegla.gov.pl.
Organizatorem wystawy jest Biuro Programu „Niepodległa” i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, zaś mecenasem projektu PKN Orlen.

Gala Olimpijska PKOl

To jedno z głównych wydarzeń
organizowanych przez Polski
Komitet Olimpijski. Odbywa się
po każdych igrzyskach olimpijskich. Jej celem jest nagrodzenie medalistów olimpijskich
oraz przypomnienie sukcesów
z igrzysk. To ważny i wzruszający
moment dla każdego sportowca.
Medal olimpijski jest bowiem
najwyższym i najważniejszym
trofeum w karierze. W gali
uczestniczą przedstawiciele
władz państwowych, medaliści,
ich trenerzy, sponsorzy i partnerzy Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej. z
www.gov.pl/web/kulturaisport/

Polska reprezentacja
olimpijska na igrzyskach
w Tokio
Polscy sportowcy wywalczyli
w Japonii 14 medali – cztery
złote, pięć srebrnych i pięć
brązowych. To najlepszy wynik
biało-czerwonych w XXI wieku.
Złote medale:
q rzut młotem – Anita
Włodarczyk
q rzut młotem – Wojciech
Nowicki
q chód na 50 km – Dawid
Tomala
q sztafeta mieszana 4x400m:
Dariusz Kowaluk (team100),
Karol Zalewski, Natalia
Kaczmarek, Iga BaumgartWitan, Małgorzata HołubKowalik, Justyna Święty-Ersetic,
Kajetan Duszyński
Srebrne medale:
q sztafeta 4x400 m: Anna
Kiełbasińska, Justyna ŚwiętyErsetic, Natalia Kaczmarek
(team100), Małgorzata Hołub
– Kowalik, Iga BaumgartWitan
q żeglarstwo – 470: Agnieszka
Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill
q kajakarstwo – K-2 500 m:
Karolina Naja, Anna Puławska
q wioślarstwo – czwórka
podwójna: Maria Sajdak,
Agnieszka Kobus-Zawojska,
Marta Wieliczko, Katarzyna
Zillmann
q rzut oszczepem – Maria
Magdalena Andrejczyk
Brązowe medale:
q kajakarstwo – K-4 500m:
Justyna Iskrzycka (team100),
Karolina Naja, Helena
Wiśniewska (team100), Anna
Puławska
q zapasy – styl klasyczny –
97 kg – Tadeusz Michalik
q rzut młotem – Malwina
Kopron
q rzut młotem – Paweł Fajdek
q bieg na 800 m – Patryk Dobek
(team100)
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Jak rozmawiać

z umierającym człowiekiem
Każdy z nas prędzej czy później zetknie się z odchodzeniem kogoś bliskiego, bądź znajomego. Co wtedy warto
mówić do umierającego? Jak można go wspierać w ostatnich dniach czy godzinach życia?
Nie zawsze jednak chyba w tego
rodzaju sytuacjach wszystko
przebiega tak, jak pan to przedstawił.
Niestety, różnie z tym bywa.
Część lekarzy wciąż uważa powiedzenie pacjentowi, że nic już
nie można dla niego zrobić, czyli
wyleczyć jego chorobę, za formę
porażki. Lekarze nierzadko stosują wtedy różne wybiegi, np.
mówiąc: skierujemy teraz pana
do hospicjum domowego, a jak
pan się tam wzmocni, to za pół
roku wrócimy do leczenia. To
zdejmuje z nich ciężar i odpowiedzialność związane z odbyciem
takiej niewątpliwie trudnej rozmowy, ale oczywiście nie jest to
prawdziwe i profesjonalne, gdyż
może dawać pacjentowi fałszywą

Część lekarzy wciąż
uważa powiedzenie
pacjentowi, że nic już
nie można dla niego
zrobić, czyli wyleczyć
jego chorobę,
za formę porażki.
Lekarze nierzadko
stosują wtedy różne
wybiegi, np. mówiąc:
skierujemy teraz
pana do hospicjum
domowego, a jak pan
się tam wzmocni,
to za pół roku
wrócimy do leczenia.

nadzieję i w praktyce stanowi
formę okłamywania go. Za pół
roku może już przecież nie być
tego pacjenta wśród nas, a śmiertelna choroba z pewnością nie
spowoduje, że przybędzie mu sił.
Dlaczego tak się dzieje? Czy lekarze nie są do prowadzenia
takich rozmów odpowiednio
przygotowywani w trakcie nauki
zawodu?
Myślę, że cały personel medyczny nie jest do tego dobrze przygotowany. Opieka paliatywna
w różnym stopniu uwzględniona
jest w systemie kształcenia na
kierunku lekarskim. Na niektórych uczelniach medycznych jest
to wciąż lub też był przez długi
czas przedmiot dobrowolny, nie-

obowiązkowy. Lekarze, którzy
nie byli w tym zakresie szkoleni
mogą więc mieć z tym trudność,
zwłaszcza, że każdy pacjent jest
inny. Inaczej rozmawia się z osobą, która ma 90 lat, a inaczej
z taką która ma lat 20. Nie ma
więc w tym zakresie żadnych
uniwersalnych recept i trzeba
się w tej dziedzinie trenować,
zdobywać doświadczenie.
A co w sytuacji, gdy lekarz z jakiegoś powodu nie był w stanie sam przekazać choremu
tej informacji, bo pacjent np.
był nieprzytomny, ale prawdę
zna już rodzina chorego? Czy
członkowie rodziny powinni
przekazywać takie informacje
swoim bliskim?

Fot. AdobeStock

Wiktor Szczepaniak: Kto powinien przekazać choremu informację o tym, że nie da się go wyleczyć i może wkrótce umrzeć?
Doktor Paweł Witt: Tego rodzaju
informacje powinien przekazać
choremu jego lekarz prowadzący. W praktyce, lekarz powinien
skierować pacjenta od razu do
opieki paliatywnej (hospicyjnej), jeżeli oczywiście pacjent
ma jednostkę chorobową kwalifikującą go do tej opieki, wyjaśniając mu jednocześnie tego
powody, a więc np. informując chorego o tym, że leczenie
przyczynowe jego choroby, np.
nowotworowej, zostało właśnie
zakończone, a rokowanie co do
możliwości jej wyleczenia jest
niepomyślne.
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Wszystko zależy od tego, jakie
są relacje w tej rodzinie. Generalnie jednak powinno się stosować w tego typu kwestiach
dwie uniwersalne zasady: po
pierwsze nie powinniśmy kłamać, a po drugie powinniśmy
mówić choremu tyle, ile sam
chce wiedzieć. Bardzo często pacjent nie jest gotowy na przyjęcie
całej prawdy i z tego co usłyszy
od lekarzy lub przeczyta w dokumentacji medycznej wybiera
sobie tylko niektóre informacje,
te które jest w stanie udźwignąć.
Myślę, że wielu chorych nie chce
wiedzieć, jak jest naprawdę. Często też muszą do tego dojrzeć.
Dlatego prawdziwa rozmowa
o śmierci i umieraniu zaczyna
się nierzadko dopiero w opiece
paliatywnej i to niekoniecznie
wcale z lekarzem, lecz najczęściej z inną osobą, taką którą
sobie chory sam wybierze, którą
lepiej pozna i której zaufa, np.
z pielęgniarką lub z innym chorym. Lekarz u pacjenta będącego
w opiece paliatywnej bywa średnio 2 razy w miesiącu, podczas
gdy pielęgniarka minimum 2 razy w tygodniu. Dlatego to często
właśnie pielęgniarki stają się dla
chorych najbardziej zaufanymi
partnerami do rozmowy o ważnych i trudnych sprawach.
Jeśli chory nie jest gotowy na przyjęcie prawdy i rozmowę o swojej
śmierci, a został już skierowany
do opieki paliatywnej, to jak rodzina powinna się z nim komunikować? Ma wtedy po prostu
unikać tematu zdrowia i śmierci,
udając, że wszystko jest OK?
To zależy od konkretnej sytuacji.
Pamiętajmy, że pacjenci trafiają
do opieki paliatywnej na różnych etapach choroby i w bardzo różnym stanie. Czasem są
to osoby, które pozostają pod
opieką zespołu hospicyjnego
nawet przez 2-3 lata, inne zaś
przez 2-3 miesiące, a czasem
tylko dni. Inaczej więc będzie
się rozmawiać z pacjentami z tej
pierwszej grupy, którzy są jeszcze często w relatywnie dobrej
formie, a inaczej z chorymi z tej
drugiej grupy, którzy są już często pacjentami leżącymi, wymagającymi intensyfikacji opieki
i zmiany priorytetów.
Omówiliśmy już pokrótce pierwszy etap, czyli przekazywanie
choremu informacji o niepomyślnym rokowaniu, a także jego
oswajanie się z myślą o śmierci.
A teraz chciałbym zapytać jak
rozmawiać z osobą umierającą,
której zostały już tylko tygodnie,
dni lub godziny życia.
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Na pewno warto być wtedy
autentycznym. Tak naprawdę, żeby pomagać
osobom umierającym, żeby być dla
nich wsparciem,
trzeba najpierw
samemu troszeczkę pomyśleć o odch o d z e n i u ,
t a k ż e własnym, a więc
zmierzyć się
z tematem, który wydaje nam się
odległy, nierealny,
nie dotyczący nas. My
zawsze sobie tę granicę
przesuniemy – bo jeszcze
nie czas...
Nie da się pomagać komuś
w odchodzeniu, jeżeli my sami
wypieramy ten temat ze swojej
świadomości, unikamy go albo
traktujemy jako tabu. Niestety
nie jest to wcale łatwe, bo śmierć
jest takim tematem, przed którym niejako instynktownie się
bronimy, stosując różne formy
zaprzeczania, racjonalizacji czy
wyparcia. Dlatego bardzo często
stykam się z pacjentami, którzy
nie pogodzili się wciąż ze swoją
mającą nadejść wkrótce śmiercią, np. takimi, którzy jeszcze
nie czują się źle, lecz o ich bardzo złym stanie świadczą tylko
wyniki badań diagnostycznych.
Fałszywą nadzieją, czy też zaklinaniem rzeczywistości, żyje
jednak do końca również wiele osób, które mają już za sobą
długie, żmudne leczenie. Liczą
oni ciągle na jakąś, kolejną już
z rzędu chemioterapię, radioterapię lub inną formę leczenia,
często alternatywnego, która ich
uratuje. W mniejszości są chyba
jednak ci, którzy zaakceptowali
to co ich czeka i w związku z tym
pozałatwiali wszystkie swoje doczesne sprawy. Są też ludzie,
którym niezwykle trudno jest
w ogóle wypowiedzieć to słowo
– śmierć, czyli mówić o swoim
umieraniu. Zajmowałem się
kiedyś starszym panem, który
ściskając mocno kołdrę zapytał
mnie: panie Pawle, czy myśli
pan, że warto abym kupił bilety
lotnicze do Australii na przyszły
rok, bo są teraz naprawdę tanie?
(Mimo, że przez całe życie nie
był ani razu za granicą). Łatwo
się domyślić, o co tak naprawdę
ten człowiek pytał, a czego nie
był w stanie wypowiedzieć.
I co na takie pytanie „o Australię”
najlepiej odpowiedzieć?
Odpowiedzi zawsze są indywidualne, nie zawsze jednoznaczne,

że będę trzymał kciuki i będę
starał się robić wszystko
co w mojej mocy, by
jak najdłużej pozostał w dobrej formie, chociaż na
wiele rzeczy nie
mam wpływu.
Natomiast
gdyby odpowiedział, że
czuje, że nie,
to odpowiedziałbym, że
skoro tak czuje,
to coś w tym jest
i że to może być
trudne, bo dużo czasu przed nami...

Po pierwsze warto
pozwolić chorej
osobie jak najwięcej
mówić, jeśli tego
chce. Jeżeli pacjent
mi mówi: panie
Pawle, czuję
ż umieram, a ja
widzę, że mówi
to poważnie,
to odpowiadam
wtedy np.: tak pan
czuje? Jeśli on wtedy
odpowie, że tak,
to ja nie zaprzeczam
jego słowom,
akceptuję je ze
spokojem. Można
postawić w tym
miejscu kropkę,
wziąć tę osobę
za rękę.

często muszą być dostosowane
do aktualnej sytuacji w jakiej
znajduje się pacjent. Ja odpowiedziałem: Jeżeli naprawdę chce
pan zobaczyć Australię i to jest
pana marzenie oraz ma pan pieniądze, to proszę kupić ten bilet,
bo marzenia trzeba spełniać.
Z drugiej strony to bardzo dużo
czasu – ja osobiście nie lubię
planować tak odlegle, bo życie
nie raz już mnie zaskoczyło.
Ten człowiek nie zapytał wprost
i wprost nie chciał odpowiedzi.
Gdyby zapytał, czy pan myśli,
że dożyję wyjazdu do Australii
w przyszłym roku, to ja osobiście
bym odpowiedział: a jak pan czuje? Jak pan myśli? Gdyby odpowiedział, że czuje, że tak i bardzo
tego chce, to bym odpowiedział,

Rozmawiając z terminalnie
chorą osobą trzeba więc być
bardzo ostrożnym, ważyć słowa i jednocześnie uważnie ją
obserwować, aby zorientować
się w jakim jest naprawdę stanie.
Po czym można poznać, że zbliża
się „ten” moment?
Po pierwsze warto pozwolić chorej osobie jak najwięcej mówić,
jeśli tego chce. Jeżeli pacjent
mi mówi: panie Pawle, czuję że
umieram, a ja widzę, że mówi to
poważnie, to odpowiadam wtedy
np.: tak pan czuje? Jeśli on wtedy
odpowie, że tak, to ja nie zaprzeczam jego słowom, akceptuję je
ze spokojem. Można postawić
w tym miejscu kropkę, wziąć
tę osobę za rękę, ale można też
pójść krok dalej i zapytać np.:
Jak pan wyobraża sobie swoją
przyszłość? Odpowiedź chorego
na takie pytanie może nam sporo powiedzieć o tym, co wie on
o swojej chorobie, a także jaki
jest jego obecny stan, także psychiczny. Wcale nie jest przecież
powiedziane, że umrze właśnie
dziś, już za chwilę. Może to być
tylko jego „gorszy dzień” albo
objaw depresji. Jeśli jednak ktoś
mówi z przekonaniem: czuję,
że jest ze mną naprawdę źle,
chciałbym pożegnać się z rodziną, czuję że umieram, chciałbym
ostatni raz pojechać nad morze –
to wtedy nie można zaprzeczać.
Często przeczucia chorych dotyczące zbliżającej się śmierci,
przynajmniej tych, którzy do
końca zachowują przytomność
umysłu, okazują się trafne.
Zatem, gdy już to się dzieje, jesteśmy przy naprawdę odchodzącej
osobie, co do niej powinniśmy
mówić, a czego nie mówić, jak
ją wspierać?
Ja myślę, że chyba nie ma takiego tematu, którego nie można
poruszać w rozmowie z osobą
umierającą. Przede wszystkim

jednak warto przy niej wtedy
być, już sama nasza obecność jest
w takich chwilach najważniejsza.
Można przecież towarzyszyć komuś w odchodzeniu bez słów, np.
trzymając tylko czyjąś dłoń. Jeśli
ktoś chce mówić do umierającej
osoby, to warto, aby mówił jej miłe
rzeczy. Niestety Polacy nie lubią
nadużywać miłych słów, takich
jak: kocham cię, jesteś dla mnie
ważny, cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, jestem ci wdzięczny za
to, co dla mnie zrobiłeś, chcę być
przy tobie. W tego rodzaju trudnych momentach niejednokrotnie
zdarza się, że bliscy umierającej
osoby zupełnie nie wiedzą jak się
zachować i mówią jej coś w stylu:
to ja ci teraz zamknę drzwi, a ty
sobie odpocznij, po czym wychodzą. A od czego ten chory ma odpoczywać?
W takich momentach raczej
panuje spokój, czy wyzwalają
się silne emocje?
Jest z tym różnie, ale warto
wiedzieć, że dzięki rozwojowi
medycyny paliatywnej jesteśmy
dziś w stanie zlikwidować lub
zniwelować dużą część dotkliwych objawów somatycznych
towarzyszących schyłkowej fazie choroby, pomagając chorym
w dobrym, jak najbardziej komfortowym odchodzeniu. Jeśli jest
taka potrzeba i zawiodą wszelkie
inne możliwości, to można np.
wprowadzić pacjenta w tzw. stan
sedacji, a więc stan głębokiego
uspokojenia, przypominający
naturalny sen.
To o czym mówiliśmy do tej pory
odnosiło się przede wszystkim
do umierania z powodu chorób przewlekłych, np. w domu
lub hospicjach. Teraz w środku
pandemii ludzie umierają często
w szpitalach bez możliwości
kontaktu z najbliższymi.
Rzeczywiście, nagłe, przedwczesne odchodzenie podczas pandemii, z powodu COVID-19, które
często ma miejsce w warunkach
szpitalnych, w otoczeniu ludzi
ubranych w kombinezony, bez
wsparcia bliskich, to coś zupełnie innego i okropnego. Dlatego warto zrobić wszystko, żeby
temu zapobiec, jak najlepiej
dbając o siebie i bliskich, m.in.
poprzez odpowiednią higienę,
a także zalecane szczepienia
ochronne. z
Rozmawiał: Wiktor Szczepaniak
www.zdrowie.pap.pl
Dr Paweł Witt, specjalista
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
a także psychoonkolog.
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Spektakl karciany
n TEATR

W

dobrej grze,
takiej jak brydż, potrzebny
jest kwadratowy stół i talia kart. Sztuka
aktorska w wielu założeniach
taką rozgrywkę przypomina.
Dama. Walet, Joker i Król posiadają zamiary nieodgadnione aż
do końca. Kombinowanie, udawanie, ukrywanie – to elementy obu tych gier. Teatr Ochoty
doprowadził swoją drużynę do
absolutnej perfekcji, dlatego zamiast spoilerować o czym jest
najnowszy spektakl lepiej dla
recenzenta i widza wyjaśnić,
jak fantastycznymi metodami
został zrealizowany, zachowując całą głębię tekstu i trudność
podjętych tematów.

Historia działa jak
zwierciadło

Zazwyczaj określenie aktor kojarzy się z kimś kto działa odtwórczo: słowem, gestem, mimiką.
Reżyser natomiast jest opiekunem całości przedsięwzięcia, to
on wybiera często danego autora i to w jaki sposób tekst zostanie przeniesiony na scenę. Ten
konkretny przypadek okazał się
szlachetnym wyjątkiem, kiedy
to próba teatralna zmieniła się
w spotkanie ludzi sztuki, chcących
nie tylko urealnić słowa dramatopisarza w przestrzeni sceny, ale
i dodać coś twórczego od siebie.
„Tramwaj zwany pożądaniem”
tylko z pozoru ma charakter przypowieści, mechanizmy kierujące
bohaterami są jakby żywcem wyjęte z prawdziwego życia, a przecież ono pisze najlepsze scenariusze. Między innymi o negatywnej
wytrzymałości człowieka, podtrzymywanej w sposób sztuczny cierpliwości, która bardziej
szkodzi niż pomaga.
Jak długo bowiem kobiety
mogą brnąć w pewne wyuczone kulturowo zachowania? Czy
mężczyźni na serio są tacy niewzruszeni i silni? Powiedzenie
że wszystko ma swój czas, nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia i ukazuje, że człowiek jako
taki potrzebuje wsłuchiwać się
w swoje własne potrzeby bez
względu na to, czy jest kobietą

z Krzysztof Oleksyn, Paweł Janyst,
Michał Pawlik.
czy mężczyzną. U Tennessee
Williamsa historia działa jak
zwierciadło, w którym bardzo
wyraźnie zobaczyć można proste
marzenia kotłujące się co chwila
z brakiem ufności we własne
możliwości. I kiedy już jesteśmy
prawie przekonani, że zostanie
podjęta decyzja, bohaterowie
owładnięci siłą rzeczywistości,
jednak składają broń i godzą się
na to, co byłoby do uniknięcia
jeszcze przed sekundą.
Stereotypy determinujące nas
zbyt długo sprawiają, że nawet
najszczersza chęć zmiany na leprze może okazać się rodzajem
farsy czy groteski. Dobrą ilustrację tego zjawiska stanowi jedna
z par. Dama z wyższych sfer zakochana prawdziwie w zwykłym
robotniku ma problemy z przyznaniem się do tego uczucia.
Miota się w swoich wyznaniach
raz zwierzając się, niczym naiwna nastolatka, a raz ośmieszając
swojego wybranka w oczach innych. Tak wiele ich dzieli, ale
oboje zdają się być na tym samym poziomie emocjonalnym.
On przecież też nie pozostaje jej
dłużny. Na swój sposób dorasta,
pozostając jednocześnie dzieckiem. Obiektem jego westchnień
jest przecież ukrywająca przeszłość prostytutka. On, wycho-

Irmina Liszkowska v

wany i mieszkający do tej pory
z matką, również targany jest
brakiem umiejętności podjęcia
jakiejkolwiek decyzji. Kiedy dochodzi w końcu do skonsumowania tej toksycznej relacji sama
scena aktu jest czymś innym dla
każdej ze stron. Następuje połączenie, ale tylko fizyczne, umysły
kochanków zdają się od siebie
oddalać. Dla niej jest to moment
szczerości, jeden z nielicznych
na jaki pozwoliła sobie w życiu,
dla niego to inicjacja przejście ze
stanu chłopca w stan mężczyzny.
Niestety już w chwili współżycia wiadomo jaki będzie tego
koniec. Kobieta, udająca silną,
nie znajdzie w sobie odwagi na
odmianę życia. Doświadczenie zebrane po latach działa na
nią jak narkotyk. On nawet by
chciał coś zmienić, ale jako ten
oszukany zamierza wymierzyć
jej karę, bez względu na to czy
dotknie ona również i jego. On
sam również jest naznaczony
przez swoją bliskość z matką.
To dlatego ostatecznie podejmuje decyzję, tyle że, niestety,
bardzo dziecinną.

Waga szczerości

„Tramwaj zwany pożądaniem” to
obranie kursu na szczerość. Tylko walka samego ze sobą jest coś

Czym skutkują
wieczne ucieczki
od sumienia
człowieka? Tennessee
Williams dotkliwie
odpowiada na kilka
pytań. Księżniczki
wcale nie posiadają
Pałaców. Samce Alfa
nie pomagają swoim
kobietom. Przyjaciele
pozostają z nami
tylko do pewnego
czasu. Niedojrzali
chłopcy już zawsze
mogą męczyć
się z poczuciem
niedopasowania
rzeczywistości
do sposobu, w jakim
zostali wychowani.

warta. Czym skutkują wieczne
ucieczki od sumienia człowieka?
Tennessee Williams dotkliwie
odpowiada na kilka pytań. Księżniczki wcale nie posiadają Pałaców. Samce Alfa nie pomagają
swoim kobietom. Przyjaciele
pozostają z nami tylko do pewnego czasu. Niedojrzali chłopcy już zawsze mogą męczyć się
z poczuciem niedopasowania
rzeczywistości do sposobu, w jakim zostali wychowani. Brzmi
znajomo? A która z tych postaci
przeraziła Cię najbardziej?
Spektakl w Teatrze Ochoty
działa na emocje nie tylko na
płaszczyźnie tekstu. Ten został potraktowany jedynie
jako punkt wyjścia do
oryginalnych, jak zawsze w tej placówce,
sposobów inscenizacji. Sztuczność,
udawanie, brak
szczerości ukazane zostały w kontekście symboliki
sprytnie zaprojektowanych kombinezonów.
Widz dopiero po pewnym
czasie jest w stanie zorientować
się, iż nagość wychodząca spod
prysznica, garnitur czy koszula
to sprytnie wkomponowany element. Podobnie jak w karcianej
grze także i tu gra aktorów pokazana jest z czterech stron, eksponowanie postaci zdaje się być
jeszcze bliższe niż do tej pory.
Każdy z bohaterów ma specjalnie zarezerwowane miejsce na
widowni. Przyjaciel domu po
lewej, Głowa rodziny na przeciwko, Pani Domu po Prawej.
Wisienką na torcie okazuje się
sprytnie rozegrana funkcja narratora. W literaturze papierowej jest on wszystkowiedzącym
przewodnikiem. Dla odbiorcy
literatury widzianej w teatrze
postanowiono z niego zakpić
w iście poetycki sposób. Jego
kwestie będące opisem rzeczywistości sztuki na scenie jawić
się mają jako brak poparcia i ruchu. Piękno wymowy, tyle że bez
użycia słów. z
Karol Mroziński
www.teatrdlawszystkich.eu

fot. Artur Wesołowski

O spektaklu „Tramwaj zwany pożądaniem” Tennessee Williamsa w reż. Małgorzaty Bogajewskiej w Teatrze
Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie pisze Karol Mroziński.
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n POCIĄG DO KAWY

Kona
hawajska księżniczka
Kiedy James Cook odkrył Hawaje, to na pewno nie spodziewał
się dwóch rzeczy, jednej, że zginie w tym rajskim zakątku
i drugiej, że oto odkrył miejsce, gdzie będzie uprawiana
jedna z najsłynniejszych kaw.

J

ames Cook wcale nie zginął za to, że nadał Hawajom nazwę Sandwich Islands, którą to wymyślił
nie z powodu ogromnego zamiłowania do kanapek, tylko na
cześć swojego sponsora hrabiego
Sandwich. Poza tym tubylcy nie
znali angielskiego i nie wiedzieli,
że właśnie nazwano najpiękniejsze wyspy świata „wyspami kanapkowymi”. Nie zrozumieli też
jak można być tak bezczelnym,
żeby próbować porwać w biały
dzień króla wyspy i te właśnie
braki w lokalnym savoir vivre,
doprowadziły do zabicia najsłynniejszego odkrywcy przez rozwścieczonych tubylców.

fot. AdobeStock

Zagubione na oceanie

Hawaje to archipelag, składający
się ze 137 wysp. Znajduje się na
Oceanie Spokojnym, daleko od jakiegokolwiek lądu. Na mapie wygląda jak kilka kropek na samym
środku oceanu. Do najbliższego
kontynentu jest prawie 4000 km.
Kawa uprawiana jest na wyspie
Big Island of Hawai’i, tej samej
na której zginął James Cook.
Zdarzenie miało miejsce bardzo blisko rejonu późniejszych
upraw kawy, w rejonie Kailua ‐Kona i obecnie jest to bardzo atrak-

cyjna turystycznie destynacja,
będąca najchętniej odwiedzanym
rejonem na wyspie, pełnym hoteli
i lokali rozrywkowych dla turystów. W najbliższej okolicy są bajkowe plaże z miejscami, gdzie jaja
składają ogromne żółwie morskie,
rezydencja hawajskich królów,
plantacje najsłynniejszej kawy
z możliwością zwiedzenia historycznej farmy, gdzie można napić
się słynnej kawy kona, niejako
u źródła.
Jakby tego było mało, to na
Dużej Wyspie jest jeszcze Park
Narodowy Wulkanu Hawaiʻi,
utworzony w 1916 r., zajmujący
1348 kilometrów kwadratowych,
który został uznany za rezerwat
biosfery i wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Co ciekawe, w wyniku aktywności wulkanicznej, wyspa cały
czas rośnie. Nie każdy wie, że
na wyspie Hawai’i znajduje się
najwyższa góra i jednocześnie
najwyższy, w dodatku aktywny
wulkan na świecie. Nazywa się
Mauna Kea, co po hawajsku znaczy Biała Góra. Wyrasta z morza
na wysokość 4205 m, ale licząc
od podstawy na dnie oceanu
ma wysokość 10203 m, podczas
gdy Mount Everest ma „jedynie”
8848 metrów wysokości.

Najlepsze kawy świata

Podobnie jak na opisywanej ostatnio Jamajce, na Hawajach panuje
idealny klimat do uprawy kawy.
Powstało nawet określenie wielka trójka, czyli właśnie jamajka
blue mountain, kona z Hawajów
i copi luwak z Indonezji, na określenie trzech najbardziej poszukiwanych kaw świata. Przy czym
jamajka i kona, to faktycznie kawy o naturalnej bardzo wysokiej
jakości, natomiast copi luwak
powstaje w wyniku sztuczki, polegającej na karmieniu surowymi
owocami kawy łaskuna palmowego, małego ssaka, przypominającego naszą kunę. Po przejściu
przez jego przewód pokarmowy
mają one nabierać niezwykłych
właściwości, tracić goryczkę, zyskiwać delikatny i niepowtarzalny
smak i aromat.
Na Hawajach kawa pojawiła
się w 1828 r. za sprawą misjonarza Samuela Reverend Ruggles,
który sprowadził sadzonki kawy
z Brazylii. Był to okres, kiedy kawa była dobrem luksusowym i jej
uprawa była bardzo opłacalna.
Powstały duże plantacje kawy,
które upadły po krachu na rynku
z powodu nadprodukcji kawy
w 1899 r. Właściciele plantacji
byli zmuszeni sprzedać lub wy-

Ziarna kawy kona
otrzymuje się tak
zwaną metodą
mokrą, czyli wiśnie
kawy przesypuje
się do specjalnych
zbiorników, gdzie
kawa fermentuje
przez ok. 12-24 godzin,
po czym ziarna kawy
wypłukuje się z tak
powstałej pulpy.

dzierżawić plantacje swoim pracownikom i tak na niewielkich,
często rodzinnych plantacjach
kawa jest uprawiana do dzisiaj.
Plantacje są zlokalizowane w zachodniej części wyspy
w pasie nazwanym Kona Coffee
Belt. Panują tam idealne warunki do uprawy, urodzajne wulkaniczne gleby, słoneczne poranki
i zamglone popołudnia, powodują, że nie jest tam ani za gorąco,

ani za zimno. Ziarna kawy kona
otrzymuje się tak zwaną metodą
mokrą, czyli wiśnie kawy przesypuje się do specjalnych zbiorników, gdzie kawa fermentuje
przez ok. 12-24 godzin, po czym
ziarna kawy wypłukuje się z tak
powstałej pulpy. Metoda sucha
polega na suszeniu wiśni kawowych na specjalnych matach,
a następnie otrząsaniu wysuszonych skórek.
Dlaczego tylko na tym skrawku
wyspy uprawia się kawę? Ponieważ na tej wyspie o powierzchni
nieco ponad 10000 km kwadratowych występuje aż 12 stref klimatycznych. Nic dziwnego, skoro wyspa miała się narodzić na
skutek walki boga wulkanów Pele
z herosem Kamapua, który miał
kontrolę nad pogodą. W wyniku
tej walki powstała wyspa, gdzie
na zachodzie dominuje wypalony
słońcem krajobraz wulkaniczny, kiedy na wschodzie panuje
klimat tropikalny z charakterystycznymi regularnymi opadami
deszczu. Trudno do dzisiaj rozstrzygnąć, kto wygrał pojedynek.
Pele twierdzi zapewne, że to on,
skoro geologicznie wyspa zbudowana jest z pięciu gór wulkanicznych, z których większość
jest nadal aktywna, za Kamapuą
przemawia jednak 12 stref klimatycznych. Może powinni omówić
tą kwestię przy kawie? z
Michał Włudarczyk

RODZINA – TAJEMNIC ŻYCIA GARŚĆ
Uroczysty telewizyjny koncert
z okazji Światowego Roku Rodziny
6 STYCZNIA 2022 R. TVP1

WYSTĄPIĄ:
Ewa Dałkowska • Edyta Górniak • Ida Nowakowska • Krzysztof Cugowski z synem • Bracia Golcowie
Andrzej Lampert • Katarzyna Cerekwicka • Jerzy Zelnik • Tadeusz Seibert • Michał Gasz • Krzysztof Iwaneczko
Katarzyna Dereń • Marysia i Grześ Stachera
Artystom akompaniuje: O
 rkiestra pod kierownictwem Zygmunta Kukli • Artystom towarzyszy: chór TGD (dorosły i dziecięcy)
Reżyseria: Bolesław Pawica • Scenariusz: ks. dr Andrzej Chibowski
Realizacja telewizyjna: Jacek Dybowski • Producent telewizyjny: Michał Mackiewicz
ORGANIZATORZY: TVP1 • Fundacja Kresy Historii • Parafia św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej
WSPÓŁORGANIZATORZY: Caritas Polska realizujący projekt „Rodzina Rodzinie”

