Czas na Tatę – największe
w Polsce badania o ojcostwie
Dobry ojciec ma być obecny emocjonalnie
przez okazywanie czułości, troskliwości
i opiekuńczości.
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Kompozytorzy aktywni w drugiej
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brzemię historii.
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Nowy Rok i budowanie
nowej wspólnoty

Nowy Rok, mimo trwającej pandemii, daje nadzieję na powrót
do normalności. Musimy tylko nauczyć się żyć z pandemią. Nie w tym
sensie jednak, aby żyć w ciągłym strachu i izolacji, ale aby wypracowywać
nowe formy współpracy i solidarności. By być razem pomimo pandemii.
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w wielu sektorach. Warto przy
tej okazji pomyśleć o silniejszych
mechanizmach integracji cudzoziemców, aby chcieli zostać w naszym kraju na stałe, a nie „uciekać” dalej na Zachód po zdobyciu
w Polsce doświadczenia.
Zatrzymywanie imigrantów
w wieku produkcyjnym w naszym kraju jest jednym z największych wyzwań polityki imigracyjnej. Nowe przepisy, które
zmniejszą obciążenia biurokratyczne imigrantów przebywających w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy,
uczynią nasz kraj bardziej atrakcyjnym miejscem do pozostania
w nim na dłużej.
Z nadzieją na lepszy rok 2022
r. życzę Państwu w imieniu całej
Redakcji wszelkiej pomyślności,
zdrowia, sukcesów zawodowych
i czasu dla najbliższych. z
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można „karać” Polskę za duży
udział węgla w gospodarce? Jak
sprawiedliwie zachęcić do niskoemisyjnej gospodarki?
Zawsze warto rozsądnie
i oszczędnie gospodarować surowcami energetycznymi i zasobami wodnymi na poziomie
krajowym i lokalnym, nie dając
się przy tym zastraszyć niektórym kasandrycznym przepowiedniom, dotyczącymi zmiany
klimatu. Klimat to uśrednione
warunki pogodowe na danym
obszarze w ciągu 30 lat – taka
jest definicja Światowej Organizacji Meteorologicznej. Pogoda
to chwilowe wartości parametrów meteorologicznych. W tych
okolicznościach twierdzenie, że
klimat zmienił się w ciągu 3-5 lat
jest nieuprawnione: zmieniła się
tylko pogoda.
Cieszą bardzo zmiany w prawie pracy, dzięki którym łatwiej
będzie można zatrudniać cudzoziemców, co częściowo zlikwiduje problem braku rąk do pracy

POLS

O

ile znamy liczbę
śmiertelnych ofiar
koronawirusa, to
liczba ofiar niewidocznych zdaje się ciągle powiększać. Są to z reguły najsłabsi
członkowie naszego społeczeństwa. Osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, zdane
na pomoc innych. To osoby, które
chorują na przewlekłe choroby
i z powodu pandemii ich leczenie stanęło. Żyją w niepewności
i lęku o życie. Rośnie liczba osób
dotkniętych samotnością. Trwająca pandemia to wielki test dla
naszej narodowej solidarności.
Wielu z nas dotykać będą
podwyżki cen energii, wynikające z nowych uregulowań prawnych dotyczących rynku emisji.
To trudny temat i wielkie wyzwanie dla europejskiej solidarności. Czy można bowiem tak
samo potraktować kraje Europy
Zachodniej i np. Polskę, skoro
przez dziesięciolecia rozwijały
się na innych warunkach? Czy
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Samotność to nowa epidemia
opanowująca Europę
Komisja Europejska zbadała temat samotności przed i w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badań są niepokojące: 25 proc.
Europejczyków jest samotnych przez ponad połowę czasu, podczas gdy w podobnych badaniach w roku 2016 było to 12 proc.

E

ksperci nie mają
wątpliwości, że to
właśnie pandemia
jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za
wzrost liczby osób samotnych.
Wskazuje na to m.in. porównanie
grup wiekowych biorących udział
w badaniu. W każdej z nich doszło do wzrostu poczucia samotności, ale w największym stopniu dotknięta została młodzież,
która z najmniej samotnej grupy
wiekowej stała się tą najbardziej
samotną w pierwszym półroczu
2020 roku. Wzrost poczucia samotności w grupie osób w wieku 18-25 wzrósł to aż 24 punkty
procentowe: z 9 do aż 35 proc.
Im wyższa wiekowo była dana
grupa, tym niższy był wzrost między badaniami, ale jednym z głównych tego powodów jest fakt, że to
ludzie starsi byli w największym
stopniu doświadczeni samotnością przed wybuchem pandemii
i będącego jej wynikiem lockdownu. Co ciekawe, płeć oraz rozmiary
zamieszkiwanych miejscowości
nie miały wpływu na poczucie
samotności wśród badanych.
Problem nie ominął Polski,
która również boryka się ze
wzrostem osób doświadczających samotności – jest to skok
z 9,4 do aż 25,9 proc. Niechlubnym rekordzistą wśród państw

Badania cytowane
w raporcie Komisji
wskazują, że osoby
samotne są także
narażone na szereg
problemów
zdrowotnych, takich
jak zwiększony poziom
kortyzolu (hormonu
stresu), podwyższone
ciśnienie, zaburzenia
snu, a nawet
zmniejszoną
odporność sercowo-naczyniową, mogącą
przerodzić się w czasie
w poważniejsze
choroby krążenia.
Unii Europejskiej jest Francja,
w której liczba osób doświadczających samotności przez większość czasu sięgnęła 31,6 proc.
Zjawisko to w najmniejszym
stopniu dotknęło zaś Niderlandów i Słowenii, gdzie takich
osób było 16,6 proc., co i tak
jest wysokim wynikiem, gdyż
przed pandemią taki rezultat
umieściłby oba kraje w europejskiej czołówce.
Negatywne konsekwencje
społeczne samotności nie są

jedyną przyczyną, która skłania Unię do zainteresowania
się tym zagadnieniem. Badania
cytowane w raporcie Komisji
wskazują, że osoby samotne są
także narażone na szereg problemów zdrowotnych, takich jak
zwiększony poziom kortyzolu
(hormonu stresu), podwyższone ciśnienie, zaburzenia snu,
a nawet zmniejszoną odporność
sercowo-naczyniową, mogącą
przerodzić się w czasie w poważniejsze choroby krążenia.

Tematyka samotności nie jest
na szczęście obca organizacjom
pożytku publicznego w naszym
kraju, na czele ze Szlachetną
Paczką, która wydała niedawno „Raport o samotności 2021.
Pierwszy rok pandemii”. Jest
to już druga taka publikacja
wypuszczona przez fundację,
pierwsza ukazała się rok wcześniej. Wśród informacji zawartych w dokumencie najbardziej
przejmujące są te poświęcone
seniorom, najliczniej cierpią-

cym z powodu samotności i mającym najmniejsze możliwości
do zmiany swojej sytuacji życiowej. Jak wynika z badań, co
trzeci Polak powyżej 75. roku
życia mieszka sam, a u 42 proc.
badanych osób powyżej 85. roku
życia zaobserwowano objawy
depresji. W 2018 roku 10 proc.
seniorów (powyżej 65. roku życia) doświadczyło izolacji społecznej. z
Andrzej Ciepły

www.klubjagiellonski.pl.

Fot. Kristina Tripkovic/unsplash, AdobeStock

Życie w Polsce doprowadzi cię do szaleństwa?
Najnowszy raport
CBOS pokazuje,
że aż 71 proc. Polaków
uważa, że warunki
życia w naszym
kraju są szkodliwe
dla zdrowia
psychicznego ludzi
i zwiększają ryzyko
choroby psychicznej.
Coraz częściej
niepokoimy się także
o nasz dobrostan
psychiczny.

Z

drowie psychiczne to
obecnie jeden z ważniejszych tematów w debacie publicznej. Najnowsze badanie przeprowadzone przez CBOS
pokazuje, że mimo pewnych pozytywnych zmian, Polska wciąż
postrzegana jest jako miejsce,
w którym nie jest łatwo dbać
o swój psychiczny dobrostan.
Aż 71 proc. respondentów
stwierdziło, że warunki życia
w naszym kraju są szkodliwe
dla zdrowia psychicznego ludzi
i zwiększają ryzyko zachorowania
na choroby psychiczne. Wydaje
się, że pandemia nie wpłynęła

na ten osąd, ponieważ w 2012 r.
wynik był bardzo podobny.
Na uwagę zasługuje fakt, że
Polacy nie mają wiedzy na temat
dostępności pomocy psychologicznej. Połowa respondentów
nie potrafiła podać informacji na
temat dostępności usług psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów w swojej okolicy, zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnie. Najgorzej sytuacja wygląda
w przypadku psychoterapeutów
i psychologów – brak wiedzy na
temat dostępności takiej pomocy zadeklarowało odpowiednio
56 proc. (wizyta w ramach NFZ)

i 57 proc. (wizyta
prywatna). Niepokojąco wysoki jest także
odsetek osób,
które dostępność pomocy
psychologicznej oceniają jako
bardzo złą. 18 proc.
badanych ocenia tak
możliwość dostania się do psychiatry na NFZ, a 15 proc. dostania się do psychologa lub psychoterapeuty, również na NFZ.
Mimo rosnącej świadomości
na temat zdrowia psychiczne-

go, Polacy wciąż
rzadko decydują się sięgnąć
po pomoc.
W dużej mierze wynika
to z wysokich
cen usług na
wolnym rynku
i słabej dostępności pomocy w ramach
publicznej służby zdrowia.
Systemowych zmian wymaga
nie tylko polska psychiatria, lecz
także psychoterapia. z
Maciej Witkowski

www.klubjagiellonski.pl

styczeń 2022

4 POLSKA PO GODZINACH
n EKOLOGIA

Joanna Maćkowiak-Pandera – polska
ekspertka ds. energetyki
i klimatu, działaczka
społeczna i urzędniczka
państwowa, od 2011 r.
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Środowiska. Od 2014 r.
prowadzi think tank
Forum Energii, który
wspiera niskoemisyjną
modernizację sektora
energetycznego
w Polsce.

Będą opłaty za emisję CO2
dla transportu i budynków
Komisja Europejska, prezentując
założenia Europejskiego Zielonego Ładu, wrzuciła piąty bieg
w klimatycznej transformacji
Europy. Jednym z kolejnych celów
jest wprowadzenie unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS)
do transportu oraz mieszkalnictwa. Te plany nie zostały przyjęte
w Polsce bezkrytycznie. Zgadza
się Pani z tym, że mogą uderzyć
mocno w kieszenie Polaków?
Ten temat budzi emocje nie tylko
w Polsce, ale w każdym kraju UE.
Niełatwo zakomunikować obywatelom, że będą płacić na emisje,

stąd mamy to poczucie, że to jest
bardzo trudny temat. Rzeczywiście, wprowadzenie takiego rozwiązania bez wizji wsparcia czy
pomysłu, jak by to miało działać,
będzie traktowane wyłącznie jako koszt. Ludzie muszą zobaczyć
realne mechanizmy wdrażania
i korzyści z tego programu.
W tej chwili jako mieszkańcy Polski ponosimy tylko część
kosztów związanych z naszymi
codziennymi wyborami. Na przykład płacimy za kupno auta, czyli
ponosimy koszty inwestycyjne,
płacimy za paliwo, za naprawę

samochodu, ale nie ponosimy
kosztów zanieczyszczenia środowiska. A one są przerzucone
na całe społeczeństwo. Później
już nie ma znaczenia, czy ktoś
jeździ rowerem, elektrykiem czy
dieslem. Komponent środowiskowy w ogóle nie podlega wycenie. Taki system powoduje, że
technologie najbardziej emisyjne
są po prostu najtańsze i najbardziej popularne.
W wielu obszarach gospodarki
taki mechanizm opłat środowiskowych już funkcjonuje. Zgodnie
z zasadą „zanieczyszczający płaci”

wprowadzono go w przemyśle,
mimo że to był kosztowny i bolesny proces. Wprowadziliśmy go
też w energetyce i ciepłownictwie
systemowym. Kwestia opłat za
odpady jest również uregulowana.
Zawsze pozostaje pytanie o adekwatność tych opłat. Natomiast
kwestia zanieczyszczenia powietrza i emisji w obszarze budynków,
transportu czy rolnictwa jest nieskutecznie uregulowana.
Nie jest tak, że nikt nie płaci
za emisję z budynków. Opłata za
emisję CO2 jest zawarta w cenie
ciepła, jeśli ktoś podłączony jest

do ogrzewania sieciowego. I powszechny jest mit, że to ubodzy
energetycznie zanieczyszczają
powietrze najbardziej. Ale często ubodzy mieszkają w małych
mieszkaniach do 50 m kw., które są ogrzewane gazem albo ciepłem sieciowym.
Poza systemem są budynki
ogrzewane indywidualnie. Część
z nich, ogrzewana węglem, nie
tylko emituje CO2, ale też pyły,
związki siarki i inne szkodliwe
substancje bez niemal żadnych
konsekwencji. Koszty zdrowotne
zanieczyszczenia ponosi całe spo-

Fot. Materiały prasowe, AdobeStock, Nick Fewings/unsplash

Unia Europejska zainwestowała miliardy w ochronę środowiska, ale do tej pory nie było mechanizmów, które przekonywałyby
obywateli do indywidualnego wybierania rozwiązań lepszych dla klimatu i środowiska. „Fit for 55” może to zmienić i już teraz
musimy przygotować się do tego, żeby nasze państwo potrafiło wesprzeć wszystkich obywateli w przeprowadzeniu potrzebnych
zmian. Jednym z największych wyzwań będzie termomodernizacja budynków, której wciąż nie potrafimy systemowo
zaplanować. Maria Sobuniewska rozmawia z Joanną Maćkowiak-Panderą z think tanku Forum Energii.
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łeczeństwo. Musimy wprowadzić
mechanizm, który wyśle poprawne sygnały cenowe do zanieczyszczających. Krótko mówiąc – chodzi o to, żeby w sposób łagodny
spowodować, że ten koszt zanieczyszczenia środowiska zostanie
uwzględniony w koszcie ciepła.
Rozumiem logikę Komisji Europejskiej – system ETS sprawdził się w pewnych sektorach,
więc wychodzi się z założenia,
że można go rozszerzyć nie tylko na przemysł, ale również
na indywidualnych obywateli.
Tylko jakie musiałyby być spełnione warunki, żeby ten system
działał sprawnie i bez szkody
dla odbiorców? Czy już dzisiaj
wiemy, o jakich wzrostach cen
mówimy?
Jest dużo zastrzeżeń do tej propozycji Komisji Europejskiej.
Przede wszystkim została wprowadzona jako propozycja ogólna,
uniwersalna, bardzo prosta – ale
w tym wypadku prostota działa na niekorzyść. Jeżeli mielibyśmy wprowadzić ją w Polsce, to
musielibyśmy skonstruować ten
mechanizm zupełnie inaczej. Po
pierwsze, inny jest koszt redukcji
emisji CO2 w transporcie, a inny
w budynkach. Emisje kosztują
w transporcie relatywnie mało,
co oznacza, że koszt uprawnienia
do emisji musiałby być wysoki,
żeby zachęcał do zmiany środka
transportu na mniej emisyjny.
Tymczasem ten sam koszt emisji CO2 w budynkach ogrzewanych węglem wywoła szok. To jest
związane z tym, że budynki w Polsce w porównaniu z budynkami
w Unii Europejskiej są zdecydowanie bardziej emisyjne – bo są
znacznie mniej energooszczędne,
niedocieplone itd.
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Jest dużo zastrzeżeń
do tej propozycji
Komisji Europejskiej.
Przede wszystkim
została wprowadzona
jako propozycja ogólna,
uniwersalna, bardzo
prosta – ale w tym
wypadku prostota
działa na niekorzyść.
Jeżeli mielibyśmy
wprowadzić
ją w Polsce,
to musielibyśmy
skonstruować ten
mechanizm zupełnie
inaczej.
Komisja w tej chwili proponuje wprowadzenie jednej uniwersalnej ceny dla wszystkich
budynków i transportu w Unii
Europejskiej. To absolutnie nie
powinno tak wyglądać. Mieszkaniec domu ogrzewanego gazem
np. w Holandii zapłaci znacząco
mniej za emisję CO2 w budynku
niż ktoś w Polsce. Jednocześnie jego poziom dochodu jest znacznie
wyższy. Polak będzie się ogrzewał
węglem dlatego, że państwo nie
zachęciło go lub niewystarczająco wsparło, żeby zainwestował
w efektywność energetyczną
i inne źródło ciepła. To są lata
zaniedbań. Dlatego jeżeli ten mechanizm miałby zostać wprowadzony w Polsce, to cena powinna
być niższa dla emisji budynków,
a dla transportu wyższa.
To nie powinien być system,
który podlega tylko i wyłącznie
mechanizmom rynkowym, tak

jak w innych sektorach. W skali
Unii Europejskiej płynność tego
rynku jest nie do przewidzenia,
mogłoby dojść do naprawdę nieoczekiwanych efektów cenowych.
Rynek wielu towarów jest mocno
zdestabilizowany. Powinniśmy
zaproponować cenę minimalną
oraz korytarz wzrostu tej ceny
w perspektywie następnych 10 lat.
Oznacza to, że odbiorca będzie
miał świadomość, jak będzie wzrastała cena za paliwo czy węgiel
i zorientuje się, że już za 5 lat będzie to dla niego za drogie – więc
opłaca się zainwestować w nowe
urządzenia – niskoemisyjne, które
będą coraz bardziej popularne
i coraz tańsze. Samochód elektryczny czy pompa ciepła będzie
coraz bardziej osiągalna. Dlatego
powinno się wprowadzić stabilny korytarz cenowy dla kosztów
emisji w budynkach i transporcie
na następne 10 lat: odbiorca wie-

działby, że koszt z każdym rokiem
będzie wzrastał.
Na początku wycena emisji
powinna być relatywnie niska
i stopniowo rosnąć, aby ludzie
mieli możliwość przygotowania
się do zmiany, poszukania źródeł
finansowania, wyboru urządzeń,
znalezienia ekipy remontowej.
Ale sygnał będzie jasny, że zmierzamy w stronę czystych źródeł
ciepła i poprawy efektywności
energetycznej w budynkach; że
stare emisyjne urządzenia po prostu nie będą się opłacać.
A program „Czyste powietrze” nie
pełni dzisiaj podobnej funkcji?
Mam krytyczne zdanie na temat
tego programu, jest bardzo scentralizowany, gospodarstwom indywidualnym brakuje realnego
technicznego wsparcia i norm
efektywności energetycznej. Co
prawda inwestujemy w popra-

Na początku wycena
emisji powinna być
relatywnie niska
i stopniowo rosnąć, aby
ludzie mieli możliwość
przygotowania
się do zmiany,
poszukania źródeł
finansowania, wyboru
urządzeń, znalezienia
ekipy remontowej.
Ale sygnał będzie jasny,
że zmierzamy w stronę
czystych źródeł ciepła
i poprawy efektywności
energetycznej
w budynkach.

wę efektywności energetycznej,
ale na symbolicznym poziomie.
Program „Czyste powietrze” jest
realizowany zbyt wolno, do tego
pieniądze inwestowane są w projekty, które nie przybliżą nas do
celu neutralności klimatycznej.
To na pewno jest jakiś system
wsparcia, ale mało ambitne projekty nie tylko nie przybliżą nas do
celu klimatycznego, ale wręcz od
niego oddalą.
Kiedy przygotowaliśmy projekt Antysmogowej mapy drogowej dla Żywca, który jest jednym
z najbardziej zanieczyszczonych
miast w Polsce z fatalną jakością
powietrza, okazało się, że 70%
budynków w tym mieście przeszło termomodernizację. Ale była
na tak słabym poziomie, że to po
prostu nie daje żadnych efektów.
To jest bardzo zła sytuacja dlatego, że jeżeli ktoś już raz zainwestował dziesiątki tysięcy złotych
w poprawę standardu budynku,
to nie zrobi tego ponownie przez
kolejne 20 lat. Dlatego tak ważne,
żebyśmy tę efektywność energetyczną i termomodernizację kolejnych budynków podnieśli do
naprawdę wysokiego standardu.
Znajdujemy się w ważnym momencie, bo bezprecedensowo
wysokie fundusze unijne mogą
popłynąć na termomodernizację.
Wiemy, jak ją skutecznie przeprowadzić?
Niestety wciąż nie mamy strategii
dotyczącej poprawy efektywności
w budynkach. Na początku lat 90.,
kiedy Polska weszła w okres głębokiej transformacji, ceny różnych
surowców energetycznych paliw
zaczęły szybko rosnąć. Wtedy dużo
ludzi zaczęło samemu inwestować
w poprawę efektywności budyn-
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ków, ale były to procesy bardzo
chaotyczne. Jak spojrzymy na
konsumpcję energii elektrycznej
i cieplnej w budynkach to widać,
że wtedy jakaś poprawa nastąpiła, a później się zatrzymaliśmy
w miejscu. Są pewne programy
finansowe np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale
one są niewystarczające i przynoszą za małe korzyści.
Od czego powinniśmy zacząć
w tworzeniu strategii termomodernizacji?
Od porządnej certyfikacji budynków, przeprowadzanej przez
kompetentnych audytorów, taki
system musi podlegać kontroli
podobnie jak kontrola techniczna pojazdów. Dziś kupujący domy z rynku wtórnego nie mają
żadnej informacji o tym, jaki jest
koszt ciepła i jaki jest standard
tego budynku. Kupując dom lub
mieszkanie często kupujemy
kota w worku. Potrzebna jest
więc rzetelna informacja, rzetelny certyfikat. Choć to oczywiście może być problem, bo
taki certyfikat wpływałby na
wycenę budynku. Na razie mamy certyfikację jedynie nowych
budynków. Toczą się prace nad
Strategią Renowacji Budynków,
ale one gdzieś utknęły w Ministerstwie Rozwoju.
Jak powinna wyglądać poprawnie
przeprowadzona termomodernizacja? Jakie są jej priorytety?
Jaki cel finalny chcemy osiągnąć?
Punktem wyjściowym do udanej
termomodernizacji jest dobra diagnoza stanu istniejącego, która
powinna obejmować ogólny stan
budynku. Kluczem do sukcesu jest
przeprowadzenie kompleksowych
prac termomodernizacyjnych.
Do takich prac należą: ocieplenie ścian, podłogi, stropu i dachu,
wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji ciepłowniczej
i montaż wentylacji z odzyskiem
ciepła. Przeprowadzenie tych działań równolegle nazywamy głęboką termomodernizacją.
W efekcie możemy ograniczyć
zużycie ciepła nawet czterokrotnie. Mniejsze zużycie ciepła to
odpowiednio niższe rachunki dla
mieszkańców, mniej zanieczyszczeń powietrza i redukcja emisji
dwutlenku węgla. Kluczowa jest
kompleksowość tych działań.
Ocieplając sam budynek, bez wymiany instalacji ciepłowniczych,
blokujemy możliwość stosowania
rozwiązań zeroemisyjnych zarówno w sieciach ciepłowniczych,
jak i indywidualnych budynkach.
Głęboka termomodernizacja jest

warunkiem koniecznym do transformacji technologicznej i akceptowalnych cen ciepła.
I teraz temat rzeka, w jaki sposób
to zrobić? W jaki sposób wpisują
się w to działania rządu?
W działaniach rządu przede
wszystkim widać brak długofalowej wizji strategicznej i determinacji w jej realizacji. Tam,
gdzie dokumenty strategiczne się pojawiły, ich treść jest
spóźniona i nieadekwatna do
wyzwań. W wielu innych przypadkach tych dokumentów nie
ma. Do dzisiaj nie doczekaliśmy
się strategii ciepłownictwa i renowacji budynków. W efekcie
działania, które obserwujemy, są
doraźne i niespójne. Tworzy to
niepewność zarówno po stronie
popytu (dostawców technologii),
jak i podaży (gospodarstw domowych).
Jeśli chcemy to zmienić –
przede wszystkim potrzebna jest
wizja tej zmiany. Jasny sygnał ze
strony rządu: co i kiedy oraz jakimi środkami chcemy osiągnąć.
To jest pierwszy krok. Następnie
trzeba stworzyć warunki dla dobrej koordynacji i komunikacji
z uczestnikami tego procesu.
Masowa termomodernizacja
przynosi korzyści wszystkim stronom. Zarówno dla państwa (walka z ubóstwem energetycznym,
zanieczyszczeniem powietrza),
społeczeństwa (komfort cieplny, niższe ceny ciepła) jak i producentów wraz z wykonawcami
(stabilny popyt). Bardzo ważne
jest stworzenie warunków, które
zaangażują wszystkie strony do
regularnego dialogu. Uczestnicy
transformacji muszą zobaczyć

długofalową wizję transformacji,
która będzie stabilna, regularnie
aktualizowana i dyskutowana
wraz z ich udziałem.
I jeżeli mówimy o kosztach dla
gospodarstw domowych, to czy
są jakieś mechanizmy, które sprawiają, że ten proces transformacji
będzie trochę lżejszy?
Czyste ciepło może stać się potężną machiną rozwoju polskiej
gospodarki. Jednak Polska od lat
nie ma strategii dla ciepłownictwa.
Nie wiemy tak naprawdę, w jakie
technologie chcemy inwestować.
Dlatego potrzebujemy strategii
rozwoju elektryfikacji ciepłownictwa. Teraz to brzmi jak science
fiction, bo energia elektryczna jest
droga, ale w budynkach indywidualnych największy potencjał ma
ogrzewanie elektryczne w połączeniu z własnymi źródłami OZE,
np. fotowoltaiką. Absolutnie trzeba wyeliminować dofinansowanie z budżetu państwa wymiany
kotłów węglowych na inne węglowe. Ministerstwo podjęło takie
decyzje, ale do końca roku nadal
można uzyskać dofinansowanie
do kotła węglowego.
Musimy zbudować zaplecze
ekspertów i ekspertek, którzy
będą doradzać ludziom, tworzyć
standardy, kontrolować jakość
procesu. Mamy bardzo dużo pieniędzy dostępnych z funduszy
unijnych – na energię i klimat
najwięcej w historii swojego
członkostwa w Unii Europejskiej. Żeby wydać te fundusze
sensownie, musimy mieć instytucje, które będą wspierać
administrację w tworzeniu mechanizmów wdrożeniowych czy
zwolnień podatkowych. Trzeba

Samotny emeryt
w domu pod lasem
nie będzie wiedział,
jak przeprowadzić
termomodernizację czy
wymianę źródła ciepła,
bo to nie jest prosty
proces. Do takich
osób powinno się
dotrzeć z kompleksową
informacją na temat
całego procesu.
przeprowadzić potężną akcję komunikacyjną i edukacyjną.
Jak powinny takie mechanizmy
wsparcia wyglądać?
Przede wszystkim powinny być
skierowane do ubogich energetycznie. Samotny emeryt w domu
pod lasem nie będzie wiedział, jak
przeprowadzić termomodernizację czy wymianę źródła ciepła,
bo to nie jest prosty proces. Do
takich osób powinno się dotrzeć
z kompleksową informacją na temat całego procesu: od audytu
energetycznego, przez wskazanie
technologii możliwych do zastosowania po informacje o tym, gdzie
i w jaki sposób można na to uzyskać dofinansowanie.
Proces nie jest ani prosty, ani tani.
Czy ludzie na pewno tak chętnie
będą w nim uczestniczyć?
Chyba największa obawa jest
wśród wielu ekspertów czy polityków, że to wywoła niepokój
społeczny. A rzeczywiście może
się tak stać. Jeśli system opłat będzie wprowadzany na zasadzie

takiej narracji, że Bruksela nas
do tego zmusza, a my nie mamy
żadnego pomysłu, jak to zrobić
i traktujemy to jak atak, to trudno z tego zrobić historię sukcesu. Jestem przekonana, że można
zmiany wprowadzać tak, że koszty
ogrzewania znacząco spadną, a jakość powietrza i wpływ na klimat
się zmniejszy.
W problem czystego powietrza
powinny być zaangażowane samorządy. NFOŚiGW, który obecnie
koordynuje program „Czyste powietrze” jest dla ludzi abstrakcyjną
instytucją zlokalizowaną w Warszawie. Dziś i tak z tego programu
korzystają ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Z czasem będzie
coraz trudniej zachęcić ludzi do
zmian. Trzeba będzie więcej zainwestować w edukację i wsparcie
techniczne gospodarstw domowych, żeby sobie poradziły. Wymiana źródła ciepła to jest stosunkowo najmniejszy problem,
ale wiele budynków naprawdę
wymaga radykalnej poprawy standardu cieplnego, bo inaczej każda wymiana źródła ciepła będzie
prowadziła do wyższych kosztów.
Jest też wiele budynków, w które
nie opłaca się inwestować, bo ich
stan jest zły.
Jak to sfinansować? Unia ma duże
fundusze a my będziemy największym beneficjentem, ale i tak czy
będzie to wystarczająco dużo?
A przecież i tak niedoceniany jest
bardzo poważny czynnik polityczny. W dobie trudnych negocjacji
z Brukselą na temat praworządności te rozmowy o finansowaniu
są bardzo niewygodne.
To zależy, co to znaczy „wystarczająco duże finansowanie”. Jeśli
w tej logice „wystarczająco duże”
to znaczy 100 proc. dofinansowania, to na pewno tyle nie dostaniemy. Zmiany są potrzebne
nie tylko ze względu na klimat,
ale głównie dlatego, że musimy
modernizować gospodarkę na różnych poziomach. Zanieczyszczenie powietrza to nasz realny, krajowy problem. To są lata naszych
zapóźnieni i zaniedbań. Więc to
oczywiste, że my też musimy ponosić koszty. A rolą państwa jest
wspierać w tym procesie przede
wszystkim najuboższych. Jeśli nie
sięgniemy po pieniądze unijne –
trzeba będzie i tak wydawać własne pieniądze z budżetu państwa
na wsparcie coraz liczniejszych
grup obywateli, bo ceny energii
i ciepła, obarczone ciężarem rosnących emisji, staną się nie do
udźwignięcia. z
www.klubjagiellonski.pl
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Czas na Tatę – największe
w Polsce badania o ojcostwie
Powstał Raport STATO’21 (studia i statystyki o ojcostwie), który dostarcza wielu odpowiedzi na pytania dotyczące dzisiejszego
ojcostwa. Najważniejszym źródłem szczęścia i satysfakcji życiowej badanych ojców są relacje. Prawie 70 proc. ojców spędza
ze swymi dziećmi powyżej 1 godziny dziennie. Najważniejsze oczekiwania wobec dobrego ojca dotyczą jego obecności
emocjonalnej: okazywania czułości, troskliwości, opiekuńczości, dobroci.

B

adanie przeprowadził we wrześniu
2021 roku IMAS International. Objęło
ono reprezentatywną grupę 2034
Polaków, z której pozyskano 809
wywiadów: 384 mężczyzn i 425
kobiet. Wyniki badania zaprezentowano na konferencji prasowej z udziałem dra hab. Dariusza
Wadowskiego, dra hab. Michała
A. Michalskiego, Pawła Wolińskiego oraz Jerzego Prokopiuka

z IMAS International i Dariusza
Cupiała z Tato.Net.
„Raport STATO’21 to efekt
pracy ekspertów z zespołu badawczego Tato.Net. Zespół działa
w ramach pierwszego w Polsce
i Europie think tanku – ośrodka
badań nad problematyką ojcostwa i rodziny” – mówi dr Dariusz Cupiał, twórca Tato.Net.
„Zdecydowana większość
badanych ojców i matek posiada wyobrażenie wzoru dobre-

go ojca. Jego najważniejszymi
składnikami są cechy związane z uczuciami: dobroć, troskliwość, czułość, opiekuńczość.
Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań znajdują
się cechy związane z poświęceniem czasu dla dziecka. Prawie 70 proc. ojców spędza ze
swymi dziećmi powyżej 1 godziny dziennie.” – podsumowuje
dr hab. Dariusz Wadowski, socjolog, ekspert Tato.Net.

Chęć posiadania większej liczby dzieci niż dotąd
42,5%

Fot. AdobeStock

nie

28,8%
tak i raczej
to pragnienie
zrealizuję

28,7%
tak ale raczej
to nie nastąpi
Źródło: Stato’21 Raport o ojcostwie, 17 27.09.2021, IMAS International, Tato.Net , N=384

„W porównaniu do wyników
badania STATO’20 – dodaje ekspert – widać, że w 2021 roku ojcowie częściej deklarują, że ich
stan w ciągu ostatnich 12 miesięcy uległ zmianie na lepsze. Pozytywne zmiany są dostrzegalne
przede wszystkim w obszarze
psychiczno-emocjonalnym.”
Redakcją Raportu STATO’21
zajęli się dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, oraz dr Dariusz
Cupiał z Tato.Net. Raportowi
towarzyszy seria eksperckich artykułów autorstwa dr hab. Lucyny Bakiery, prof. UAM, dra hab.
Michała A. Michalskiego, prof.
UAM, dra Krzysztofa Szwarca,
dr Katarzyny Wac, dra hab. Dariusza Wadowskiego.
„To druga edycja pogłębionych studiów nad kondycją
współczesnego ojcostwa i rodziny. Badanie otrzymało nazwę
STATO (studia i statystyki o ojcostwie). Gromadzi kluczowe dane,
interpretowane przez najlepszych ekspertów, wskazuje wnioski i przewiduje trendy. Materiał
ten stanowi realne wsparcie dla

osób zaangażowanych w politykę społeczną i wsparcie rodzin”
– stwierdza dr Dariusz Cupiał.
Projekt został dofinansowany ze środków Pełnomocnika
Rządu ds. Polityki Demograficznej i jest realizowany w ramach
programu „Po Pierwsze Rodzina!” dofinansowanego przez
Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej. Pełna treść raportu
wraz z artykułami eksperckimi
i rekomendacjami dla instytucji
i organizacji znajduje się na stronie www.tato.net/stato21
Tato.Net to rozwijana przez
Fundację Cyryla i Metodego
społeczność ojców. Inspiruje
mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu konkretne
narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz
lepszymi ojcami. Przez 17 lat
działalności Tato.Net tysiące
mężczyzn wzmocniło swoje ojcowskie kompetencje. z
Zbigniew Danilewski
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Będzie łatwiej

zatrudniać imigrantów

U

sprawniono i w pewnym stopniu odbiurokratyzowano procedury ubiegania się
o zezwolenie na pobyt czasowy
i stały. Dzięki temu pracodawcom
łatwiej będzie zatrudnić imigrantów zarobkowych, którzy spędzą
mniej czasu w kolejkach do urzędów wojewódzkich po zezwolenie na pobyt w Polsce. Ustawę
poparła większość posłów. Długo
oczekiwany ruch należy ocenić
pozytywnie. Zmiany weszły w życie w grudniu 2021 r.
Urzędy wojewódzkie zostały w ostatnich latach zasypane
dosłownie lawiną wniosków cudzoziemców o zezwolenie na po-

byt w Polsce. Głównym źródłem
imigracji zarobkowej była Ukraina, a w mniejszym stopniu także
inne kraje ze Wschodu. Przed
urzędami nieprzygotowanymi do
obsługi dużej liczby wnioskodawców w krótkim czasie ustawiły się
długie kolejki, a procedury, które
w spokojnych czasach zdawały
egzamin, okazały się nieprzystosowane do nowej rzeczywistości.
Wielomiesięczne przekraczanie
terminów rozpatrywania wniosków stało się standardem, co
utrudniało życie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma na celu skrócenie
kolejek, ograniczenie liczby wy-

maganych od obcokrajowców
dokumentów i usprawnienie
postępowań administracyjnych. Choć część zmian dotyczy
głównie pracowników z Europy
Wschodniej, to pozytywne zmiany odczują także imigranci z Nepalu, Wietnamu i Turcji. Rynek
pracy w Polsce, mający jedną
z najniższych stóp bezrobocia
w Unii Europejskiej i niewróżącą
dobrze sytuację demograficzną,
może odetchnąć z ulgą.

Pracownicy, pracodawcy
i urzędy złapią oddech

Które przepisy ulegną zmianie?
Dotychczas pracownicy z krajów
Partnerstwa Wschodniego (poza

Nowelizacja ustawy
o cudzoziemcach
ma na celu skrócenie
kolejek, ograniczenie
liczby wymaganych
dokumentów
i usprawnienie
postępowań
administracyjnych. Choć
część zmian dotyczy
głównie pracowników
z Europy Wschodniej,
to pozytywne zmiany
odczują też imigranci
z Nepalu, Wietnamu
i Turcji.

Azerbejdżanem) i Rosji mogli
korzystać z uproszczonej procedury oraz pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy przez 6 miesięcy w roku. Wyjątek stanowiły
dokumenty wymagane do prac
sezonowych, np. przy zbiorach
owoców, gdzie konieczne było
standardowe zezwolenie na pracę. Przez to ograniczenie czasowe
na rynku pracy dochodziło do
zjawiska dużej rotacji. Pracowników zatrudniano na 6 miesięcy,
po czym byli zastępowani na tym
samym stanowisku przez innych.
Teraz ten okres zostanie wydłużony aż do 24 miesięcy, dzięki
czemu pracownicy będą imigro-

Fot. AdobeStock

17 listopada Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach oraz kilka innych aktów prawnych, w tym dotyczących promocji
zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wprowadzone zmiany odpowiadają na potrzeby rynku i wychodzą naprzeciw postulatom
zarówno pracodawców, jak i pracowników z zagranicy.
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wać do Polski nie tylko krótko-,
ale i średnioterminowo. Zniknie 12-miesięczny obowiązek
rozliczeniowy, dlatego zagraniczni pracownicy z 6 krajów
objętych uproszczoną procedurą będą mogli kontynuować
pracę przez 2 lata na podstawie
wspomnianych oświadczeń. Tej
zmianie przyklasną pracodawcy, gdyż znacząco wpłynie to na
stabilność zatrudniania cudzoziemców, na co zwracają uwagę
eksperci Konfederacji Lewiatan.
Firmy będą miały mniej obowiązków biurokratycznych,
a urzędy wojewódzkie zostaną
odciążone w zakresie obsługi
części wniosków.
Sejm zaakceptował też poprawkę wniesioną przez posłów
KO, która wydłuży do 7 dni czas
na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o rozpoczęciu
pracy przez obcokrajowca. Dotychczas pracodawcy mieli obowiązek zgłoszenia tego faktu najpóźniej w dniu podjęcia pracy.
Być może najważniejsza zmiana będzie dotyczyła wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.
Od stycznia ubiegający się o nie
cudzoziemcy nie będą musieli
określać miejsca zatrudnienia.
Poinformują o tym wojewodę dopiero po rozpoczęciu pracy. Być
może w największym stopniu
odciąży to urzędy pracy, a także
ułatwi mobilność zagranicznych
pracowników i ograniczy obowiązki biurokratyczne pracodawców.
Dzisiaj obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy,
a więc praktycznie wszyscy po
raz pierwszy podejmujący pracę
w Polsce, muszą nie tylko przed
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podjęciem pracy, ale też przy
każdej jej zmianie, prosić pracodawcę o wystąpienie do wojewody o nowe zezwolenie na
pracę. Pochłania to koszty i czas.
Imigranci ekonomiczni mają dylemat. Zmieniając miejsce
pracy, muszą najpierw zaufać
pracodawcy, że po złożeniu
wniosku o zezwolenie na pracę nowa firma się nie rozmyśli,
nie zbankrutuje lub nie zmieni
planów biznesowych. Jeśli złożą wypowiedzenie u aktualnego
pracodawcy, a przyszły zmieni
zdanie w sprawie zatrudnienia,
będzie opieszały lub popełni błąd
w dokumentacji dostarczanej
później przez cudzoziemca do
urzędu wojewódzkiego, zostaną
na lodzie. Niezatrudnieni mają
tylko 30 dni na znalezienie kolejnego pracodawcy – takiego, który
byłby gotowy ponieść koszty i poświęcić czas na urzędową procedurę. W przeciwnym wypadku
muszą opuścić Polskę i wrócić
do kraju pochodzenia.
Co istotne, dotyczy to również… zmiany stanowiska w tej
samej firmie! Firma zatrudniająca informatyka, który po zdobyciu doświadczenia jako specjalista i ekspert chciałby zmienić
ścieżkę zawodową na menadżerską, musi ubiegać się o nowe
zezwolenie na pracę. Podobnie
wygląda sytuacja w fabryce,
w której sprzątaczka chciałaby
przekwalifikować się do działu
produkcji. Wyjątkiem są jedynie
posiadacze Niebieskiej Karty
dla wysoko wykwalifikowanych
przyjezdnych. Wtedy procedura
jest znacznie prostsza. Niemniej
to jedynie nikły odsetek ogółu.
W konsekwencji zagraniczni
pracownicy obawiają się zmie-

Dzisiaj obcokrajowcy
przebywający
w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt
czasowy, a więc
praktycznie wszyscy
po raz pierwszy
podejmujący pracę
w Polsce, muszą nie
tylko przed podjęciem
pracy, ale też przy
każdej jej zmianie,
prosić pracodawcę
o wystąpienie
do wojewody o nowe
zezwolenie na pracę.

niać pracę i wolą pozostawać
relatywnie dłużej w tej samej firmie. Co to oznacza dla polskiego
rynku pracy? Z jednej strony pracodawcy muszą ponosić dodatkowe koszty w postaci biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców. Z drugiej cudzoziemcy mają
pewną przewagę nad Polakami,
bo są mniej mobilni i elastyczni,
a więc bardziej atrakcyjni dla
pracodawcy w kontekście stabilności zatrudnienia. Owszem,
trudniej ich zatrudnić, ale jeśli
już do tego dojdzie, to łatwiej
ich zatrzymać na dłuższy czas.
Dotychczasowy przepis miał
destrukcyjny wpływ na równy
dostęp do pracy i wolną konkurencję. Faworyzował raz jedną,
raz drugą grupę. Wprowadzone zmiany uproszczą system,
zwiększą mobilność pracowników i uelastycznią rynek pracy.
Co najistotniejsze, urzędy zostaną zwolnione z obsługi dziesiątek tysięcy wniosków rocznie,
zyskają więcej czasu na zajęcie
się tymi „realnymi”.

Urzędy zaczną
dotrzymywać terminów?

Dzięki temu jest szansa, że urzędnicy zaczną dotrzymywać terminów rozpatrywania wniosków, co
przez ostatnie lata było tragikomedią. Mimo obowiązku wydania
decyzji odnośnie zezwolenia na
pobyt czasowy lub stały w ciągu
30 dni (mogło być to wydłużone
o kolejny miesiąc w wypadku
braków w dokumentacji wnioskodawcy) sprawy standardowo trwały wiele miesięcy (np.
w województwie dolnośląskim
średnio 13 miesięcy), a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat.

W czasie rozpatrywania wniosku
o zezwolenie na pracę obcokrajowiec mógł już ją podjąć, jednak
do momentu wydania decyzji nie
mógł jej zmienić lub opuścić kraju. Co więcej, nawet w wypadku
zmiany adresu zamieszkania, co
po rocznym oczekiwaniu na decyzję jest naturalne, obcokrajowcy
musieli uzupełnić dokumentację – umówić termin spotkania
w urzędzie (jeszcze 2 lata temu
można było to zrobić telefonicznie przy notorycznie zajętej linii)
i wziąć urlop w pracy, bo oczekiwanie na swoją kolej nadal trwa
najczęściej kilka godzin.
Dla imigrantów z krajów,
w których trzeba przy każdym
wjeździe do UE ubiegać się o wizę, stanowiło to ogromny problem długiej rozłąki z rodziną.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest
wydawane bardzo często tylko na
rok, więc imigranci musieli brać
pod uwagę fakt, że w stosunkowo
krótkim czasie sytuacja się powtórzy. Skutecznie zniechęcało to
część przyjezdnych do zapuszczenia korzeni w Polsce. Od stycznia
2022 r. termin na wydanie decyzji
wyniesie 60 dni i, biorąc pod uwagę inne wprowadzone uproszczenia, jest spora szansa, że urzędy
będą się z nich wywiązywać, tak
jak było to przed 2015 r.
Pozostałe zmiany dotyczą ułatwienia ubiegania się o Kartę Polaka, usprawniania procedur wizowych i zwolnienia z obowiązku
określenia miejsca zamieszkania,
a także innych uproszczeń dotyczących m.in. ubezpieczenia
czy pracy w sektorach o strategicznym znaczeniu dla polskiej
gospodarki (wnioski będą rozpatrywane priorytetowo).
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Cyfryzacja kolejnym
wyzwaniem

Przyjęte przez Sejm przepisy
spełniają podnoszone od lat
postulaty pracodawców, którzy
narzekają na brak rąk do pracy
i przedłużające się miesiącami
postępowania administracyjne.
Kompleksowe zmiany usprawnią pracę urzędów i dostosują procedury do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy
i chłonnej gospodarki, stale potrzebującej napływu siły roboczej. Jednocześnie zmiany nie
uderzą w polskich pracowników,
gdyż dotyczą jedynie usunięcia
lub ograniczenia przeszkód biurokratycznych w zatrudnianiu
cudzoziemców. Zwiększona elastyczność i mobilność imigran-

Przyjęte przez Sejm
przepisy spełniają
podnoszone
od lat postulaty
pracodawców,
którzy narzekają
na brak rąk do pracy
i przedłużające
się miesiącami
postępowania
administracyjne.
Kompleksowe
zmiany usprawnią
pracę urzędów
i dostosują procedury
do dynamicznie
zmieniającego się
rynku pracy.
tów zarobkowych sprawi, że nie
będą już oni postrzegani jako
bardziej stabilni zawodowo niż
polscy pracownicy.
Należy przy tym zwrócić uwagę
na fakt, że nadal istnieje pole do
poprawy warunków zatrudniania obcokrajowców. Warto przemyśleć poszerzenie listy państw,
których obywatele mogą korzystać z uproszczonych procedur,
jak i listy zawodów, których one
dotyczą. Branże potrzebujące wysokiej klasy specjalistów mogłyby
ich przyciągać właśnie szybszą
i mniej skomplikowaną ścieżką
uzyskania zezwolenia niż w krajach Europy Zachodniej.
Największym wyzwaniem,
z którym przyjdzie się nam prędzej czy później zmierzyć, jest
cyfryzacja procesu wnioskowa-

nia o pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce. O ile pobranie
odcisków palców lub złożenie
podpisu pod niektórymi dokumentami wymaga wizyty w urzędzie, o tyle większość pozostałych dokumentów z pewnością
mogłaby być składana online.
Dotyczy to takich pism, jak lista
odwiedzonych krajów w ciągu
5 lat przed złożeniem wniosku,
skan wszystkich stron paszportu,
historia zatrudnienia itp.
Cyfryzacja nie tylko ułatwi
życie obcokrajowcom, ale też
urzędom, które mogłyby sprawdzać dokumenty w jednej bazie
danych bez konieczności sięgania do stosów segregatorów
na półkach. Pozwoli to też na
uniknięcie nierzadkich sytuacji,
że jakiś papierek „się zgubił”

i urzędnik prosi o uzupełnienie
dokumentacji, czym kupuje sobie czas na rozpatrzenie wniosku. Ponadto w przyszłości karty
pobytu mogłyby być wydawane
właśnie w elektronicznej wersji.
Warte przemyślenia jest
także automatyczne lub przynajmniej znacznie ułatwione
i sprowadzone do formalności
procedury ubiegania się o nowe
pozwolenie na pracę dla osób,
które nie zmieniły miejsca zatrudnienia, aż do wygaśnięcia
aktualnego pozwolenia. Dla obcokrajowców największą jakościową zmianą byłoby podniesienie kwalifikacji językowych
urzędników. O ile Ukraińcy jeszcze jakoś radzą sobie na własną
rękę przy urzędniczym okienku,
o tyle przedstawiciele pozosta-

Największym
wyzwaniem, z którym
przyjdzie się nam
prędzej czy później
zmierzyć, jest cyfryzacja
procesu wnioskowania
o pozwolenie na pobyt
czasowy w Polsce.
O ile pobranie odcisków
palców lub złożenie
podpisu pod niektórymi
dokumentami
wymaga wizyty
w urzędzie, o tyle
większość pozostałych
dokumentów
z pewnością mogłaby
być składana online.

łych narodowości są zmuszeni
zangażować znajomych, którzy
będą tłumaczyć słowa urzędników, ponieważ większość
z nich nie zna podstaw języka
angielskiego, nawet jeśli pracuje z anglojęzycznymi petentami
na co dzień.
Mimo to można z całym
przekonaniem stwierdzić, że
wprowadzone zmiany to ważny
krok w dobrym kierunku. Polska
już dzisiaj ma jedne z najbardziej
liberalnych przepisów w Unii
Europejskiej dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
dzięki czemu jesteśmy często
bardziej atrakcyjnym miejscem
podejmowania pracy niż kraje
Europy Zachodniej. Obcokrajowcy nierzadko postrzegają
jednak nasz kraj jako przystanek na drodze na Zachód. Tam
trafiają po zdobyciu kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego
w polskich firmach. Z tego powodu nie odczuwają potrzeby „inwestowania” w pobyt w Polsce
– kupowania mieszkania, nauki
języka polskiego czy poznawania
polskiej kultury. Zatrzymywanie
imigrantów w wieku produkcyjnym w kraju jest jednym
z największych wyzwań polityki
imigracyjnej, które ma zapobiec
takiemu traktowaniu Polski.
Nowe przepisy, które zmniejszą obciążenia biurokratyczne
imigrantów przebywających
w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, uczynią
nasz kraj bardziej atrakcyjnym
miejscem do pozostania w nim
na dłużej. z
Jacek Płaza
www.klubjagiellonski.pl

Fot. Alex Mecl/unsplash, AdobeStock

W kwestii zarobków zagraniczni pracownicy będą musieli
otrzymywać niezależnie od wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie. To rozwiązanie ograniczy
szarą strefę – pracodawca nie
będzie mógł zatrudnić Ukraińca na ¼ etatu, a pozostałą część
wypłacać mu „pod stołem”. Dzięki wprowadzeniu tej regulacji
wymóg posiadania regularnego
źródła dochodu staje się zbędny.
Cudzoziemcy będą musieli otrzymywać porównywalne
wynagrodzenie do polskich pracowników. Choć na papierze
ma to chronić polski rynek pracy (pracodawca nie będzie mógł
zachęcać do przyjazdu do Polski
wyższą pensją, niż oferuje Polakom), to przepis będzie trudny do
egzekwowania i prawdopodobnie
martwy, taka samo jak podobnie
brzmiące przepisy, które funkcjonują obecnie.
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Kanaryjskie ary drogie
jak szwedzkie hektary
Cena ziemi rolnej
najszybciej wzrasta
w Rumunii,
najdroższa jest ona
jednak w Holandii.
Regionalne
rekordy bije koszt
nabycia ziemi
rolnej na Wyspach
Kanaryjskich, gdzie
za 1 ar trzeba płacić
prawie tyle samo
co za jej hektar
w szwedzkiej Laponii.

S

ystematycznie publikowane przez Eurostat informacje o cenie ziemi rolnej w krajach Unii Europejskiej wskazują
na ogromne jej zróżnicowanie
w skali naszego kontynentu.
Z najnowszych danych wynika,
że przeciętnie jest ona najwyższa w Holandii, gdzie za hektar
ziemi do wykorzystania na cele
rolnicze, w tym i na różne rodzaje specjalistycznej produkcji nie
tylko rolnej, ale także ogrodniczej, trzeba było płacić w 2019 r.
ponad 69,6 tysięcy euro.

Fot. AdobeStock

Tania Chorwacja

Bardzo droga ziemia rolna jest
także w pozostałych krajach Beneluksu. W Luksemburgu w tym
samym czasie była o blisko połowę (37,3 tys. euro za hektar)
tańsza. W sąsiedniej Belgii jest
ona o ponad 40 proc. tańsza niż
w Holandii, ale można tak jedynie szacować, gdyż Eurostat
ostatnie dane na temat cen ziemi
w tym kraju posiada z 2014 r.
Kilka innych krajów unijnych,
m.in. Niemcy, Austria i Portugalia nie podaje oficjalnych informacji na ten temat.
Z danych udostępnianych
przez Eurostat wynika, że wśród
krajów unijnych najtańsza jest
ziemia rolna w Chorwacji.
W 2020 r. jej cena wynosiła tam
przeciętnie 3440 euro za hektar.
Nieco tylko więcej – 3772 euro za
hektar – trzeba było za nią zapła-

cić w Estonii. Do krajów z niskimi
cenami ziemi – co wcale nie jest
równoznaczne z możliwością jej
nabycia przez każdego chętnego,
wszystkie w praktyce kraje unijne
mają w tej dziedzinie różne ograniczenia – zaliczyć można także
Słowację (3984 euro za hektar
w 2020 r.), Litwę (4127 euro za
hektar) i Łotwę (4182 euro).
W Polsce – jak wynika z danych Eurostatu – cena ziemi
rolnej wynosiła w 2020 r. przeciętnie blisko 47,6 tys. złotych
za hektar, a licząc we wspólnej
walucie, co umożliwia porównania z innymi krajami unijnymi,
10 711 euro. To wyższa cena niż
np. w Szwecji, Czechach, Finlandii a nawet we Francji.
Średnia cena nie obrazuje
ogromnego zróżnicowania kosztów jej nabycia w poszczególnych krajach unijnych. W Grecji
stosunek ceny ziemi pomiędzy
najgorzej a najlepiej rozwiniętymi rolniczo obszarami kraju wynosi 1 do 10, w Hiszpanii różnice
te sięgają dwudziestokrotności.
Hiszpańskim (i europejskim jednocześnie) regionem o najwyższej cenie ziemi są należące do
tego kraju Wyspy Kanaryjskie,

gdzie w 2020 r. nabycie hektara
ziemi wymagało wyasygnowania
blisko 120,5 tys. euro. W Aragonii kosztowała ona w tym samym
czasie niewiele ponad 6,3 tys.
euro za hektar.
Różnice te są jeszcze większe w porównaniu z innymi regionami europejskimi. W całej
Europie najtańsza ziemia rolna jest w szwedzkiej północnej
prowincji Ovre Norrland (czyli
Laponii), gdzie w 2020 r. jej hektar kosztował – w przeliczeniu –
zaledwie 1822 euro. Na Wyspach
Kanaryjskich za równowartość
można nabyć jedynie półtora arową działkę rolną o rozmiarach
10 na 15 metrów kwadratowych.
Wśród europejskich regionów
niewiele droższa niż w Laponii
jest ziemia rolna w graniczącym
z Macedonią Północną i Serbią
południowo-zachodnim regionie
Bułgarii (2051 euro za hektar),
czy w położonym przy granicy
ze Szwajcarią francuskim regionie Franche-Comte (2480 euro
za hektar). Poniżej 3 tys. euro
za hektar kosztowała w 2020 r.
ziemia rolna w kilku innych jeszcze regionach Francji, Szwecji
i Bułgarii, a także Słowacji i Litwy.

Z danych
udostępnianych
przez Eurostat
wynika, że wśród
krajów unijnych
najtańsza jest ziemia
rolna w Chorwacji.
W 2020 r. jej cena
wynosiła tam
przeciętnie 3440 euro
za hektar. Nieco tylko
więcej – 3772 euro
za hektar – trzeba
było za nią zapłacić
w Estonii.
Nowe trendy na rynku

Na tym szerokim europejskim tle
cena ziemi rolnej w Polsce jest
znacznie wyższa (10,7 tys. euro
za hektar), a jednocześnie znacznie mniej regionalnie zróżnicowana. Według danych Eurostatu
zróżnicowanie cen hektara ziemi kształtowała się u nas w 2020
r. w relacji mniejszej niż 1 do
3, od 6503 euro w województwie zachodniopomorskim po

14 271 euro za hektar w sąsiadującym z nim województwie
wielkopolskim. Porównując z innymi regionami europejskimi,
cena ziemi rolnej w Wielkopolsce jest jedynie nieznacznie niższa niż w Katalonii (14 827 euro
w 2020 r.).
Warto zwrócić uwagę, na panujące na tym rynku trendy.
W ostatnich trzech latach (pomiędzy rokiem 2017 a 2020 r.) ziemia
rolna najsilniej zdrożała (niemal
dwuipółkrotnie – z 2085 euro do
7163 euro za hektar) w Rumunii. Niemal o połowę zdrożała
w tym samym czasie ziemia
rolna w Czechach (z 6448 euro
do 9477 euro za hektar), o ponad 40 proc. w Łotwie, o ponad
32 proc. w Słowacji. Miejscem,
w którym najsilniej zdrożała
ziemia rolna w ostatnich trzech
latach jest podbukareszteński region Bucureszt-Ilfov (z 1858 euro
w 2017 r. do 11 615 euro za hektar
w 2020 r.).
Nie wszędzie jednak ziemia
rolna drożeje, w Finlandii nastąpił w tym czasie spadek ceny
ziemi o 2,2 proc. O wiele większe
zniżki zanotowano w poszczególnych regionach europejskich.
Najbardziej od 2017 r. do 2020 r.
– o ponad 20 proc. – obniżyła się
cena ziemi w trzech włoskich
prowincjach: w Kalabrii, Emillii-Romanii oraz w Kampanii (aż
o 25,8 proc.).
W Polsce – według Eurostatu,
licząc w euro – najsilniej zdrożała w ostatnich trzech latach
ziemia rolna w województwie
podlaskim (o 22,4 proc.) oraz podkarpackim (o 16,3 proc.). W skali
całego kraju ziemia rolna zdrożała w Polsce od 2017 do 2020 r.
o 10,4 proc. W dwóch województwach cena ziemi rolnej obniżyła się: w zachodniopomorskim
o 3,5 proc., a w kujawsko-pomorskim o 4,3 proc. z
www.obserwatorfinansowy.pl/
otwarta-licencja
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Na Szwedzkiej

odradza się miasto

Mało kto pamięta już, a nawet niewielu kojarzy, zapomniany przez ludzi, ale nie przez Pana Boga jak się okazuje, obszar i okolicę
ulicy Szwedzkiej na warszawskiej Pradze Północ. Gdyby nie oddana niedawno do użytku stacja metra „Szwedzka”, to pewnie nikt
z nas nie wiedziałby nawet jak tam dojechać. Szkopuł w tym, że mało kto w ogóle wie o istnieniu tej stacji.

Nowoczesność oparta
na tradycji

Historia tego miejsca jest fascynująca – początek działalności
przemysłowej na terenie fabrycz-

nym przy ulicy Szwedzkiej sięga
bowiem 1896 roku, a był to czas
założenia Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Produktów Chemicznych „PRAGA”. Z biegiem lat
zmieniały się nazwy zakładów,
a także asortyment produkowanych w nich wyrobów, żeby
wymienić tylko: „smary do maszyn, wosk i zaprawę do podłóg,
waselinę techniczną i medyczną,
kwas siarczany, kwas dymiący,
cerezynę, wosk szewski, pastę
do obuwia Stella”. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia do
spółki przystąpiła angielska firma „Unilever”, przez co koncern
stał się monopolistą w produkcji
mydła i proszków do prania. Do
najbardziej znanych należały
mydła „Biały Jeleń” oraz proszki
„Radion”, „Lux” i „Vim”. Po zniszczeniach wojennych, odbudowę ukończono w 1950 roku i już
w Polsce Ludowej zakład stał się
częścią Zjednoczenia Przemysłu
Środków Piorących i Kosmetyków i stąd wywodzi się dobrze

znana warszawiakom późniejsza
marka „Pollena-Uroda”.
Nie wiadomo, jak potoczyłyby się dalsze losy zrujnowanych
pozostałości po producencie legendarnych „Warsa” i „Być może”, gdyby w 2014 roku na spacer
Szwedzką nie wybrał się Pan Arie
Koren, szef jednego z wiodących
w Warszawie deweloperów, który
o swoich wrażeniach z tego spaceru mówił tak: „Pochodzę z kraju,
który współczesną swoją siłę czerpie z tradycji i różnorodności. Wychowany w takim przekonaniu,
sam poszukuję inspiracji na przyszłość w historii… Kiedy pierwszy raz spacerowałem po terenie
dawnej fabryki Polleny-Uroda na
ulicy Szwedzkiej, zrozumiałem
potencjał tej dzielnicy. Wykorzystując unikatową zabudowę, charakterystyczny komin, lokalizację
i energię Warszawy, z pomocą
architektów stworzyłem projekt,
który wymyka się stereotypowym
podziałom: przestrzeń mieszkalna, handlowa, biura, apart-hotel,

Historia tego miejsca
jest fascynująca –
początek działalności
przemysłowej na terenie
fabrycznym przy ulicy
Szwedzkiej sięga
bowiem 1896 roku,
a był to czas założenia
Towarzystwa Akcyjnego
Fabryki Produktów
Chemicznych „PRAGA”.
Z biegiem lat zmieniały
się nazwy zakładów,
a także asortyment
produkowanych w nich
wyrobów.
strefa kulturalna i społeczna nawzajem przenikają się i uzupełniają. Bohema – Strefa Praga to
miejsce, które ma żyć. Ma czerpać
z siły Pragi i dawać radość życia
mieszkańcom i gościom”.

Minęło kilka lat, a słowa przekształciły się w czyny i z początkiem 2019 roku na ten zapomniany i opuszczony zakątek wjechały maszyny i żurawie budowlane.
Oczywiście, wybuch epidemii
i zmieniająca się rzeczywistość
gospodarcza odcisnęły piętno na
zamierzeniach w kontekście harmonogramu i założeń funkcjonalno-użytkowych, ale budowa
systematycznie i konsekwentnie
postępuje do przodu. Redakcję
„Polska Po Godzinach” oprowadzali po niej inżynierowie, Pan
Bartosz Kwiatkowski – Kierownik Kontraktu i Pan Marek Golec – Kierownik Budowy w jej
części związanej z rewitalizacją
objętą nadzorem konserwatora
zabytków.

Ulica Szwedzka wraca
do życia

Składa się ona z trzech etapów.
Z Piazzetty Bohema, gdzie
oprócz lokali usługowych na
parterze, na post-industrial-

Fot. materiały prasowe

A

miejsce to przecież
zasługuje pod każdym względem na
najwyższą uwagę,
właśnie przez wzgląd i z uwagi
na jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dotyczy to
w równym stopniu nieruchomości przy ulicy Szwedzkiej 2/4
– dawnej stalowni firmy Lilpop,
Rau i Loewenstejn, przejętej następnie na 120 lat przez Wojsko
Polskie, przekształconej przez
nie w zbrojownię, a obecnie czekającej wciąż na swoje ostateczne przeznaczenie, jak i dawnych
zakładów Pollena-Uroda przy
Szwedzkiej 20, gdzie prace rewitalizacyjne i modernizacyjne
prowadzone są pełną parą od
początku 2019 roku i nabierają
już realnego kształtu.
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nych kondygnacjach znajdą
się niezwykłe i niepowtarzalne
powierzchnie biurowe. Z tzw.
Szwedzkiej F, gdzie zlokalizowane zostaną mieszkania na wynajem, których charakterystyczną
cechą będą wewnętrzne ściany
z nietynkowanej, licowej cegły.
I z Warzelni, gdzie znajdą się tzw.
lofty, to znaczy wysokie, luksusowe, utrzymane w industrialnym charakterze apartamenty.
Wszystko to spięte urokliwym
placem centralnym wokół zabytkowego komina, pozostającego wciąż najwyższą budowlą
na Nowej Pradze.
Uwagę przykuwa niezwykle
wysoka wręcz jakość wykonania
odrestaurowanych, ale także
odtwarzanych elementów budowlanych. Szczególnie widać
to na elewacjach z klinkierowej
cegły, gdzie fragmenty oryginalnej fasady – po oczyszczeniu,
piaskowaniu, impregnacji – uzupełniane są cegłą współczesną
w sposób, który nie pozwala
na dostrzeżenie jakiejkolwiek
różnicy pomiędzy częścią „starą” (oryginalną), a „nową”. Nitowane elementy konstrukcji
stalowej podtrzymującej stropy kondygnacji nadziemnych
wzbudziłyby natomiast zachwyt
niejednego przedwojennego
inżyniera mostowego. To naprawdę podnoszące na duchu
uczucie, kiedy widzi się, że
ogromny dorobek i dziedzictwo
budowniczych, którzy podnosili
z gruzów zniszczoną w trakcie
wojny Warszawę i wznieśli do
rangi światowej potęgę polskiego budownictwa w zakresie odbudowy zabytków, nie poszły na
marne i doczekaliśmy się ich
godnych następców.

Praska Bohema – udana
rewitalizacja

W perspektywie wielkiego patriotycznego dzieła, jakim jest
ocalenie od zniszczenia i rewitalizacja wciąż pozostających
na terenie naszego kraju zaniedbanych obiektów zabytkowych, ci inżynierowie i budowlańcy z takim pietyzmem
i profesjonalizmem pracujący
na budowie praskiej Bohemy
i jej podobnych – to prawdziwy
skarb narodowy. Ostatnie słowo
uznania trzeba jednak oddać
inwestorowi i jego koncepcji.
Z jednej strony bowiem, mamy do czynienia z unikatowym
projektem z zakresu rewitalizacji bezcennej substancji historycznej, z drugiej natomiast,
na terenie po dawnej Pollenie,
niejako w „drugiej linii” powsta-
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W perspektywie
wielkiego patriotycznego
dzieła, jakim jest
ocalenie od zniszczenia
i rewitalizacja wciąż
pozostających
na terenie naszego
kraju zaniedbanych
obiektów zabytkowych,
ci inżynierowie
i budowlańcy z takim
pietyzmem pracujący
na budowie praskiej
Bohemy – to prawdziwy
skarb narodowy.

Wsłuchać się w głos
mieszkańców

c Marek Golec –
kierownik budowy,
Bartosz Kwiatkowski
– kierownik kontraktu
i Jarosław Popiołek.

ją budynki z eleganckimi, wygodnymi, ale standardowymi
mieszkaniami, w których będą
mogli zamieszkać „normalni”
ludzie za „normalne” pieniądze.
To bardzo ważne, że nie powstaje na Pradze kolejny Disneyland, „miasteczko indiańskie”, do którego przyjeżdżać
będą turyści z zagranicy lub lewobrzeżni warszawiacy, po to
tylko, aby podziwiać „lokalną
kulturę i folklor”, ale powstanie
fragment prawdziwego miasta
z krwi i kości, z którego zarówno historii jak i teraźniejszości
oraz przyszłości, my wszyscy
warszawiacy, ale przede wszystkim mieszkańcy Pragi, będziemy
mogli być dumni.
W czasach kiedy tzw. postępowa ideologia zaczyna odciskać
coraz większe piętno również
w takich dziedzinach, jak zagospodarowanie przestrzenne,
urbanistyka i architektura, kiedy
funkcjonalność projektowanych
miejsc pada ofiarą wyobrażeń
inwestorów (najczęściej publicznych), jak powinna wyglądać nowa, wspaniała, otaczająca nas
rzeczywistość – projekt Bohema
Strefa Praga jest chlubnym dowodem na to, że niczego nie tracąc
z tzw. zieloności, inkluzywności

i relaksującego charakteru, można stworzyć przestrzeń zrównoważoną, ale przede wszystkim
taką, w którym mieszkańcom
oraz gościom będzie się żyło nie
tylko przyjemnie, ale także wygodnie oraz z poczuciem tego, że
ich wszystkie bytowe i życiowe
potrzeby zostały zrealizowane
we właściwy sposób.
W czasach, kiedy mamy do
czynienia z zakusami, żeby nowy sportowy kompleks dla KS
Polonia Warszawa budować nie
w zgodzie z rzeczywistymi potrzebami klubu, ale z wyobrażeniem urzędników miejskich
na temat jak powinien wyglądać
„potężny kawał Śródmieścia”,
kiedy przebudowa linii średnicowej na najważniejszym odcinku śródmiejskim ma służyć
pomysłom konserwatorskim,
a nie pasażerom, kiedy zrodził
się pomysł, żeby wykorzystać
ją i przy okazji zniszczyć kręgosłup komunikacyjny centrum
Warszawy, jakim są Aleje Jerozolimskie, przekształcając je
w kolejną strefę relaksu – takie przedsięwzięcia jak Bohema Strefa Praga zasługują na
najwyższe słowa uznania, a ich
inwestorzy i wykonawcy na podziw i wdzięczność.

Od kilkunastu lat mówi się w Warszawie, głównie przy okazji kolejnych wyborów prezydenckich,
o potrzebie i programie wielkiej
rewitalizacji Pragi. Nie można nie
dostrzec pojedynczych wysiłków
jakie Warszawa w tym kierunku
podejmuje. Co jakiś czas słyszymy i widzimy odrestaurowaną
kamienicę, jak chociażby ostatnio przy ulicy Stalowej. Przy tej
samej Stalowej jednak, mieliśmy
w mijającym roku do czynienia
z wydarzeniem śmiało pretendującym do miana Absurdu Inwestycyjnego 2021.
Otóż za publiczne pieniądze
przystąpiono (chyba już jednak
na szczęście zarzucono) do realizacji wzdłuż tej pozbawionej
kanalizacji, często ciepłej wody
i toalet, z kamienicami z pourywanymi lub popodpieranymi
zabytkowymi balkonami – „strefy zieleni” i to w taki sposób, że
jakakolwiek próba modernizacji
lub rewitalizacji infrastruktury
miejskiej w przyszłości będzie
równoznaczna z jej zniszczeniem. Mieszkańcy i właściciele
lokali usługowych łapali się za
głowy, a wykonawcy tej postępowej „instalacji” pytani przez
przechodniów co też im przyszło
do głowy, spuszczali ją z zażenowaniem i odpowiadali tylko,
że oni są od roboty, a od myślenia to są na Placu Bankowym.
Czasami pojawia się refleksja
i żal, że nie jest odwrotnie i to
nie mieszkańcy w pierwszej kolejności decydują o tym, co jest
potrzebne i właściwe dla nich
samych. Jak daleko znajdujemy się jeszcze od tego ideału,

najlepiej świadczy sytuacja na
Pradze Północ właśnie, gdzie
w wyniku zmiany władzy w Radzie Dzielnicy i dojścia w niej
do głosu opozycji w stosunku
do Ratusza, podjęto decyzję
o ubezwłasnowolnieniu nowo
wybranych władz oraz odcięciu
dzielnicy od funduszy miejskich
w 2022 roku.
Dlatego, jeszcze raz, perełki w rodzaju projektu Bohema – Strefa Praga, a także inne
przedsięwzięcia wyrastające na
Pradze coraz częściej, jak chociażby projekt przywrócenia do
życia i nadania nowego kształtu
Zakładom Przemysłu Spirytusowego Koneser na nieodległej
Szmulowiźnie, należy wychwalać pod niebiosa, a ich twórcom
kibicować z całych sił. Gdyby nie
oni, mielibyśmy na prawobrzeżnej Warszawie skansen przez
kolejne dziesięciolecia, turyści
okazję do oglądania praskiego
ZOO nie tylko przy Ratuszowej,
ale od Szmulek po Pelcowiznę,
a mieszkańcom pozostawałby
tylko płacz i zgrzytanie zębów.
A tak, dzięki deweloperowi firmie Okam Capital, architektom
z Grupy 5 i Sud Polska, generalnym wykonawcom FineTech
Construction i Unibep, wszyscy
dostaniemy „nowy, potężny kawał miasta” – Pragi Pólnoc – tyle
tylko, że w najlepszym możliwym znaczeniu tego słowa. z
Jarosław Popiołek
Artykuł powstał dzięki pomocy
i wsparciu Pana Włodzimierza Bogiela
Prezesa Zarządu FineTech Construction
– generalnego wykonawcy
zabytkowej części kompleksu
Bohema Strefa Praga.
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Niepodległość

i prawa wyborcze dla Polek
gruntowej zmianie mentalności przez nie same. Orzeszkowa z kolei podnosiła, iż „jedną
z najpospoliciej roztrząsanych
w wieku naszym idei jest tak
zwana emancypacja kobiet”.
Należy także pamiętać o powieściopisarce i patriotce Narcyzie
Żmichowskiej, przekonanej, iż
„kobieta jest we wszystkim równa
mężczyźnie”. Obok nich kolosalną rolę odgrywały społeczniczki i siłaczki „pracy organicznej”.
Wspomnieć należy o działaczce
niepodległościowej Emilii Sczanieckiej, spełniającej się w Wielkopolsce na polu szerzenia oświaty, założycielce w 1871 r. instytucji
„Pomocy naukowej dla ubogich
dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich”.

„Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości
wymagają równouprawnienia kobiet. Ci, co tego
nie rozumieją, potrzebują wychowania, nie
dowodów” – mówił polski prawnik Leon
Petrażycki w Dumie Rosyjskiej w 1906 r. Trzeba
było jeszcze 12 lat, by kobiety polskie, już
w Niepodległej, uzyskały prawa wyborcze.

Stare prawa

Problem równouprawnienia
rozpatrywać można na kilku
płaszczyznach: mentalnej, społecznej, gospodarczej i prawnej.
Dobrym przykładem XIX-wiecznego statusu kobiety w ostatniej
ze wspomnianych sfer są zapisy
obowiązującego od 1 stycznia
1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego.

Eliza Orzeszkowa

n Artykuł 182 brzmiał: „Żona
nie może stawać w Sądzie bez
upoważnienia męża […]”
n Art. 192: „Mąż przez ciąg trwającego małżeństwa zarządza majątkiem żony […]”
n Art. 236: „Dziecię nosi nazwisko ojca”
n Art. 337: „W ciągu pożycia
małżeńskiego oboje rodzice
sprawują władzę rodzicielską;
w razie jednak różności zdań,
zdanie i wola ojca przeważa”.
Z kolei w zaborze austriackim,
zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z 1867 r., „obcokrajowiec,
kobieta i małoletni nie mogli być
przyjęci do stowarzyszenia politycznego”. Niemal do końca XIX
wieku kobiety nie miały możliwości pobierania nauk na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przykłady
tego typu można by mnożyć.

Emancypantki

W drugiej połowie XIX w. postulaty posiadania przez kobiety
takich samych praw i możliwości jak mężczyźni pojawiały się
głównie w publicystyce (m.in.
czasopisma „Bluszcz” i „Ster”)
oraz literaturze. Ogromną rolę odegrały tutaj wybitne oso-

Zofia Moraczewska, ok. 1937 r.

Organizacje kobiece

Na przełomie XIX i XX wieku wysiłki na rzecz praw kobiet zaczęły z obszaru publicystycznego przeobrażać się
w coraz bardziej zinstytucjonalizowany wymiar. Pierwszą
organizacją, działającą głównie
w sferze edukacji na terenie
wszystkich trzech zaborów było
Narcyza Żmichowska

bistości, pisarki poruszające
w swej twórczości tę problematykę: Eliza Orzeszkowa,
Maria Rodziewiczówna, Maria Konopnicka. Według tej
ostatniej samodzielność kobiet
miała polegać na porzuceniu
romantycznego wzorca ofiary
oraz (obok innych kwestii) na

Justyna Budzińska-Tylicka

Bluszcz – ilustrowany tygodnik kobiecy wydawany w Warszawie
w latach 1865–1918, 1921–1939 i 2008–2012. „Bluszcz” prezentował
program emancypacji kobiet. Z tygodnikiem współpracowali
m. in.: Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Adam Asnyk, Zofia
Rogoszówna, Maria Dąbrowska, Konstanty Ildefons Gałczyński,
Maria Kuncewiczowa oraz Lucyna Ćwierczakiewiczowa.

Fot. archiwum

P

ostulaty równouprawnienia płci pięknej pojawiały się na ziemiach
polskich od połowy
XIX wieku. W trzech zaborach
istniały różne uwarunkowania,
jednak spotkania kobiet i wymiana poglądów prowadzona
na łamach prasy pozwoliły na
wypracowanie podobnych celów.
Początkowo zasadzały się one na
uzyskaniu dostępu do edukacji
oraz pracy zarobkowej. Z czasem
doszła do tego potrzeba osiągnięcia praw politycznych na równi
z mężczyznami i wreszcie wyjście poza przyjęte konwenanse
obyczajowe. W efekcie wszystko
to miało prowadzić do większej
samodzielności oraz zmiany roli
i pozycji kobiet w społeczeństwie.

styczeń 2022

tajne Koło Kobiet Korony i Litwy
(1886-1906). W 1905 r. w Krakowie odbył się pierwszy jawny trójzaborowy Zjazd Kobiet
Polskich, który zaapelował do
partii politycznych o włączenie
postulatu równouprawnienia
do ich programów. W 1907 r.
Paulina Kuczyńska-Reinschmit
stworzyła na terenie Królestwa
Polskiego legalnie działający
Związek Równouprawnienia
Kobiet Polskich. W swoich działaniach wprost zmierzał on do
przyznania paniom uprawnień
wyborczych. Wyrazem determinacji w dążeniu do emancypacji
może być publiczne spalenie na
zjeździe związku w 1908 r. Kodeksu Napoleona, który w swej
dawnej wersji narzucał Polkom
status niemal niewolniczy. Jednocześnie wśród organizacji kobiecych coraz intensywniejsza
stawała się dyskusja o kształcie
przyszłych rozwiązań.

Impuls Wielkiej Wojny

Z chwilą wybuchu Wielkiej Wojny sprawa równouprawnienia
kobiet nie była zatem novum
w programach i działaniach społeczno-politycznych na ziemiach
polskich. W kręgach inteligenckich dyskutowało się i pisało na
ten temat, organizacje kobiece
spotykały się, zwoływały zjazdy,
działały. Wojna nadała sprawom
znacznego przyspieszenia.
Wobec ogromnej rzeszy mężczyzn walczących i poległych na
frontach to przedstawicielkom
płci pięknej przypadła rola kreatorek życia społecznego i rodzinnego. Na polskim gruncie
dochodził jeszcze czynnik niepodległościowy. Kobiety bowiem
działały tutaj jako łączniczki, wy-
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Piłsudski, przyszły mąż
„zaciętej feministki”
– jak sama siebie
nazywała Aleksandra
Szczerbińska – jako
jedno z najważniejszych
zadań dla powołanego
rządu Moraczewskiego
wyznaczył
opracowanie zasad
wyborów do Sejmu
Ustawodawczego.
Projekt ordynacji
został przygotowany
w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych.
Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą

wiadowczynie w tajnych organizacjach, gromadziły broń i pracowały w służbach medycznych.
Założona w 1913 r. Liga Kobiet
Pogotowia Wojennego (potem:
Liga Kobiet Polskich Pogotowia
Wojennego) współpracowała
z Legionami i Polską Organizacją
Wojskową, prowadząc z czasem
żywe spory, jakie kierunki polityczne i ideologiczne realizować.

„Bez różnicy płci”,
czyli przeżytek i rażąca
niesprawiedliwość

11 listopada 1918 r., tuż po
powrocie Józefa Piłsudskiego
z Magdeburga, środowiska kobiece w osobach Justyny Budzińskiej-Tylickiej i Marii Chmieleńskiej przedstawiły mu postulaty
równouprawnienia wyborczego,
pisząc: „W państwie prawdziwie

demokratycznym, jakim stać się
ma Polska, ograniczenie praw
obywatelskich ze względu na
płeć jest przeżytkiem i rażącą
niesprawiedliwością, zwłaszcza
wobec szeroko nakreślonego
projektu przyszłej konstytucji”.
Piłsudski, przyszły mąż „zaciętej feministki” – jak sama siebie
nazywała Aleksandra Szczerbińska – jako jedno z najważniejszych
zadań dla powołanego rządu Moraczewskiego wyznaczył opracowanie zasad wyborów do Sejmu
Ustawodawczego. Projekt ordynacji został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Rada Ministrów rozpatrzyła go
w okresie 19-27 listopada. Art. 1
projektu został zaakceptowany
19 listopada. Dekret o ordynacji
wyborczej Tymczasowy Naczelnik
Państwa podpisał 28 listopada

1918 r. Jego opublikowanie było
formalnością, jakkolwiek niezbędną dla wejścia dokumentu
w życie. Dekret ukazał się zatem
w Dzienniku Praw Państwa Polskiego nr 18, pod pozycją 46. Zgodnie z jego art. 1 „wyborcą do Sejmu
jest każdy obywatel państwa bez
różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”.
Sformułowanie „bez różnicy
płci” oznaczało, że po raz pierwszy w historii Polki będą mogły
wybierać i być wybieranymi.

Osiem posłanek

Wybory do Sejmu Ustawodawczego odbywały się na raty: w styczniu i czerwcu roku
1919 r. oraz w roku 1920. Przyznaniu praw wyborczych kobietom towarzyszyła intensywna
dyskusja w prasie, od tytułów

W kuluarach
sejmowych.
Widoczni senator
Ludwik Józef Evert,
senator Hanna
Hubicka (pierwsza
z lewej), posłanka
Maria Jaworska
(pierwsza z prawej),
posłanka Zofia
Moraczewska(druga
z prawej). 1931 r.

lewicowych, przez narodowe
po konserwatywne. W wyniku
wyborów do parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej dostało
się osiem posłanek: Gabriela
Balicka (Związek Ludowo-Narodowy), Jadwiga Dziubińska
(Polskie Stronnictwo Ludowe
„Wyzwolenie”), Irena Kosmowska (Polskie Stronnictwo Ludowe
„Wyzwolenie”), Maria Moczydłowska (Narodowe Zjednoczenie Ludowe), Zofia Moraczewska (Polska Partia Socjalistyczna), Anna Anastazja Piasecka
(Narodowa Partia Robotnicza,
następnie Polskie Stronnictwo
Ludowe „Piast”), Zofia Sokolnicka (Narodowa Demokracja)
i Franciszka Wilczkowiakowa
(Narodowy Związek Robotniczy).
Uzyskanie przez kobiety czynnego i biernego prawa wyborczego
w 1918 r. stanowiło niewątpliwie
milowy krok, lecz jednocześnie
daleko jeszcze było do realizacji
pełnego równouprawnienia.
W gronie pierwszych kobiet
w Sejmie znalazła się wymieniona wcześniej Zofia Moraczewska
z Gostkowskich, żona premiera
Jędrzeja Moraczewskiego. Ta sama, która pod koniec XIX wieku
miała obiekcje, czy ze względu
na to, iż jest kobietą wypada jej
kokietować młodego socjalistę.
Jednocześnie tenże młody socjalista, akceptując światopogląd
emancypacyjny dziewczyny,
pisał: „Społeczne i narodowe
jej poglądy zgadzały się z moimi, nie dziwota, że w krótkim
czasie zakochałem się w niej na
amen”. z
Cezary Brożek
www.przystanekhistoria.pl
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Pop-kulturowa naprawa
Rzeczpospolitej

P

v Dokończenie ze str. 1

Lechu, mówię to między innymi dlatego, że Twoja piosenka
„Rozmowa z synem”, w której
słyszymy słowa:
Jest takie miejsce, gdzie jesteś
u siebie / Wiadomo – rodzina,
dom… / Jest takie miejsce i chroń
je jak świętość, / A zrozumiesz
kiedyś to…
będzie w jakimś sensie podsumowaniem przesłania koncertu,
pod którego ideą podpisało się
swoimi wykonywanymi utworami wielu znakomitych polskich
artystów, jak choćby: Golec uOrkiestra, Edyta Górniak, Krzysztof
Cugowski z synem Chrisem, Ida
Nowakowska, Jerzy Zelnik, Ewa
Dałkowska, Andrzej Lampert,
chór TGD pod kierunkiem Piotra Nazaruka czy też orkiestra
Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli.

Czym dla Was, moi Drodzy, jest
rodzina? Czy zasady wychowania,
tradycje rodzinne wyniesione
z rodzinnych domów, ukształtowały Wasze charaktery, postawy
życiowe i sposób patrzenia na
aktualną rzeczywistość?
Lech Makowiecki: Oczywiście,
że tak. Co prawda w procesie wychowawczym uczestniczy więcej
czynników sprawczych: szkoła,
kościół, nasze bliższe i dalsze otoczenie, również państwo – przez
politykę edukacyjną, ferowane
nakazy i zakazy… Ale to rodzice
byli zawsze tą najważniejszą „instancją” kształtującą charaktery
swych potomków…
Bożena Makowiecka: To widać
często po późniejszych wyborach
drogi życiowej młodzieży; dzieci
lekarzy zwykle zostają lekarzami,
nauczycieli – pedagogami, wycho-

wane w rodzinach wojskowych
ciążą ku pracy w wojsku…
Lech: (śmiech) Niekoniecznie.
My wykonujemy zupełnie inne
profesje niż nasi rodzice.
Bożena: Ale jednak to muzyka była ich pasją. Moja mama pięknie
śpiewa, a tata grał (amatorsko)
na kilku instrumentach.
Lech: Reasumując: w naszych czasach to rodzice mieli decydujący
wpływ na nasze wychowanie. A że
urodzili się jeszcze przed wojną
– wpajali nam przedwojenny
system wartości, oparty na Katechizmie i Dekalogu.
Bożena: I na zdrowym rozsądku.
Powiedziałeś: „Mieli decydujący
wpływ”. To znaczy, że dzisiejsi
rodzice nie mają już wpływu na
wychowywanie swych dzieci?
Lech: Kolejne pokolenia – zrodzone już w dobrobycie – nie znają
współczesnych zagrożeń ani najnowszej historii. Młodzi rodzice
– często „wychowani” na mainstreamowych mediach – sami
wymagają reedukacji. Współczesne ideologie niszczą naszą wiarę
i demoralizują młodzież. Kościół
przestał już być autorytetem dla
dzieciaków urodzonych w XXI
wieku. A „pandemiczne”, zdalne
szkolnictwo też łapie zadyszkę.
Dziś zatem nikt nie ma wpływu
na wychowanie młodzieży?
Bożena: Nie, no ma… (śmiech) Internet, telefon komórkowy, pop-kultura, mainstream, Mr „Hejt”
i Mrs „Demoralizacja”.
Jesteście śpiewającym małżeństwem. Jak to się wszystko zaczęło? Czy miłość do muzyki przełożyła się u Was na chęć wspólnego
przekazywania słuchaczom artystycznego przesłania o ważnych
sprawach Ojczyzny?
Lech: Poznaliśmy się na estradzie.
Bożena śpiewała ze znanymi orkiestrami i big-bandami. Ja miałem swój country-folkowy zespół
„Babsztyl”.
Bożena: Spotkaliśmy się we właściwym miejscu i czasie. Zaiskrzyło na tyle mocno, że postanowiliśmy razem pójść przez życie.

Lech: Powstanie rodzinnego zespołu „Zayazd” było naturalną
koleją rzeczy. Przytoczona przez
Ciebie na wstępie „Rozmowa z synem” była kamieniem węgielnym
naszego autorskiego, familijno-zayazdowego repertuaru.
Bożena: A po drodze była jeszcze
przygoda ze śpiewanym Mickiewiczem – nazwa zespołu zobowiązuje! I trwające do dziś nasze patriotyczno-historyczne śpiewanie.
Lech: Edukacja tożsamościowa
nie może być nudna. Nawet nie
powinna!
Wielokrotnie zapraszałem Was
do wzięcia udziału w projektach
artystycznych realizowanych
z okazji ważnych wydarzeń
w historii Niepodległej. Tak też
było w przypadku widowiska
poetycko-muzycznego „Vinctis
non victis” („Pokonanym a niezwyciężonym”), które Fundacja
Kresy Historii w 2015 roku przygotowała z racji otwarcia Muzeum
Katyńskiego na terenie Cytadeli
Warszawskiej. Jako pomysłodawca i reżyser tego koncertu „Vinctis
non victis” poprosiłem Ciebie
o zaśpiewanie dwóch piosenek
„Katyń 1940” i „Balladę o Rotmistrzu Pileckim”. Wykonałeś to
znakomicie. Na obliczach widzów
– osób z rodzin pomordowanych
oficerów dostrzegało się wtedy
wielkie napięcie i wrażenie emocjonalne. Skąd u Ciebie, Lechu,
takie zamiłowanie do historii,
do penetracji trudnych spraw
w swoich artystycznych przekazach?
Lech: Piszę emocjami. „Katyń
1940” powstał w pięć minut. To było prawdziwe „déjà vu”. Impulsem
była informacja, że poległo tam
również dwóch Makowieckch.
Żadna rodzina, ale coś zapikało
w sercu. I tak powstał niezwykle
wzruszający ostatni list polskiego
oficera – mój chyba najczęściej
„coverowany” utwór na YouTube.
Bożena: Lech jest profesjonalistą, potrafi pisać na zamówienie.
Ale piosenki patriotyczno-historyczne zawsze pisze sercem, nie
rzemiosłem. Stąd siła ich oddziaływania.

Fot. materiały prasowe

rzed nami wielkie
telewizyjne wydarzenie. W Uroczystość
Trzech Króli 6 stycznia w TVP1 o godz. 17.20 oraz
tego samego dnia w TVP 2 o godz.
20:00 będziemy świadkami niecodziennego Uroczystego Telewizyjnego Koncertu „Bo w rodzinie siła” zorganizowanego przez
Telewizję Polską oraz Fundację
Kresy Historii.
Oprócz Parafii św. Brata Alberta w Warszawie-Wesołej głównym
Partnerem koncertu jest Caritas
Polska, która w ramach tego wydarzenia będzie przeprowadzała
w ramach realizowanego projektu „Rodzina Rodzinie” zbiórkę
na pomoc szczególnie rodzinom
Bliskiego Wschodu, które w ostatnich latach stały się ofiarą konfliktów wojennych.
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Lech: „Balladą o Rotmistrzu
Pileckim” próbowałem wypełnić lukę w naszej pop-kulturze.
Nie doczekaliśmy się godnego,
przebojowego filmu o tym największym z wielkich polskich
bohaterów wojennych. Dlaczego?
Bożena: Bo jeśli my bylibyśmy
bohaterami, to kim byliby nasi
wrogowie-oprawcy?
Lech: Jako dyplomowany inżynier, muzyk, redaktor radiowy,
twórca, felietonista, scenarzysta uważam, że najważniejszym
przedmiotem w szkole winna
być HISTORIA. Natura ludzka się
nie zmienia; znając przeszłość
możemy uchronić się przed błędami w przyszłości.
Zapoznałem się z Twoją audycją emitowaną przez Pierwszy
Program Polskiego Radia pt.
„Wieczór z historią”. Jestem pod
jej wrażeniem. Proponujesz słuchaczom artystyczną podróż
przez naszą historię. Do tego
programu dobierasz zarówno
utwory znane – często ukryte
perełki oraz własne kompozycje.
Dlaczego zdecydowałeś się akurat
na taką konwencję programu?
Lech: Skoro uznałem, że współczesna pop-kultura ma dziś
ogromny wpływ na edukację
i wychowanie młodego pokolenia – uznałem, że zamiast „kopać
się z koniem” należy zaprząc go
do swego rydwanu. Wykorzystywanie szlachetnie pojmowanej
rozrywki do „naprawy Rzeczypospolitej” nie jest łatwe, ale
możliwe. Poczytaj wzruszające
wpisy, jakie zamieszczają młodzi
internauci pod moimi balladami
wrzucanymi do sieci – o Wołyniu,
Auschwitz, Wolności, o „Ince”,
„Roju”, „Roku 966”, Powstaniu
Warszawskim, Klasztorze „Monte
Cassino”, o hetmanie Czarnieckim i wielu, wielu innych. Wspiera mnie w tym dzielnie Bożena,
której głos kruszy ludzkie serca. Jak chociażby w modlitwie
„Obudź się, Polsko”.
Bożena: Mamy w repertuarze
wiele hymnowych pieśni: od
nostalgicznych, wyciskających
z oczu słuchaczy łzy – po utwory
euforyczne, marszowe, podnoszące na duchu i dające nam
nadzieję na lepsze jutro. I oba
te przekazy potrzebne są dziś
Polakom. Nawet bardzo.
Jak Waszym zdaniem można
zmienić mentalność młodego
pokolenia, które dojrzewa nam
jako tabula rasa, nie mając do
końca świadomości przebogatej
tradycji, na której budowana jest
nasza teraźniejszość?
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Lech: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” Znamy tę maksymę kanclerza Zamojskiego, tyle że w większości nie wiemy, jak to zrobić.
Dzisiejsza młodzież, nie znająca
prawdziwych zagrożeń, pozbawiana dawnych autorytetów i chłonąca jak gąbka „zachodnie wzorce”
formatowana jest przez tzw. sieć,
świat medialny oraz komiksy, piosenki, teledyski, filmy fabularne,
gry komputerowe, błahe rozrywki.
Jeśli umiejętnie podsuniesz młodym wartościowy wideoklip czy
film fabularny – to jest szansa,
że wzruszą się tym przekazem,
zaczną szukać prawdy i dobra,
staną się lepszymi, mądrzejszymi ludźmi.
Bożena: Warunek: muszą to być
produkty na najwyższym poziomie, odpowiadające na dzisiejsze
wyzwania. Uporczywe odgrzewanie starych coverów w nowych
aranżacjach przynosi odwrotny
skutek. „Bogurodzica”, „Rota” czy
„Czerwone maki” też były kiedyś
premierami, powstałymi z potrzeby chwili. I doskonale sprawdziły
się w swym czasie.
Stoimy przed paradoksalną rzeczywistością. Z jednej strony
z wieloma poważnymi wyzwaniami wchodzimy w 30-lecie wolnej
Polski, z drugiej strony świadomi
jesteśmy i widzimy, jak wielu
odrzuca dziedzictwo polskości,
wybierając jakąś nieokreśloną
„nowoczesną europejską tożsamość”. Jak tę skomplikowaną
sytuację rozwiązać? Na jakim
fundamencie należy dzisiaj
budować w Ojczyźnie solidne
porozumienie między ludźmi,
żeby nasz kraj – tak jak śpiewamy
w znanym songu, „nie był murem
podzielony”?
Lech: Od czasów Katarzyny Wielkiej jesteśmy demoralizowani
i dzieleni – jako naród. Zaborcy,
niemieccy najeźdźcy, Sowieci,
komuna – nie dali nam rady, czego przykładem było powstanie
masowego ruchu „Solidarności”.
I dopiero ostatnie trzy dekady
tzw. „wolności” zrobiły więcej
złego w mentalności Polaków
niż tamte wszystkie opresje razem wzięte. Brak zakazów – to
przyzwolenie na zło. Jesteśmy
dziś na równi pochyłej. Zmienia
się znaczenie słów (tolerancja,
wolność, ojczyzna, patriotyzm).
Upada etos rodziny, mamy demograficzną zapaść. Nauka nie
dąży już do prawdy; zdominowała ją ideologia, nie wiedza.
Niszczony z zewnątrz i od wewnątrz Kościół też ustępuje pola.
Jesteśmy podzieleni jak nigdy!

Skoro uznałem,
że wspołczesna
pop-kultura
ma dziś
ogromny wpływ
na edukację
i wychowanie
młodego
pokolenia –
uznałem, że
zamiast „kopać
się z koniem”
należy zaprząc
go do swego
rydwanu.
Wykorzystywanie
szlachetnie
pojmowanej
rozrywki
do „naprawy
Rzeczypospolitej”
nie jest łatwe,
ale możliwe.

Na lewą i prawą stronę sporu.
Na wierzących i niewierzących.
„Pisiaków” i „Platfusów”. I nawet
– wbrew wszelkim podziałom
politycznym – na tych „zaszczepionych” i „niezaszczepionych”!
Bożena: Ale pytanie brzmiało: jak
to poskładać? Konkretnie.
Lech: Już mówię. Pierwszy sposób – to organiczna praca u podstaw, z maksymalnym zaangażowaniem wszystkich możliwych
instytucji i mediów, a także patriotycznych organizacji kościelnych i świeckich. Musimy tak,
jak to było w XIX wieku zacząć
skutecznie generować patriotyczną kulturę. I to na najwyższym
poziomie! I – równolegle, bardzo
szybko, bo czasu zostało niewiele – odbudowywać siły obronne
naszej armii. To najważniejsza
na dziś sprawa dla naszego bezpieczeństwa. Tym, którzy liczą
na militarne wsparcie Francji,
USA czy Niemiec – serdecznie
współczuję braku refleksji nad
naszą nieodległą przeszłością.
A sposób drugi?
Lech: Pojawi się samoistnie, jak
nic nie zmienimy w naszym życiu. Będzie to potężne „tąpnięcie”,
kolejny światowy „reset”: zaraza,
wojna, kataklizm?, który nas może otrzeźwić, ustawić do pionu.

I zniszczyć, jeśli nie zachowamy
tradycji i zdrowego rozsądku – tak
charakterystycznego dla naszych
przodków, ludzi doświadczonych
wojnami i zniewoleniem – będziemy mieli powtórkę z historii.
Tyle, że znacznie bardziej krwawą niż I i II wojna światowa razem wzięte.
Współczesna popkultura – to
dzisiaj jeden z najważniejszych
czynników wpływających na
kształtowanie młodych umysłów
i sumień. Gorzkim owocem tego
staje się niestety postponowanie
tego wszystkiego, co dotąd związane było ze światem wartości,
mających swój fundament w Prawie Dekalogu. Co powinniśmy
zrobić jako społeczeństwo, aby
nie zatracić tego olbrzymiego
dziedzictwa moralno-duchowego, któremu na imię Polska
– jak określił to nasz Rodak św.
Jan Paweł II?
Lech: Wyjątkowość Rzeczypospolitej polegała na fantastycznej
więzi Państwa i Kościoła. A z kolei
wyjątkowość tych Dziesięciu Przykazań – nazywam je „uniwersalnym kodeksem człowieczeństwa”
– zasadzała się w tym, że te boskie
nakazy i zakazy ograniczały nieco
naszą osobistą wolność, zapewniając jednocześnie maksymalny

komfort istnienia całej społeczności. Żyjąc w zgodzie z Dekalogiem
mamy zaopiekowanych rodziców,
nie mordujemy się nawzajem,
każda rodzina jest bezpieczna,
a interesy uczciwe. Ludzie mają
do siebie zaufanie, wolni są od
zazdrości i zawiści.
Bożena: Trzydzieści lat temu Jan
Paweł II pielgrzymował po Polsce
wygłaszając homilie poświęcone
poszczególnym przykazaniom.
Lech: I to zainspirowało mnie to
do napisania scenariusza i dziesięciu piosenek składających się
na telewizyjne widowisko muzyczne pt. „Dekalog AD 2021”.
Przepiękny koncert z udziałem
największych gwiazd polskiej estrady, z orkiestrą i chórem, na tle
oszałamiającej panoramy Tatr,
z mini-fabułą filmową i fragmentami homilii papieskich jest przykładem, że można zrobić godny,
religijny spektakl, łączący misję
z przebojowością. Emitowane
w prime time w Boże Ciało widowisko muzyczne „Dekalog”
przebiło oglądalnością konkurencyjne programy! A komentarze zwykłych widzów i recenzje
ekspertów były wręcz euforyczne! Skoro zrobiliśmy wyłom w tej
niemocy, to dlaczego nie pójść za
ciosem i nie zamówić kolejnych
realizacji tego typu?
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Chciałbym poruszyć niezmiernie
ważny moim zdaniem problem
tzw. „polityki historycznej”.
Z pewnością wielu jest w naszej Ojczyźnie twórców uprawiających różne gatunki sztuki.
Mam na myśli głównie film oraz
muzykę. Co stoi na przeszkodzie,
aby znów pochylić się nad naszą
historią i wybrać z niej te postaci,
których życie i działalność może
pozytywnie i stabilnie wpływać
na mentalność młodego pokolenia? Czy przypadkiem nie jest tak,
że w dobie kryzysu tożsamości
narodowej, należałoby generować naszą własną narodową
kulturę? Potrafił to zrealizować
np. Stanisław Moniuszko, walcząc
i wygrywając swoim „śpiewnikiem domowym” z zalewającą
nas wtedy francuską szmirą.
Lech: Wydawałoby się, że Stanisław Moniuszko miał dużo bardziej pod górkę. W XIX wieku nie
było ani państwa polskiego, ani
Ministerstwa Kultury. A jednak
zdolny kompozytor-patriota skutecznie poradził sobie z konkurencyjną „francuską szmirą” – to
jego własne słowa – i wypromował modę na polskie śpiewanie!
Bożena: Ale wtedy polskość
nie była passé, wręcz przeciwnie. Rzeczpospolita była wtedy
w każdym sercu, ukochana i wytęskniona.
Lech: O Polskę walczyliśmy na
wszystkich frontach: i z bronią
w ręku, i na niwie sztuki. Dziś
daliśmy sobie wmówić, że nasza
Ojczyzna jest „starą, brzydką panną na wydaniu”, że trzeba się jej
wstydzić, że jesteśmy zapyziałym
zaściankiem Europy. I tak oddaliśmy swą unikatową tożsamość
walkowerem. Pieniądze płyną
dziś szerokim strumieniem na
antypolską pseudo-sztukę: na
obrazoburcze instalacje, skandalizujące spektakle teatralne,
na zakłamujące naszą historię
wysokobudżetowe filmy.
Bożena: Reasumując: bez wsparcia instytucjonalnego nie powstanie np. żadne patriotyczne arcydzieło filmowe. Jakość kosztuje.
Mam wrażenie, że totalnie zdominowała nas kultura z Zachodu.
Rządzą nami koncerny fonograficzne. Oryginalna i wartościowa muzyka polska – mam
tu na myśli zarówno melodię,
jak i treść – została okrzyczana
jako passé, jako coś, co już się
nigdy nie wróci. Przygotowując koncert „Bo w rodzinie siła”
przesłuchałem setki polskich
piosenek. Wśród nich znalazłem
wiele znakomitych utworów,
które mówią o „czymś” i kierują

ze swej muzyki. My też kiedyś
byliśmy. A „Tango Milonga” grał
cały świat.
Lech: Zatem, co poszło nie tak?

do słuchaczy ważne przesłanie.
Gdyby najwięksi polscy artyści
jak choćby: Chopin, Paderewski, Demarczyk, Grechuta czy
Niemen, mogli zabrać głos w tej
sprawie, to jaki apel by dzisiaj do
nas skierowali?
Lech: Zapewne byliby zdumieni
naszym „papugowaniem” zachodnich trendów muzycznych. To
Chopin i Paderewski wpędzali
w kompleksy zachodnich wirtuozów! A Niemen, German, Villas
czy Demarczyk wzbudzali podziw
na świecie swą oryginalnością,
świeżością i profesjonalizmem.
Brakowało im tylko kapitału na
międzynarodową promocję swego talentu. W dobie globalizacji
niszczy się nie tylko lokalny przemysł, ale i kulturę. Tzw. „szoł-biznes” wymaga dofinansowania, na
zasadzie inwestycji, nie jałmużny.
Tak to działa na całym świecie –
i dlatego nieliczna ludnościowo
Szwecja przy nas jest prawdziwą
muzyczną potęgą…
Bożena: Stąd sukcesy zespołów
ABBA, Roxette, Sabaton, Europe.
Tendencje kultury muzycznej, nie
tylko na świecie, ale i w Polsce,
szczególnie w dziedzinie muzyki

rozrywkowej, sprowadzają się
głównie do utworów komentujących bieżące zdarzenia i próby
na jakie wystawia nas współczesny świat. Czy nie udałoby się
dokonać w naszej kulturze tzw.
twórczej syntezy – połączyć np.
filmową literaturę, z nowoczesnymi gatunkami muzycznymi?
Taki patriotyczny rap, hip-hop,
a może nawet i disco-polo?
Lech: To jest zbyt obszerny temat,
na zupełnie oddzielny wywiad.
W Polsce przyjął się obcy nam
kulturowo rock, reggae, blues,
rap czy metal. Nawet Nergal ma tu
swoich fanów. Nawet disco-polo,
które jest przecież prymitywną
kalką ruskiego folku.
Bożena: To przecież nic złego.
Muzyka czerpie z różnych źródeł,
rozwija się.
Lech: Tak. Ale utraciliśmy gdzieś
swoje narodowe korzenie. Festiwal Eurowizji – zanim zdominowały go genderowe obsesje – wygrywały często-gęsto nowocześnie
zagrane, folkowe przeboje oparte na źródłowych inspiracjach:
utwory irlandzkie, ukraińskie,
portugalskie, francuskie, włoskie.
Bożena: Amerykanie, Żydzi,
Rosjanie czy Anglicy dumni są

Obserwując polską rzeczywistość
na polu kultury, coraz bardziej
uświadamiamy sobie, że za bierność i słabość w tym obszarze
płacimy coraz większą cenę.
Niemcom, prowadzącym swoją
konsekwentną politykę w tym
zakresie, udaje się nawet skutecznie wypierać ze świadomości
wielu fakt odpowiedzialności za
wiele ich historycznych zbrodni.
Polacy zaś nie potrafią należycie
wyeksponować w oczach świata
swojej przepięknej historii. Dlaczego tak jest? Co należy zrobić,
żeby było inaczej?
Lech: To proste i trudne zarazem.
Nasza historia – to setki, tysiące
gotowych scenariuszy kasowych
filmów wojennych, trzeba zapłacić dobrym scenarzystom za przelanie tych opowieści na papier.
A potem wynająć dobrych reżyserów, zatrudnić profesjonalnych
aktorów, najlepszych operatorów,
oświetleniowców, montażystów,
kompozytorów i kogo tam jeszcze
trzeba – i „trzepać” hitowy film za
filmem – na światowym, przyzwoitym poziomie. Powtarzam – to
nie ma być jałmużna dla patriotycznej kinematografii, tylko biznesowa inwestycja z przesłaniem
w tle. A my, niestety, inwestujemy
w kolejne szkalujące Polaków „Pokłosia” i „Wesela”.
Czy widzicie szanse, by w najbliższym czasie stworzyć alternatywne środowisko wśród
ludzi młodych, które by swoim
zaangażowaniem, pomysłami

i aktywnością intelektualno-artystyczną mogło stworzyć
alternatywne propozycje wobec
tych, którzy zachłystnęli się duchem Europy bez granic, nowymi
ideologiami, które ostatecznie
prowadzą człowieka w bezideowy
świat duchowej pustki?
Lech: To trudne. Znakomitą większość dzieciaków urodzonych po
2000 roku już straciliśmy. Oni czują się już prawdziwymi „Europejczykami” i nie bardzo rozumieją,
o czym my tu w ogóle rozprawiamy. Tymczasem wojen nie zresetowano, nad Europą gromadzą się
czarne chmury: kryzys migracyjny, rujnująca polityka pandemiczna, ekologiczna, globalistyczne
przetasowania. Pisałem w jednej
z ballad, że podczas pokoju największym naszym patriotycznym
obowiązkiem jest „Mieć dzieci
i wychować je na dobrych ludzi”.
Bożena: Posiadanie dzieci zupełnie nie jest zależne od zamożności
społeczeństw. Gdyby tak było –
bogate kraje Zachodu pękałyby
w szwach od demograficznych
przyrostów. To wyższa potrzeba
duchowa, nasza ziemska misja,
posłannictwo. Jeśli egoistyczne,
nastawione na konsumpcję pokolenia tego nie zrozumieją – znikniemy z powierzchni Polski na
własne życzenie.
Lech: Na szczęście wielu młodych ludzi zaczyna tęsknić do
tzw. normalności. Wśród nich
pojawiają się artyści artykułujący w swych dziełach tęsknotę za
dobrem i miłością. Tacy współcześni buntownicy. Paradoksalnie
– jeśli będzie już bardzo źle – ich
utwory pociągną nasz świat ku górze. Tak zawsze było i tak będzie.
I w tym jedyna nasza nadzieja.
Oni już tu są. Gdybym tylko mógł
otworzyć tym twórcom drzwi do
medialnych kanałów. Ale instytucjami rządzą dziś urzędnicy,
nie ludzie sztuki. Są przekonani,
że wszystko załatwią „gadające
głowy” w okienku TV.
Bożena: Powiem krótko: Nie załatwią. To tożsamościowa sztuka
buduje morale, jednoczy naród,
daje nadzieję.
Drogi Lechu i Bożeno życzę,
aby Wasza aktywność twórcza
przyniosła wiele dobra na polu
promocji świata budowanego na
stabilnych wartościach. Niech
Boża Opatrzność Waszej pracy
błogosławi. z

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

Fot. materiały prasowe
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PORADNIK

Seniorów

sposób na
się zepsuło

Seniorze, sprawdź:
• gdzie szukać pomocy w przypadku awarii w domu
• kiedy naprawa zepsutego sprzętu się opłaca
• jak znaleźć sprawdzonego fachowca
• jak zwiększyć bezpieczeństwo w Internecie i poza nim

Wejdź na tauron.pl/seniorzy i pobierz bezpłatny poradnik
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Pochód budowniczych Trasy Łazienkowskiej i polityków. Na czele pochodu idą m.in. przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, I sekretarz KW PZPR Józef Kępa.

W okresie PRL
tylko jeden polski
przywódca złożył
oficjalną wizytę w USA.
Był nim Edward
Gierek, który przybył
do Waszyngtonu
w październiku 1974.
Wystąpił również
na sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ.
Przedstawiciele
amerykańskiej
Polonii powitali go
transparentami:
„Polska – Tak.
Gierek – Nie”.

dy Edward Gierek
wyruszył w oficjalną podróż do Stanów Zjednoczonych to chętnie podkreślano,
że była to pierwsza, „historyczna” wizyta polskiego przywódcy
w USA od czasów wojny. I rzeczywiście, ostatnimi przedstawicielami naszego kraju na tym
szczeblu, którzy odwiedzali Waszyngton, byli jeszcze wojenni
premierzy Władysław Sikorski
(czterokrotnie) oraz Stanisław
Mikołajczyk. W Stanach Zjednoczonych przebywał jeszcze
w 1960 roku I sekretarz KC PZPR
Władysław Gomułka, który wziął
udział w XV sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ. Jego podróż nie
miała jednak statusu oficjalnej
wizyty państwowej. Stanowiło

to doskonały pretekst, aby w typowy dla PRL sposób pominąć
dokonania byłego, i podkreślić
„historyczność” dokonań aktualnego I sekretarza.
Podróż Gierka była pomyślana
jako rewizyta po pobycie w Polsce prezydenta Richarda Nixona
w 1972 roku. Jego wizytę w Warszawie powszechnie uznawano
za bardzo udaną, a strona polska
entuzjastycznie zauważała, że
„rok 1972 stanowił najbardziej
dynamiczny okres w historii wzajemnych stosunków PRL–USA”,
samej zaś wizycie przypisywano
„decydujące znaczenie w tym
względzie”. W oficjalnym polsko-amerykańskim komunikacie
zapisano ponadto, ze Edward
Gierek przyjął zaproszenie prezydenta i zamierza złożyć wizytę

w Stanach Zjednoczonych. W komunikacie nie podano wprawdzie daty tej rewizyty, ale oczywistym było, że odbędzie się ona
w 1973 roku.
Warto podkreślić, że Gierkowi
zarówno z przyczyn gospodarczych jak i prestiżowych bardzo
zależało na jej realizacji. Strona
polska zdecydowała się nawet
przejść do porządku dziennego nad bardzo poważnym incydentem, jaki miał miejsce we
wzajemnych stosunkach. Otóż
w grudniu 1972 roku amerykańskie lotnictwo w czasie bombardowań Wietnamu zbombardowało przy okazji polski statek
handlowy zacumowany w porcie w Hajfongu. W czasie nalotu
zginęło czterech polskich marynarzy. Strona polska wpraw-

dzie złożyła oficjalny protest,
ale po udzieleniu przez USA
dość bezczelnej odpowiedzi nie
podjęła poważniejszych działań
w tej sprawie.

Wietnamskie opóźnienie

Początkowo rzeczywiście wszystko wskazywało na to, że podróż
dojdzie do skutku w kolejnym roku. Już w lutym 1973 roku urzędnicy Departamentu Stanu nieformalnie pytali ambasadora PRL
w Waszyngtonie Witolda Trąmpczyńskiego, czy sprawa przyjazdu
I sekretarza jest aktualna i czy
strona polska wiąże ją z czerwcową wizytą Leonida Breżniewa
w USA. Trąmpczyński potwierdził zamiar odwiedzin ze strony
polskiego przywódcy i dodał, że
nie jest on związany z planowaną

Fot. Public domain

Edward Gierek
w Białym Domu
G
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podróżą Breżniewa, termin zaś zależy od „układu zajęć Tow. Gierka”.
W odpowiedzi Departament Stanu
zgodnie podkreślał „celowość wizyty i jej znaczenie”. Dodatkowo
miesiąc później Helmut Sonnenfeldt (najważniejszy współpracownik Henry’ego Kissingera)
informował Trąmpczyńskiego, że
„należy się liczyć, że będą proponowali wizytę towarzysza Gierka
w bieżącym roku”. I rzeczywiście
15 marca 1973 roku ambasador
USA w Warszawie Richard Davies
otrzymał upoważnienie do oficjalnego poinformowania władz polskich, że prezydent Nixon pragnie
zaprosić tow. Gierka do odwiedzin
jesienią tego roku. Jeszcze z końcem marca Biały Dom zapewniał
Trąmpczyńskiego, że przyjazd
Gierka został zatwierdzony w oficjalnym planie wizyt, a prezydent
Nixon będzie proponował termin
listopadowy. I gdy wydawało się,
że wszystko jest w jak najlepszym
porządku, na przeszkodzie stanęły wydarzania w Wietnamie.
Od 1954 roku Polska była członkiem Międzynarodowej Komisji
Nadzoru i Kontroli w Wietnamie.
Z kolei w styczniu 1973 zawarto
układy paryskie, które miały zakończyć wojnę w tym kraju i które
przewidywały utworzenie nowej
komisji. Powołano ją, nadając jej
bardzo podobną nazwę (Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru), a Polska, m.in. na prośbę
Waszyngtonu, weszła w skład również tego nowego organu kontrolnego. Jednakże działalność
Warszawy w tej instytucji i wspieranie poczynań komunistycznego
Wietnamu Północnego bardzo
nie spodobały się Amerykanom.
W efekcie Kissinger poirytowany
obstrukcyjnym postępowaniem
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Prezydent Gerald R. Ford, Edward Gierka i Stanisława Gierek machają z balkonu Niebieskiego Pokoju podczas wizyty w Białym Domu, 1974 r.

Polski podjął decyzję o odwołaniu gotowych już właściwie wizyt
wicepremiera Karczmarka i ministra Mitręgi w USA.
Tego typu krok – bardzo rzadko
stosowany w dyplomacji – oznaczał zdecydowane pogorszenie
wzajemnych relacji, wykluczające
zrealizowanie wizyty na najwyższym szczeblu. W rezultacie, gdy
w czerwcu polski ambasador usiłował dowiedzieć się czy istnieje jakikolwiek postęp w sprawie wizyty
Gierka, usłyszał w odpowiedzi od
Waltera Stoessela (zastępcy podsekretarza stanu), że ten wprawdzie
nie ma żadnych oficjalnych wytycznych, ale nie sądzi, aby możliwe było zrealizowanie wizyty

w tym roku wobec braku zmian
sytuacji w Wietnamie.
Jednakże druga połowa roku
przyniosła poprawę stosunków –
Gierek i Nixon wymienili między
sobą oficjalne listy, wizytę w Polsce złożył amerykański sekretarz ds. zdrowia oraz delegacja
Senatu. W efekcie w listopadzie
1973 roku Kissinger zapewniał
Trąmpczyńskiego, iż cieszy się,
że w przyszłym roku zobaczy
I sekretarza w Waszyngtonie,
a w lutym 1974 roku dodawał,
że jest „prawie pewne (almost
certain), że wizyta Gierka będzie
miała miejsce w jesieni bieżącego roku”. Miesiąc później słowa
Kissingera potwierdził Sonnen-

feldt, stwierdzając, że „wizyta
w zasadzie odbędzie się”, a oficjalne zaproszenie Amerykanie
przekazali w połowie maja.

Watergate kolejną
przeszkodą

Strona polska bardzo poważnie
podeszła do przygotowania wizyty, która musiała przecież być
niekwestionowanym sukcesem.
Powołano specjalny zespół przygotowawczy, w skład, którego
weszli przedstawiciele kilku ministerstw (głównie sprawy gospodarcze i finansowe) oraz kierownik Wydziału Zagranicznego KC
PZPR. Zadbano także o właściwą
oprawę propagandową.

Strona polska bardzo
poważnie podeszła
do przygotowania
wizyty, która
musiała przecież być
niekwestionowanym
sukcesem. Powołano
specjalny zespół
przygotowawczy,
w skład,
którego weszli
przedstawiciele kilku
ministerstw.

Edward Gierek z Jimmym Carterem
– spotkanie 30 grudnia 1977 r.
w Warszawie

Niestety, jak pech to pech. Gdy
wszystko było już prawie gotowe,
w USA z nową siłą wybuchła afera Watergate. Nixon znalazł się
w ogniu krytyki, Warszawa, chcąc
nie chcąc, zaczęła myśleć o odłożeniu wizyty, a polski ambasador
uznawał „przyjazd do wykończonego Nixona w okresie toczącego
się procesu [za] niewskazany”.
Według polskich ocen prawdopodobne ustąpienie Nixona i objęcie
urzędu prezydenta przez Geralda
Forda miało niewiele zmienić, nie
stwarzając „niezwłocznej możliwości wychodzenia do niego ze
sprawą wizyty”. Władze polskie
zaczęły się liczyć z koniecznością
przełożenia podróży na rok 1975
i podjęły decyzję o powstrzymaniu
kontaktów ze stroną amerykańską
w tej sprawie.
Na szczęście dla władz polskich
nowy prezydent nie widział powodu, aby rezygnować z wizyty
i już następnego dnia po zaprzysiężeniu w pełnym kurtuazji liście
pisał do Edwarda Gierka, że pragnie „potwierdzić zaproszenie dla
Pana do złożenia wizyty w moim
kraju w zaplanowanym terminie.
Bardzo oczekuję Pańskiej wizyty
– podkreślał Ford – i konkretnych
rezultatów, jakie ona przyniesie”.
Gierek równie kurtuazyjnie odpisał, że „ze szczerym zadowoleniem” przyjął potwierdzenie zaproszenia.

Kłopoty z protokołem
i Polonią

Nie oznaczało to oczywiście
końca problemów, tym razem
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jednak chodziło o kwestie protokolarne. Gierek wprawdzie
rządził Polską, ale czynił to jako
I sekretarz KC PZPR. Formalnie był szeregowym posłem na
Sejm i jego wizycie nie przysługiwał ceremoniał należny głowie
państwa. W innych państwach
bloku wschodniego przywódcy
partyjni pełnili również funkcje
państwowe, sprawa była więc
oczywista. Warto wspomnieć,
że Gierkowi też swego czasu
marzyła się zmiana konstytucji i wprowadzenie urzędu prezydenta, którego objęciem był
zainteresowany, na razie jednak
koniecznym było przekonanie
Amerykanów, że jest to wizyta
na najwyższym szczeblu. Sam
Gierek wspominał, że w takich
sytuacjach brał z Rady Państwa
oficjalną delegację na piśmie,
„upoważniającą mnie do reprezentowania władz państwowych” i zaznaczał, że „realnych
problemów ta sytuacja mi nie
sprawiała, co najwyżej była kłopotliwa dla gospodarzy, którzy
w jednym czy drugim przypadku musieli odpowiadać prasie,
dlaczego pan Gierek jest przyjmowany z honorami należnymi
głowie państwa”. W przypadku
odwiedzin w USA również udało się zapewnić ceremoniał na
odpowiednim poziomie.
Kolejną sprawą, która spędzała sen z powiek władzom
w Warszawie była kwestia reakcji
polonijnych. Gierek, który sam
spędził wiele lat na emigracji,
bardzo wiele wagi przykładał do
relacji ze środowiskami polonijnymi i pragnął, również z przyczyn gospodarczych, rozwijać
kontakty z Polonią. Tymczasem
do Warszawy docierały głosy
o planowanym bojkocie wizyty
przez Polonusów, o „usztywnianiu się pewnych kół polonijnych”,
a ambasador Trąmpczyński bez
ogródek informował: „Bardzo
niepokoi mnie sytuacja w Polonii
[…] pewne grupy zaostrzyły swe
działania antykrajowe”. Obawy
te podzielali także Amerykanie,
którzy starali się nie wspierać
antygierkowskich wystąpień. Na
szczęście dla I sekretarza środowiska polonijne były zróżnicowane i możliwym okazało się zorganizowanie spotkań
z przedstawicielami środowisk
„prokrajowych”, a według polskich ocen: „Polonia jako całość
przyjęła bardzo dobrze wizytę
Towarzysza E. Gierka i jej wyniki”. W oficjalnych notatkach
zapewniano także, iż „absolutna
większość Polonii przychylnie
odnosi się do Polski Ludowej”.

Fragment uroczystości. Na trybunie honorowej w pierwszym szeregu od lewej stoją m.in. gen. Wojciech Jaruzelski, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek , przewodniczący Rady Państwa

Nie było to jednak całkiem zgodne z prawdą, o czy świadczyły
m.in. polonijne transparenty
typu: „Gierek służy Związkowi
Radzieckiemu, a nie narodowi
polskiemu”. Generalnie jednak
obyło się bez większych zadrażnień w kontaktach z Polonią.

Sukces wizyty i jej oceny

Po pokonaniu licznych trudności
Gierek (wraz z małżonką i liczną
delegacją) 8 października 1974 roku o godz. 10.28 wylądował w Waszyngtonie. Przebieg wizyty należy ocenić pozytywnie. Zarówno
spotkania z prezydentem Fordem
w Gabinecie Owalnym, rozmowy
z przedstawicielami amerykańskiej administracji, w tym z Kissingerem, podpisanie szeregu
umów gospodarczych, jak i wystąpienie na sesji ONZ, były realnymi
sukcesami i spotkały się z przychylnymi opiniami. Nie brakowało oczywiście trudnych tematów,
a należały do nich przede kwestie
związane z wojną w Wietnamie,
zwalczana przez PRL i wspierana przez USA działalność Radia
Wolna Europa, kwestia podzielonych rodzin czy sprawy dotyczące
przedwojennych rozliczeń finansowych. Pozytywną ocenę wizyty
zawarł w swych dziennikach także Mieczysław Rakowski, który
wchodził w skład delegacji. Ówczesny redaktor naczelny „Polityki” notował po powrocie:„Gierek
był zrelaksowany. […]. Przyznał,
że miał ogromną tremę przed
wizytą w Białym Domu i że jest

szczęśliwy, iż ma to już za sobą.
„Najgorsze jest to, że wszyscy będą nam zazdrościć” – powiedział.
Miał na myśli naszych sąsiadów.
Podejrzewam, że w kraju też będą
towarzysze, którzy z niechęcią
wysłuchiwać będą jego relacji
z przebiegu wizyty. Obserwowałem go uważnie i muszę stwierdzić, że wypadł bardzo dobrze.
Jest pierwszym przywódca PRL,
który złożył w USA oficjalną wizytę. Miała bardzo dobrą prasę.
Zdaniem Rakowskiego Gierek
na tle Chruszczowa, Breżniewa
i Gromyki: „jawił się jako rzeczowy polityk, budzący zaufanie
swoim sposobem bycia. Otwarty
wobec rozmówców, nieunikający
drażliwych tematów i na dodatek
w dobrze skrojonym garniturze.
Amerykańscy dziennikarze […]
mówili mi – wspominał Rakowski
– że rozmówcy Gierka z wysokiego szczebla, a spotkał się z całą
czołówką administracji Forda,
byli bardzo zadowoleni”.
Sam Gierek także pozytywnie
oceniał wizytę i przede wszystkim nie krył swojego podziwu dla
USA. „Z ogólnych informacji –
wspominał – znałem możliwości,
bogactwo i siłę tego mocarstwa.
Ale to, co zobaczyłem, otwarło mi
oczy na ogromny dystans, jaki
dzielił nas od Ameryki”.
Ta pozytywna ocena została
oczywiście krytycznie odebrana
przez ZSRR. Piotr Kostikow (nadzorujący sprawy polskie w KC
Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego) po latach wspo-

Sam Gierek także
pozytywnie oceniał
wizytę i przede
wszystkim nie krył
swojego podziwu
dla USA. „Z ogólnych
informacji –
wspominał – znałem
możliwości, bogactwo
i siłę tego mocarstwa.
Ale to, co zobaczyłem,
otwarło mi oczy
na ogromny dystans,
jaki dzielił nas
od Ameryki”.
minał: „Kiedy Gierek wrócił ze
swojej wielkiej wizyty amerykańskiej, w Warszawie odbywała się międzynarodowa narada
sekretarzy KC bratnich partii do
spraw międzynarodowych. Bodaj
nazajutrz po powrocie przyjął naszego sekretarza Panomariowa.
Byliśmy u Gierka we dwójkę. Całe
spotkanie wypełniło opowiadanie Gierka o pobycie w Stanach.
Demonstrował taki emocjonalny
zachwyt, że Ponomariow nie wytrzymał: – Towarzyszu Gierek,
widzę, że wy jeszcze całym sobą
jesteście tam, tam żyjecie. – Tak,
tak, macie rację – podchwycił
Gierek nieświadom podstępu.
– Tak mam ogromne przeżycia
za sobą i wiecie, jak nas tam
przyjmowali… – i znowu zaczy-

na. […] Wyobrażam sobie jak on
[Ponomariow] spotkanie to i zachowanie Gierka referował na
posiedzeniu Biura Politycznego”.
Z kolei Gierek oceniał, że BP
KPZR omówiło wizytę i stwierdziło, że Polska doszła do granicy,
której przekraczać nie można.
Warto podkreślić, że wizyta
Gierka w USA oraz wizyty amerykańskich prezydentów w Polsce wzbudzały pewne emocje
w ZSRR. Oczywiście – jak wspomina chociażby ówczesny wiceminister spraw zagranicznych
Romuald Spasowski odpowiedzialny za relacje z USA – kwestia
podróży Gierka była z Rosjanami konsultowana. Wydaje się
jednak, iż Gierkowi tak bardzo
zależało na wizytach (kwestie
prestiżu i uzyskania kredytów
dla tonącej gospodarki), że decydował się narażać na niezadowolenie ze strony Rosjan i pozwalał
sobie na pewną dozę samodzielności w tym względzie.
Gierkowi zresztą marzyła się
następna podróż do USA. Wstępne plany przewidywały wyjazd
w 1978 lub 1979 roku. Rzecz nie
doczekała się jednak realizacji,
a kolejna wizyta polskiego przywódcy w USA odbyła się już w zupełnie innych okolicznościach.
Zupełnie inna była też osoba składająca wizytę – w marcu 1990
roku USA odwiedził bowiem
premier Tadeusz Mazowiecki. z
Piotr Długołęcki
www.histmag.org
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Zmartwychwstanie rycerza

W filmie „Źródło” Ingmara Bergmana przenosimy się do średniowiecznego uniwersum, co nie oznacza,
iż mamy do czynienia z filmem historycznym. Szwedzki reżyser chce nam powiedzieć coś ważnego
o kondycji człowieku, a zwłaszcza o jego naturze duchowej. Mija 50 lat od otrzymania przez ten film
Oscara.

Ź

ródło” przenosi nas
do czasów średniowiecznej Szwecji,
akcja filmu dzieje się
na niewielkim, rodzinnym dworze, którym włada Thore, rolnik
i wojownik. W jego posiadłości
mieszka żona, córka Karin oraz
służba.

Dla widzów może nie
być to jednoznaczne
ze względu na to,
iż mamy do czynienia
z niekwestionowanym
i naocznym objawieniem
Boga w finale. Cud
przełamuje niewidzialną
granicę między
tym, co materialne
i niematerialne.

Niewinna ofiara

fot. materiały prasowe

Rankiem Karin ma jechać ze
świecami do kościoła, ale po
dręczących snach jej matka ma
złe przeczucia i chce ją uchronić
przed wyjazdem. Ojciec jednak
nalega, żeby to właśnie dziewica
zawiozła świece. Następują przygotowania do wyjazdu, które
przybierają rytualny niemal charakter przygotowywania stroju
i ozdób (żółta suknia, błękitna
peleryna, białe pończochy, błękitne trzewiki z perłami). Karin, jedyne dziecko, które zostało rodzicom, jest przez nich
przygotowywana i wyprawiana
w drogę, w pewnym sensie jako
ofiara. Przed odjazdem ojciec
mówi: „Niech Jezus błogosławi
twe młode życie”.
W lesie, zafascynowani strojem i urodą Karin zatrzymują ją
trzej pasterze, którzy pojawiają
się zupełnie znikąd. Ich twarze
i stroje budzą lęk i niepokój, ale
Karin zdaje się tego nie zauważać. Siadają razem na trawie, aby
zjeść posiłek. Ma on wyraźnie
symboliczną wartość i urucha-

Źródło (szw.
Jungfrukällan)
– szwedzki film
w reżyserii Ingmara
Bergmana z 1960 r
Obraz zdobył
w 1961 r. Oscara
i Złoty Glob za
najlepszy film
nieanglojęzyczny.
Ponadto
nominowano
go do Oscara
za najlepsze kostiumy.

mia zło, które drzemie w pasterzach. Karin trzyma w rękach
jasny kawałek chleba i dzieli go
między wszystkich, przypominając, iż Chrystus jest chlebem
życia. Nagle uruchamiania się
łańcuch zbrodni – następuje
gwałt na Karin, potem zostaje
zabita gałęzią, a następnie odarta z szat, co jest odniesieniem
do męki Chrystusa.
Wieczorem pasterze trafiają
do dworu ojca Karin, gdzie odbywa się drugi znamienny posiłek.
Kolejny raz wysłuchują błogosławieństwa, tym razem wypowiadanego przez Thore. Przed

snem jeden z parobków opowiada młodemu chłopcu opowieść
o piekle, które czeka na morderców i gwałcicieli i o ręce, która
wyciąga z piekła i zabiera tam,
gdzie zło nie ma władzy. Zaraz
potem następuję ujęcie krzyża.
Tym razem niewinna ofiarą ma
się stać młody chłopak.

Krwawa zemsta

Gdy pasterze kładą się spać, matka rozpoznaje wśród ich rzeczy
szatę córki. Thore przystępuje
do działania, które będzie rytualnym zabiciem wszystkich
trzech pasterzy. Staranie przygotowuje się do tego (dokonuje obmycia ciała, przebiera się
w strój do uboju bydła, bierze
rzeźnicki nóż), a następnie siada
koło śpiących pasterzy, czekając
na poranek.
Dokonana zbrodnia, a szczególnie zabicie chłopca wstrząsa
nim, mówi: „Boże, zmiłuj się nade mną”. Jego żona przytula zabitego chłopca, niewinną ofiarę
zemsty Thore. Następnego dnia
wszyscy udają się w swoistej pielgrzymce do miejsca zbrodni. Po
drodze matka Karin mówi mężowi, iż to wszystko jej wina, gdyż
kochała Karin bardziej niż Boga, na co Thore odpowiada znamiennym zwrotem: „Tylko Bóg
zna winnego”, co stanowi o głębi

jego przemiany, czyli odrzuceniu
zemsty i wymierzania kary. To
zostaje powierzone Bogu.
Na miejscu zbrodni, koło ciała
córki Thore zmaga się z Bogiem
niczym biblijny Jakub i po chwili
buntu pada w pokorze na kolana mówiąc:
„Widzisz to, Boże, Ty to widzisz.
Tę śmierć niewinnego dziecka
i moją pomstę. Zezwoliłeś na to.
Nie rozumiem Cię. Nie rozumiem
Cię. Ale proszę Cię teraz o przebaczenie. Nie wiem, jak pojednać się
teraz z moimi własnymi rękoma.
Nie wiem, jak żyć. Przysięgam Ci
Boże, tutaj przy martwym ciele
mojego jedynego dziecka, przyrzekam Ci, że jako pokutę za mój
grzech wybuduję Ci kościół. Wybudują go tutaj z wapna i kamienia. Tymi oto rękoma”.
Natychmiast po jego słowach
spod głowy Karin tryska źródło, znak przyjęcia pokuty Thore
i znak boskiego przebaczenia.
Rodzice biorą ciało Karin w objęcia i ponownie w niewytłumaczalny sposób stają się jednością,
rodziną. Narasta dźwięk pieśni
religijnej dobiegającej z pobliskiego kościoła.

Tajemnica

Tryskające spod głowy zabitej Karin źródło jest jawnym
znakiem Bożej interwencji, tak

odbierają to wszyscy obecni
podczas tego wydarzenia. Dla
widzów może jednak nie być to
tak jednoznaczne ze względu na
to, iż mamy do czynienia z niekwestionowanym i naocznym
objawieniem Boga w finale. Cud
przełamuje niewidzialną granicę między tym, co materialne
i niematerialne, stanowi ingerencję porządku nadprzyrodzonego w porządek ziemski. Nie
ma oczywiście odpowiedzi na
pytanie dlaczego akurat w tym
przypadku doszło do takiej manifestacji sacrum. Nie znamy
też odpowiedzi, czemu po morderstwie Karin pasterze pod
koniec dnia nagle pojawiają się
u wrót gospodarstwa Tore. Tak
więc jak w klasycznej tragedii
(historia Edypa) należy myśleć
tu o nieuchronnym „przeznaczeniu”, którzy ich tu przyprowadziło.
Warto zwrócić też w filmie
uwagę na przezwyciężenie logiki
ofiary, które dokonuje się dzięki
przyjęciu przez Tore winy na siebie. Zarówno Karin jak i młody
chłopiec są niewinnymi ofiarami logiki przemocy – w zabiciu
chłopca powtarza się zabicie
Karin. Thore bierze jednak winę
na siebie, nie nakręcając spirali
przemocy. z
Jan Karasiewicz
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Muzyczne duchowości Europy Środkowej:

od Pendereckiego do Pärta

N

ajdalej w swoich rozważaniach poszedł
Pascal Quignard,
francuski filozofujący pisarz, który powiedział
otwarcie: Nienawidzę muzyki
(„La Haine de la musique’’, 1996).
„Nagłośniona w sposób nieograniczony dzięki wynalazkowi
elektryczności i rozwojowi technologicznemu muzyka atakuje
nieustannie, w dzień i w nocy, na
ulicach, w centrach miast, w galeriach, pasażach, w wielkich
sklepach, księgarniach, przedsionkach banków, gdzie wyciąga się pieniądze z bankomatu,
nawet na basenach, na plażach,
w mieszkaniach prywatnych, restauracjach, taksówkach, w metrze, na lotnisku. Nawet w samolotach tuż przed startem i zaraz
po lądowaniu. Nawet w obozach
zagłady” (przeł. Anna Chęćka-Gotkowicz, w: „Ucho i umysł’’,
2012).
To znamienne, że muzyka, jako jedyna ze sztuk, wzięła udział
w Zagładzie. W niemieckich obozach koncentracyjnych organizowano orkiestry, w okupowanych
państwach transmitowano nieustannie dorobek symfoniczny
ówczesnych zwycięzców. W europejskich orkiestrach pracowało
wielu żydowskich muzyków, którzy potem musieli grać na rozkaz
nazistów. Wykonywanie muzyki
powinno być uwieńczeniem artystycznej satysfakcji, a nie aktem
upokorzenia. „Wszędzie, gdzie
jest przywódca i wykonawcy, jest
także muzyka’’, pisał Quingard.
Jak z tym brzemieniem radzili sobie kompozytorzy Europy
środkowej? W jaki sposób wybrzmiewała duchowość w nasączonym cierpieniem wieku
XX? Duchowość, czyli to, czego
nie potrafi uchwycić język, treści
przekazywane symbolami i metaforami. Spróbuję odpowiedzieć
na te pytania przyglądając się
twórczości kompozytorów, dla
których aspekt religijności muzyki był wyjątkowo ważny.

X wiek

Gdy myślimy o muzyce artystycznej czerpiącej z religii, nie możemy zapominać o jej korzeniach,
czyli liturgii. Dla ludzi wierzących
muzyka liturgiczna jest jednym
ze sposobów na przeżywanie sacrum, dochodzenia do swojej
wiary. Może być także aktem politycznym, jak na przykład w 966
roku, podczas chrztu Mieszka I.
Jakub Kubieniec z Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał
rekonstrukcji potencjalnego
repertuaru, który został wykonany w 2016 roku przez Marcela Pérèsa i zespół Jerycho (pod
dyrekcją Bartosza Izbickiego).
Prawdopodobnie wydarzyło się

to 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę. Nie mamy pewności,
gdzie; być może wydarzyło się to
w Poznaniu, Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, a może nawet
w Ratyzbonie (tak twierdził Jerzy Dowiat, polski mediewista,
autor prac poświęconych chrztu
Polski). Śpiewali tam prawdopodobnie czescy duchowni z otoczenia Dobrawy, być może byli
tam także Bawarczycy. Przed
chrztem Mieszko i jego otoczenie musieli poznać zasady swojej
nowej wiary.
„Jeśli przyjąć, że chrzest odbył
się w kwietniu 966 roku, książę przygotowywał się do niego
intensywnie od końca lutego,

O napisaniu
„Pasji według
św. Łukasza”
Krzysztof
Penderecki myślał
od 1962 roku, kiedy
skomponował
„Stabat mater”.
Studiował biblijne
teksty i historię
formy pasyjnej.
Szczegolnie
inspirowały go
Bachowskie Pasje
wg św. Jana
i św. Mateusza.
Podobno miał
mnostwo
pomysłow,
większość była
wewnętrznie
sprzeczna;
sporządzał notatki
i niezadowolony
z siebie darł je
na strzępy.

i kadzielnicę. Gdy dochodzono
do schodów, kantorzy zaczynali
śpiewać „Inventor rutili”, hymn
napisany przez Aureliusa Prudentiusa Clemensa, poety późnego antyku. „Pierwsza część
hymnu, powtarzana jako refren
po kolejnych strofach, odśpiewana była najpierw przez kantorów,
potem przez cały chór’’ – pisze
Kubieniec – „Ilekroć refren powtarzano (zawsze w porządku naprzemiennym: kantorzy – chór),
tylekroć cała procesja się zatrzymywała”. Później trwała dalsza
część liturgii: czytania i śpiewy.
Po wyznaniu wiary dochodziło do
chrztu. Nowoochrzczeni przebierali się w białe szaty, „by wskazać
na łaskę odrodzenia, czystość
życia i wspaniałość anielskiego
piękna’’. Potem Mieszko został
prawdopodobnie bierzmowany.
Później, przy akompaniamencie Litanii do Wszystkich Świętych, po raz pierwszy przyjmował sakrament komunii. Wtedy
kantorzy śpiewali „Christe, audi
nos” („Chryste, wysłuchaj nas”),
zapalano świece na ołtarzu (intonowano wtedy: „Accendite”,
„Zapalcie”) oraz bito we wszystkie dzwony.

Krzysztof Penderecki

1966

w którym zaczynał się Wielki
Post, podczas którego tradycyjnie
udzielano kandydatom do chrztu
ostatecznych nauk i poddawano rytuałom tzw. skrutiniów.
W dniu tychże skrutiniów czytanie mszalne i śpiewy dobrane
były tak, by wprowadzić katechumenów w symbolikę i znaczenie
chrztu” („Chrzest Polski. Muzyczne korzenie i dziedzictwo’’, 2016).
Ceremonia rozpoczynała
się około godziny siódmej od
wschodu słońca (w tradycji bawarskiej nieco później, o dziewiątej) od poświęcenia nowego
ognia. Procesja szła do miejsca
obrzędu, niesiono krzyż procesyjny (vexillum), wodę święconą

O napisaniu „Pasji według św.
Łukasza” Krzysztof Penderecki myślał od 1962 roku, kiedy
skomponował „Stabat mater”.
Studiował biblijne teksty i historię formy pasyjnej. Szczególnie
inspirowały go Bachowskie Pasje wg św. Jana i św. Mateusza.
Podobno miał mnóstwo pomysłów, większość była wewnętrznie sprzeczna; sporządzał notatki
i niezadowolony z siebie darł je
na strzępy. W 1962 roku po wykonaniu „Fluorescencji” na festiwalu w Donaueschingen o pomyśle Pendereckiego dowiedział
się Otto Tomek, dyrektor działu
muzyki współczesnej radia w Kolonii. Po trudnych negocjacjach
Westdeutscher Rundfunk Köln
zamówiło u polskiego kompo-

Fot. materiały prasowe,

Kompozytorzy aktywni w drugiej połowie XX wieku nosili ciężkie brzemię historii. Małej i dużej: historii muzyki (z jej wielkimi
mistrzami i awangardą) oraz Historii, z Zagładą, cywilnymi ofiarami wojen światowych, hekatombą żołnierzy, gułagami
i totalitaryzmami. Pytanie Theodora Adorno, który zastanawiał się, czy po doświadczeniu Auschwitz możliwe jest jeszcze
tworzenie poezji, zadawali sobie też twórcy i komentatorzy muzyki.
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zytora utwór na chór chłopięcy,
trzy chóry mieszane, trzy głosy
solowe (sopran, baryton i bas),
recytatora i wielką orkiestrę
symfoniczną. Prawykonanie
odbyło się w Katedrze Świętego Pawła w Münsterze, w 700.
rocznicę powstania romańskiej
świątyni (i jednocześnie w 1000
lat po chrzcie Polski). Penderecki mówił w wywiadzie: „Pasja”
jest cierpieniem i śmiercią Chrystusa, ale również cierpieniem
i śmiercią Oświęcimia, tragicznym doświadczeniem ludzkości
z połowy XX stulecia.
Penderecki użył tekstów
z Ewangelii św. Łukasza, fragmentów Ewangelii św. Jana i uzupełnił je hymnami i psalmami
wielkopostnymi. Utwór jest też
hołdem dla najwybitniejszego
autora muzycznych pasji, czyli
Jana Sebastiana Bacha. Można
to wyczytać z partytury, często
powtarzającym się motywem są
dźwięki B-A-C-H. Utwór został
napisany z myślą o wykonywaniu
go w przestrzeniach kościołów,
zmiany wewnątrz akordów bywają nieznaczne, pasma dźwięków
nakładają się na siebie, tworzą
monolit i rozchodzą się echem
po murach kościoła.
W prawykonaniu „Pasji”
uczestniczył nuncjusz papieski,
biskup z Münster, 50 dziennikarzy niemieckich i kilkunastu
krytyków zagranicznych, w tym
Jerzy Waldorff. Po premierze pisał: „Otacza dzisiaj Pendereckiego na Zachodzie taki kult, jakiego
przedmiotem w latach trzydziestych był w Paryżu Strawiński’’.
Przebieg utworu jest wyjątkowo dramatyczny, teatralny: postaci Ewangelistów, rozmieszczone
w przestrzeni chóry, lektor i fragmenty instrumentalne są ze sobą
w ciągłym dialogu. Dlatego wiele
wykonań „Pasji wg św. Łukasza”
sięgała do pozamuzycznych środków wyrazu. Jeszcze w latach
60. w Düsseldorfie wykonano
„Pasję” w towarzystwie baletu
i efektów świetlnych. W 1969 roku
w australijskim Adelaide muzyce
Pendereckiego towarzyszył pokaz obrazów przedstawiających
Mękę Pańską, od Leonarda da
Vinci do Picassa. W Argentynie,
w latach 70., „Pasję” wykonano
w nocy, pod katedrą w La Plata,
koncertowi towarzyszył pokaz
wielobarwnych świateł.
Warto wspomnieć także o inscenizacji w reżyserii Grzegorza
Jarzyny z 2012 roku (Penderecki wprowadził wtedy do utworu
kilka drobnych zmian). Akcja
sceniczna właściwie nie istnieje, wszystkie gesty ograniczo-

POLSKA PO GODZINACH 25

Trzy lata po Pasji
Pendereckiego
Andrzej Panufnik
skomponował wokalno-instrumentalną
modlitwę odnoszącą
się do innej wizji
duchowości –
oscylującej pomiędzy
ekumenizmem
i popularnymi
interpretacjami filozofii
wschodu. „Universal
Prayer” do słów
poematu Alexandra
Pope’a zostało napisane
z myślą o chórze
wykonującym jego
powszechną modlitwę
znajdowali się ludzie
wszelkich ras, narodów
i wyznań.
Andrzej Panufnik

ne są do minimum. Na ustach
śpiewaków i chórzystów namalowane są prostokąty. Główne
postaci nie noszą tradycyjnych
dla sal koncertowych garniturów
i sukni: przepasani są kawałkami materiału przypominającym
tuniki. Salę otaczają ekrany, na
których zobaczymy m.in. kompozytora kreślącego symboliczny
wykres ukazujący emocje zapisane w partyturze i obraz jego fal
mózgowych zarejestrowanych
za pomocą encefalografu. Widzimy emocje kompozytora, ale
reszta akcji zredukowana jest do
dziwnej choreografii, a właściwie
bezruchu. Przypomina to relacje z obozów koncentracyjnych,
w których więźniowie: „Maszerowali w szeregach, po pięciu,
prawie sztywni, z wyprężonymi
szyjami, z ramionami przyklejonymi do tułowia, jak ludzie
wyciosani z drewna, a muzyka
poruszała nogami i dziesiątkami
tysięcy drewnianych chodaków,
pętając ciała’’ (przytaczał słowa
Primo Leviego wspominany
wcześniej Quignard).

Modlitwy Panufnika

Trzy lata po Pasji Pendereckiego
Andrzej Panufnik, kompozytor
żyjący na emigracji w Wielkiej
Brytanii skomponował wokalno-instrumentalną modlitwę
odnoszącą się do innej wizji duchowości – oscylującej pomiędzy

ekumenizmem i popularnymi
interpretacjami filozofii wschodu. „Universal Prayer” do słów
poematu Alexandra Pope’a zostało napisane z myślą o chórze
wykonującym jego powszechną
modlitwę znajdowali się ludzie
wszelkich ras, narodów i wyznań. Jak pisał Panufnik: „Każdy
z czworga solistów, marzyłem,
również byłby przedstawicielem
innej rasy. Jeśli zaś chodzi o instrumenty, to postanowiłem się
ograniczyć jedynie do organów
i trzech harf”.
W latach 60., kiedy Panufnik
napisał „Universal Prayer”, ruch
ekumeniczny był dopiero w powijakach, a wspólne modlitwy
różnych wyznań nie należały
wcale do codzienności. Sprawiło
to trudności w wystawieniu uniwersalnego utworu. Stokowski,
który od początku nalegał, żeby
mógł jako pierwszy dyrygent na
świecie pokierować nową kompozycją Panufnika, długo szukał
kościoła, który zgodził się na tak
postępowe wykonanie. Pierwsze wykonanie ekumenicznej
modlitwy Panufnika odbyło się
w anglikańskiej katedrze św. Jana
w Nowym Jorku (utwór wykonywano dwa dni pod rząd, przy
frekwencji około 4000 słuchaczy).
Kolejne wykonanie odbyło się
w katolickiej katedrze św. Patryka, w chórze śpiewali chrześcijanie, Żydzi i buddyści.

Innym utworem Panufnika
poruszającym temat duchowości
jest „Winter Solstice” napisany
w 1972 roku, z tekstami Camilli
Panufnik. Pochylili się w nim nad
dualizmem, który dostrzegali nie
tylko w religiach Wschodu, ale
i w chrześcijaństwie. Tytuł odnosi się do przesilenia zimowego,
którego niegdyś było świętem
pogańskim, a dzisiaj świętowane jest jako narodzenie Jezusa.
Camilla wykorzystała nieomal
identyczne brzmienie słów „son”
(syn) i „sun” (słońce), a Andrzej
rozdzielił chór na pogan (chór
męski) i chrześcijanki (chór żeński). Chórowi towarzyszą soliści:
sopran symbolizujący Matkę-Ziemią i bas-baryton czyli… święty
Augustyn, którego teksty wykorzystali Panufnikowie.

Duchowość Góreckiego

W 1976 roku Henryk Mikołaj
Górecki ukończył III Symfonię,
nazywaną „Symfonią pieśni żałosnych”. To jeden z największych
przebojów fonograficznych muzyki współczesnej (po 16 latach
od premierowego wykonania
utwór został wydany przez Elektra Nonesuch Records i zawojował zachodnie listy przebojów,
legenda mówi, że słuchali go
nawet tirowcy). To także jeden
z najciekawszych XX-wiecznych
utworów przedstawiających polską duchowość.

Górecki sięga tu do archetypu
matki opłakującej śmierć dziecka
– Marii i kobiet współczesnych,
których dzieci zginęły na wojnie.
W pierwszej części symfonii korzysta z renesansowej lamentacji
(„Synku miły i wybrany, rozdziel
z matką swoje rany”). W drugiej
części to dziecko, w tym wypadku
córka, pociesza swoją matkę –
„O Mamo, nie płacz, nie – Niebios
Przeczysta Królowo, Ty zawsze
wspieraj mnie” – napisała na
ścianie katowni gestapo w Zakopanem nastoletnia Helena Błażusiakówna. W ostatniej części
kompozytor użył pieśni ludowych z okresu powstań śląskich.
Materiał dźwiękowy jest
uproszczony, tempo spowolnione, utwór przepełniony jest
repetycjami. Mimo zauważonej
przez krytyków prostoty i „romantyzmu”, III Symfonia jest wyjątkowo uniwersalna i do dzisiaj
inspiruje twórców całego świata
(utwór wykonywała Beth Gibbons z zespołu Portishead, swoją
własną wizję pieśni żałosnych
wykonał Colin Stetson).
Innym ważnym religijnym
utworem Góreckiego jest psalm
„Beatus Vir”. Dzieło na baryton,
chór mieszany i orkiestrę zostało
zamówione w 1977 roku przez
krakowskiego kardynała Karola
Wojtyłę z okazji 900. rocznicy
śmierci św. Stanisława. Utwór
był gotowy w 1979 roku, kiedy
Karol Wojtyła był już papieżem;
został po raz pierwszy wykonany
w Krakowie, w kościele franciszkańskim w trakcie pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski. W partyturze ukryto dużo symboli: powtórzone 11 razy czteromiarowe
ostinato symbolizuje dzień i miesiąc śmierci św. Stanisława (11
kwietnia); w innym fragmencie
kompozytor zaszyfrował datę wyboru Karola Wojtyły na Papieża
(16 października).

Akty religijne Gubajduliny

Religijne ożywienie w muzyce
współczesnej dotyczyło nie tylko
Polski. Jedną z najważniejszych
kompozytorek muzyki religijnej
jest Sofia Gubajdulina, urodzona
w 1931 roku w radzieckiej republice Tatarstanu. Jej matka była
Rosjanką, ojciec Tatarem Wołżańskim. Pierwsze kompozycje
napisała w latach 60., nawiązywała w nich do muzyki baroku,
orientalnych tradycji muzycznych ludów zamieszkujących
ZSRR i europejskiej awangardy.
W wywiadzie opublikowanym
na łamach „Ruchu Muzycznego” w 2007 roku kompozytorka
mówiła: „Uważam, że muzyka
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Arvo Pärt

Sofia Gubaidulina

w 2000 roku w 250. rocznicę
śmierci Jana Sebastiana Bacha
w ramach cyklu Pasja 2000, w którym dyrygent Helmut Rilling,
poprosił o napisanie Pasji przez
czterech kompozytorów zakorzenionych w różnych tradycjach
muzycznych świata. Wolfgang

Rihm wykorzystał teksty Paula
Celana; Osvaldo Golijov nawiązał
do tradycji muzycznych Ameryki Łacińskiej, uczynił Chrystusa
czarnoskórym; Tan-Dun skomponował utwór „Water Passion after
St. Matthew”, w którym tradycja
Bacha łączy się z elementami mu-

W 1976 roku Henryk
Mikołaj Górecki
ukończył III Symfonię,
nazywaną
„Symfonią pieśni
żałosnych”. To jeden
z największych
przebojów
fonograficznych
muzyki współczesnej.
To także jeden
z najciekawszych
XX-wiecznych
utworów
przedstawiających
polską duchowość.
Górecki sięga
tu do archetypu
matki opłakującej
śmierć dziecka
– Marii i kobiet
współczesnych,
których dzieci zginęły
na wojnie.
Henryk Mikołaj Górecki

zyki chińskiej i uniwersalnym dla
całej ludzkości symbolem wody.
Gubajdulina napisała dwa połączone ze sobą utwory: Pasję
wg św. Jana oraz towarzyszącą
jej Apokalipsę. W kościele prawosławnym nie istnieje tradycja
pisania Chrystusowej Pasji, poza
tym w prawosławnej liturgii zabronione jest używanie instrumentów. Dlatego kompozytorka
musiała samodzielnie odnaleźć
sposób, w którym nawiąże do
bogatej tradycji muzycznego
przedstawiania Pasji, nawiązując
równocześnie do prawosławnej
symboliki i wrażliwości.

Bóg w ciszy i algebrze

Arvo Pärt urodził się 11 września
1935 w Paide w Estonii, która
w 1940 roku została zaanektowana przez ZSRR. Swoją kompozytorską przygodę zaczął od
neoklasycyzmu, żeby później
eksplorować nowoczesne techniki kompozytorskie: dodekafonię, sonorystykę, serializm.
Jego „Nekrolog” z 1963 roku był
pierwszym utworem dodekafonicznym, jaki powstał w Związku
Radzieckim. Pärt odnosił sukcesy
na zagranicznych festiwalach, na
przykład na Warszawskiej Jesieni, ale w swojej ojczyźnie oskarżany był o formalizm. W 1968 roku skomponował „Credo”, w którym zestawił ze sobą dwa światy:
religijne cytaty z Bacha połączył
z serializmem. Według cenzorów,
jego utwór miał niebezpieczny

wpływ na publiczność, jego utwory zostały wymazane z radzieckiego życia koncertowego.
Wtedy Pärt rozpoczął poszukiwanie własnej formy wypowiedzi, pochłonęły go studia nad
muzyką dawną: chorałem gregoriańskim i wczesną polifonią.
W latach 70. dokonał konwersji
z kościoła luterańskiego na prawosławie (chociaż w swoich późniejszych utworach nawiązuje do
liturgii rzymskiej). Szczególnie
inspirował go hezycham, bizantyński ruch mistyczny rozwijający się na świętej górze Athos.
W 1980 roku Arvo Pärt wyjechał z radzieckiej Estonii do
Austrii, gdzie swobodnie mógł
rozwijać swoją twórczość. Związał się z wytwórnią ECM, która
wydawała kolejne płyty poświęcone jego twórczości, zapewniając mu tym samym ważne miejsce w międzynarodowym obiegu
muzyki współczesnej. W 1982
roku skomponował Pasję wg
św. Jana. W przeciwieństwie do
utworów Pendereckiego i Gubajduliny jest to utwór bardzo
statyczny i wyciszony, nawiązujący do średniowiecznych kanonów. Zamiast wielkiej orkiestry
symfonicznej usłyszymy tutaj
sześć głosów, chór i pięć instrumentów (skrzypce, wiolonczelę,
obój, fagot i organy). „Trzeba się
uczyć słuchać ciszy”, powiedział
Arvo Pärt. z
Filip Lech

www.culture.pl
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jako sztuka zawiera w sobie pierwiastki boskie – są one zresztą
obecne w samym dźwięku, w jego naturze”.
Gubajdulina przyjęła chrzest
w rosyjskim kościele prawosławnym w 1970 roku. Duży wpływ na
jej religijność miała znajomość
z pianistką Marią Wieniaminowną Judiną, absolwentką Konserwatorium w Petersburgu (chodziła do jednej klasy z Dmitrim
Szostakowiczem i Władimirem
Sofronickim), jedną z najwybitniejszych rosyjskich pianistek
XX wieku, wykonującą wielkie
dzieła XX wieku (kompozycje
Bouleza, Stockhausena, Schönberga, Szostakowicza).
W 1980 roku Sofia Gubajdulina skomponowała dedykowany
Gidonowi Kremerowi koncert
skrzypcowy „Offertorium” (poprawiony w 1982 i 1986 roku). Tytuł
nawiązuje do ofiarowania, części mszy świętej następującej po
wyznaniu wiary. W ateistycznym
ZSRR utwór nie mógłby zostać
wykonany, Kremer prawykonał
go w wiedeńskim Konzerthausie.
Znalazły się tam cytaty z Bacha
(„Das Musikalisches Opfer”), nawiązania do sądu ostatecznego
i momentu ukrzyżowania Chrystusa oraz odniesienia do chóralnych pieśni prawosławnych.
Sofia Gubajdulina stworzyła
również swoją muzyczną interpretację Pasji. Utwór powstał
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Zmiany klimatu

prawdziwe czy wymyślone?
Klimat to uśrednione warunki pogodowe na danym obszarze w ciągu 30 lat – taka jest definicja Światowej Organizacji
Meteorologicznej. Pogoda to chwilowe wartości parametrów meteorologicznych. W tych okolicznościach twierdzenie, że klimat
zmienił się w ciągu 3-5 lat jest nieuprawnione: zmieniła sie tylko pogoda.

O

cena zmian klimatu wymaga wieloletnich badań,
a wręcz porównania obserwacji kilku pokoleń
meteorologów. Poszczególne
sezony mogą się bardzo różnić
pod względem pogody i odbiegać
od średniej (nawet o 3-4 stopnie
rok do roku). W geologicznej skali czasu klimat zmienia się stale. Ostatnie ocieplenie trwa od
około 20 tysięcy lat i szacowana
temperatura globalna wzrosła
w tym czasie o blisko 4 stopnie.
Wzrost ten nie był jednostajny:
najcieplej było 4-8 tys. lat temu,
ponownie nieco cieplej w okresie
rzymskim i w średniowieczu. Po
ochłodzeniu o ok. 0,5 st. w XVII
wieku (tzw. mała epoka lodowa)
temperatura w wielu punktach
pomiarowych zaczęła ponownie
rosnąć 100-150 lat temu.

Pomiary temperatury

Dawni Polacy dzielili lata na
„grzybne” czyli z dużymi opadami i względnie niskimi temperaturami oraz „miodne” czyli
gorące i suche. Anomalie pogodowe i inne nietypowe zjawiska
przyrodnicze w XVIII-XIX wieku
opisuje np. „Kronika klęsk elementarnych w Galicji” wydana
w roku 1939. Gdy kilkaset lat
temu rozpoczęto precyzyjne badania meteorologiczne używano
różnych skal i różnych sprzętów
pomiarowych. Skala Farenheita
została wprowadzona w 1724 r.,
skala Reaumura w 1731 r., a Celsiusa w 1742 r. (początkowo była
„odwrócona”).
W starych obserwatoriach początkowo dokonywano pomiarów 2-3 razy dziennie z dokładnością do 1-1/2 stopnia, następnie co godzinę, a nowoczesne
stacje rejestrują dane w dowolnie ustawionych interwałach
czasowych, z dokładnością do
0,1 st. Przeliczenie dawnych odczytów na nowe i porównanie
średnich uzyskanych różnymi
metodami jest obarczone pew-

nym błędem. Wpływ na wyniki
ma też lokalizacja stacji pomiarowych, która w wielu przypadkach odbiegała i nadal odbiega
od zalecanej.
Kolejnym zjawiskiem zaburzającym wyniki pomiarów
temperatury jest miejska wyspa ciepła, zauważona już przez
starożytnych Rzymian, opisana naukowo na przykładzie
Londynu w roku 1810.
Wyspy ciepła na
terenach zurbanizowanych charakteryzują się podwyższoną
temperaturą dzienną i średnią
oraz osłabionym ochładzaniem w porze nocnej, co jest spowodowane nagrzewaniem budynków,
brakiem zieleni i dodatkowym
uwalnianiem „domowej” energii
cieplej do środowiska. Różnice
mogą sięgać nawet 3-5 stopni
w porównaniu do terenów pozamiejskich.
Większość najstarszych obserwatoriów meteo jest zlokalizowana na terenach miast:
w klasztorach, uniwersytetach,
rezydencjach, później na lotniskach. Pierwotnie często były to
peryferia miast, ale po 100-200
latach zostały wchłonięte przez
organizmy miejskie i znalazły
się w obrębie wysp ciepła. W tej
sytuacji wyniki i trendy należy
interpretować bardzo ostrożnie,
w odniesieniu do sytuacji na
większych i reprezentatywnych
obszarach.
W Polsce jedną z najdłuższych
serii pomiarów meteorologicznych ma Warszawa. Zostały rozpoczęte w roku 1654, ale zachowały się wyniki od roku 1779.
Od końca XVIII w do połowy
XX w temperatury były względnie stabilne, a stopniowy wzrost

Tundra i lodowiec

c Stacja
meteo

zaobserwowano po roku 1950,
z „przyspieszeniem” w ciągu
ostatnich 20 lat.

Para wodna a efekt
cieplarniany

Trudno precyzyjnie określić jaki udział mają w tym czynniki
ludzkie (w tym miejska wyspa
ciepła), jaki zjawiska naturalne
(zmiany cyrkulacji oceanicznych,
wulkany) i czynniki kosmiczne
(aktywność słońca, zmiany orbitalne Ziemi [cykle Milankovicia] i przeloty komet) albo inne
nieznane mechanizmy. Niewątpliwie stopień przekształcenia
powierzchni Ziemi i zużycie
energii (a wtórnie uwalnianie
ciepła do środowiska) osiągnęły
rozmiary niespotykane wcześniej
w historii ludzkości. Rola uwalniania do środowiska energii
cieplnej dowolnego pochodzenia
jest przeważnie zaniżana, a rola
emisji CO2 zawyżana – dwutlenek węgla odpowiada jedynie za
6-8 proc. tzw. efektu cieplarnianego, a głównym gazem cieplarnianym jest para wodna.

W protokole z Kioto z 1997 r.
umownie przyjęto, że para wodna nie jest gazem cieplarnianym,
mimo, że ma największy wpływ
na akumulację energii w atmosferze. Środowisko podgrzewają
nie tylko zużywane paliwa kopalne, ale też fotowoltaika i elektrownie atomowe (para wodna
z instalacji chłodzących) oraz
produkcja aparatury dla „czystych” źródeł energii. Polska ma
udział około 0,9-1 proc. w światowej emisji CO2, a cała Unia Europejska ok. 10 proc. W UE ta emisja
od kilku lat w zasadzie nie rośnie,
ale zwiększa się w niektórych
krajach azjatyckich.
Umiarkowanym pocieszeniem
może być fakt, że kopalne surowce energetyczne wystarczą
jeszcze tylko na kilkadziesiąt lat.
Paradoksalnie walka z zapyleniem powietrza sprzyja wzrostowi temperatury. Polska znajduje
się w o tyle dobrej sytuacji, że
autentyczny wzrost temperatury o 1-2 stopnie nie spowoduje
klęski środowiskowej, a jedynie
może zmniejszyć koszty ogrzewania zimowego i upodobnić
klimat do obecnie występującego we Francji, Bułgarii albo
na Wyspach Brytyjskich. Kraje
położone bardziej na południe są

w trudniejszej sytuacji, bo wzrost
o 2 stopnie może powodować
wystąpienie klimatu pustynnego
i znaczących niedoborów wody,
bardzo ograniczających normalne życie i wiele gałęzi produkcji.
Zmiany klimatu nie przebiegają podobnie w różnych
regionach i w jednych miejscach
mogą być długo nieodczuwalne,
a w innych radykalne zmiany
mogą wystąpić w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Prognozowanie zmian klimatu na podstawie modeli komputerowych
nie jest tak dokładne, jakbyśmy
tego oczekiwali: w najnowszym
raporcie klimatycznym przestawiono aż 5 scenariuszy zmian,
przy czym niezależnie od stopnia redukcji emisji CO2 przed
najbliższe 20-30 lat nie należy
się spodziewać wyraźnych zmian
warunków termicznych i wilgotnościowych. Niezależnie od
rozwoju sytuacji warto rozsądnie
i oszczędnie gospodarować surowcami energetycznymi i zasobami wodnymi na poziomie
krajowym i lokalnym. z

Tekst i zdjęcia:
Przemysław Stolarz
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Szczepić
dziecko
przeciw
COVID-19?
Sprawdź, co mówi
doświadczony pediatra

Wielu rodziców odczuwa strach
przed zaszczepieniem swojego
dziecka. Wie pan, dlaczego?
W kwestiach dotyczących szczepień często rządzą nami emocje,
a gdy w grę wchodzi szczepienie
dzieci – te emocje są wyjątkowo
silne. Powoduje je niepokój lub
wręcz jakaś instynktowna obawa przed nowym i nieznanym.
Dodatkowo tu decyzja jest szczególnie trudna, gdyż przez wiele
miesięcy mówiło się o tym, że
dzieci nie chorują lub że chorują
rzadko na COVID-19, a jeśli już im
się zdarzy – to najczęściej chorują
łagodnie. Samo więc nasuwa się
pytanie: no to po co je szczepić?
No właśnie – po co?
Faktycznie na początku pandemii dzieci chorowały rzadko, co
wynikało z jednej strony z właściwości wirusa, a z drugiej z naszego zachowania – szczelnej
ochrony dzieci przed kontaktami z ludźmi. Jednak wariant

Delta wszystko zmienił – jest
znacznie bardziej zaraźliwy
i mówiąc w przenośni – „lubi”
dzieci. Dawno nie mieliśmy tylu
małych pacjentów. Po prostu ten
wariant zakażenia SARS-CoV-2
jest o wiele bardziej zaraźliwy
i w przeciwieństwie do poprzednich – nie oszczędza dzieci.
Po drugie, pojawiło się PIMS
– wieloukładowy zespół zapalny
powiązany z COVID-19, czyli typowo dziecięce groźne powikłanie, które może wystąpić także
po bezobjawowym zakażeniu
SARS-CoV-2. To oznacza, że
nawet jeśli dziecko było zakażone bezobjawowo lub bardzo
łagodnie, po około czterech tygodniach może trafić do szpitala
z ciężką niewydolnością krążenia. I niestety, jest to stosunkowo częste powikłanie: jedno na
kilkaset do tysiąca dzieci rozwija PIMS. To zupełnie zmienia
bilans korzyści do ryzyka na
rzecz szczepień.

Na początku
pandemii dzieci
chorowały rzadko,
co wynikało z jednej
strony z właściwości
wirusa, a z drugiej
z naszego
zachowania –
szczelnej ochrony
dzieci przed
kontaktami z ludźmi.
Jednak wariant Delta
wszystko zmienił –
jest znacznie bardziej
zaraźliwy i mówiąc
w przenośni – „lubi”
dzieci. Dawno
nie mieliśmy tylu
małych pacjentów.

Kolejna sprawa to następne częste powikłanie long COVID, który dotyka ok. 10 proc.
dzieci zakażonych SARS-CoV-2.
Oznacza to, że u części dzieci
po przechorowaniu COVID-19
objawy chorobowe utrzymują
się tygodniami, a nawet miesiącami. Głównie jest to osłabienie,
np. dziecko nie może biegać, bo
bardzo się męczy lub po najmniejszym wysiłku fizycznym
lub umysłowym źle się czuje.
Inne częste objawy to kołatanie
serca, duszność, brak węchu czy
zaburzenia snu.
A może odpowiedzialna jest za
to pogarszająca się kondycja
psychiczna dzieci wynikająca
z izolacji, zamkniętych szkół
i trwającej już dwa lata pandemii?
Z badania przeprowadzonego
we współpracy z brytyjskim
Narodowym Instytutem Badań nad Zdrowiem wynika,

że jedno na siedmioro dzieci,
które zachorowały na SARS-CoV-2, może mieć objawy tzw.
long COVID.
Zbadano dwie grupy: dzieci,
które uzyskały pozytywne wyniki testu RT-PCR w kierunku
koronawirusa i dla porównania
te dzieci, których wynik testu
był w tym samym czasie ujemny. Podczas badań naukowcy
odkryli, że średnio 15 tygodni
po wykonanym teście na koronawirusa 14 proc. młodych ludzi z dodatnim wynikiem wciąż
miało co najmniej trzy utrzymujące się objawy pokowidowe, a 7 proc. z nich uskarżało
się na pięć lub więcej objawów
COVID-19. Wystarczyło łagodne
przechorowanie… A jednocześnie mamy dowody, że ludzie,
którzy są szczepieni przeciwko
COVID-19, a mimo to zachorują
„z przełamania” – bo to się zdarza – mają long COVID znacznie rzadziej.

Fot. AdobeStock, Jimmy Dean/unsplash

Mamy obecnie możliwość zaszczepienia dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat przeciwko COVID-19. O tym, czy pójść z dzieckiem
do punktu szczepień, a jeśli tak, to dlaczego mówi dr. hab. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem
Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
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Warto przypomnieć, że kiedyś
opisywano zespół przewlekłego
zmęczenia po mononukleozie
zakaźnej, który był podobny do
tego, który występuje po COVID.
Wygląda na to, że jest coś w rodzaju powirusowego zespołu,
tyle że w przypadku COVID jest
on bardzo nasilony.
Mamy więc trzy argumenty, by
szczepić dzieci: ryzyko ciężkiego zachorowania ma COVID-19,
spowodowanego przez wariant
Delta, PIMS i long COVID.
No i dalej nie możemy zapominać
o tym, że dzieci mogą przenosić
koronawirusa, a bezobjawowy
przebieg choroby wyklucza skuteczną możliwość odizolowania
zarażonego dziecka…
To prawda, ale tego nie stawiałbym na pierwszym planie. Szczepimy dzieci przede wszystkim
po to, żeby je chronić. Jeśli przy
okazji zmniejszymy zaraźliwość,
to będziemy mieć dodatkową
korzyść. Ale to nie jest nasz cel.
W jaki sposób przekonaliśmy
się, że szczepienie dzieci jest
bezpieczne? Czy dzieci były poddawane badaniem klinicznym?
Oczywiście! To były badania na
grupie ponad 3000 dzieci w czterech krajach: w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Polsce i Hiszpanii. Zainteresowanie udziałem
w badaniu było w Polsce bardzo
duże, mieliśmy znacznie więcej
chętnych niż miejsc. Ostatecznie
przebadano w Polsce 564 dzieci.
Warto wyraźnie to powiedzieć:
o tej szczepionce wiemy już bardzo dużo, przecież została poda-
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na już ponad 2 miliardom ludzi!
Nie możemy już używać argumentu, że brakuje nam doświadczenia. Nie dajmy się zwariować
– 2 mld osób to ogromna grupa.
Badanie kliniczne prowadzone
wśród dzieci miało więc na celu
wyłącznie ustalenie właściwej
dawki szczepionki, która byłaby tak samo skuteczna u dzieci
w wieku 5-11 lat jak u dorosłych.
Okazało się, że dzieci w tym
wieku wystarcza 1/3 dawki, którą podajemy dorosłym. Mówiąc
krótko: po podaniu dzieciom 10
mikrogramów szczepionki, osiągają taką samą odporność jaką
po szczepieniu uzyskują dorośli.
Jaka jest skuteczność szczepień
dzieci?
W całej grupie zaszczepionych
dzieci zachorowała na COVID-19
trójka dzieci, a w grupie niezaszczepionych 16 dzieci, co
dało nam wynik skuteczności
szczepionki 91 proc. Dodam, że
były to łagodne zachorowania.
W grupie szczepionych dzieci
COVID-19 przebiegał jak przeziębienie.
A jak jest z niepożądanymi reakcjami (NOP-ami) w przypadku
dzieci?
Jeśli zaś chodzi o tolerancję była
taka sama, a nawet nieco lepsza
niż w grupie starszych dzieci
(12-15 lat). Nie wystąpił żaden
poważny NOP, choć oczywiście, trzeba jasno powiedzieć,
że badana grupa była niewielka.
Skoro mówimy np. o zapaleniu
mięśnia sercowego, które występuje średnio raz na około 100 tys.

zaszczepionych, to statystycznie
trudno je wykryć w grupie liczącej 2 tys. badanych.
Warto też może wyjaśnić co
nazywamy NOP-em – przecież
szczepienie to podanie obcego
antygenu i po prostu musi wywołać odpowiedź organizmu. Jeśli
więc pojawia się ból w miejscu
szczepienia czy gorączka, to nie
są to poważne problemy, szczególnie, że takie objawy po 1-2
dniach ustępują bez następstw.
Nazywanie tego niepożądanym
odczynem poszczepiennym to
nadużycie. Poważniejszych reakcji, takich jak anafilaksja czy
zapalenie mięśnia sercowego
w badanej grupie dzieci nie zaobserwowano. Podobnie zresztą
było w starszej grupie dzieci (1215 lat) a to już znacznie liczniejsza grupa, bo w samych Stanach
Zjednoczonych w tej grupie wiekowej zaszczepiono już 5 milionów dzieci i nie odnotowano
sygnałów bezpieczeństwa.
Mówiąc o reakcjach niepożądanych musimy mieć na uwadze,
że w tak dużych grupach zawsze
może zdarzyć się ktoś z zapaleniem mięśnia sercowego,
podobnie jak zdarzają się inne
rzadkie rzeczy, choćby wypadki
samochodowe. To jest uzasadnione statycznie.
Trudno jednak dziwić się zaniepokojeniu, zapalenie mięśnia
sercowego brzmi groźnie…
To prawda: brzmi to strasznie,
ale w zdecydowanej większości przypadków poszczepienne
zapalenie mięśnia sercowego
przebiega łagodnie – człowiek

Szczepienia nie są
niczym nowym,
od dziesiątek lat
szczepimy dzieci
przeciwko przeróżnym
chorobom zakaźnym
i nic złego się
nie dzieje. Mamy
tendencję do łączenia
pewnych faktów,
niezależnie od tego,
czy jest to prawdziwy
związek przyczynowy
czy tylko czasowy
i dlatego co jakiś
czas ktoś oskarża
szczepienia o różne
rzeczy, ale dotychczas
nie wykazano
zależności.

po szczepieniu wypadają blado.
Mówiąc krótko: bilans korzyści do ryzyka jest zdecydowanie pozytywny i tak należy do
tego podchodzić.

Dr hab. Ernest Kuchar,
specjalista pediatrii i chorób
zakaźnych. Jest absolwentem
Akademii Medycznej
we Wrocławiu, którą ukończył
z wyróżnieniem. Uzyskał
trzy specjalizacje: pediatrii,
chorób zakaźnych oraz
medycyny sportowej. Skończył
też szereg kursów i staży
w Niemczech, Szwajcarii
i Stanach Zjednoczonych.
Jest stypendystą Fogarthy
Foundation oraz AmericanAustrian Foundation.
Członek krajowych
i międzynarodowych
towarzystw naukowych,
m.in. International
Organisation of Sports
Medicine (FIMS) oraz
European Society for Paediatrc
Infectious Diseases (ESPID).
Miłośnik sportu, podróży,
dobrej lektury i kina.

czuje się osłabiony lub szybko
się męczy, ale często choroba
przebiega niemal niezauważalnie i gdyby nie badanie EKG i badaniach biochemiczne, można
byłoby to przegapić.
Co można powiedzieć rodzicom,
którzy nadal nie czują się przekonani: niby wiedzą, że raczej nic
się nie powinno zdarzyć, ale raz
na ileś przypadków jednak się
zdarza i zwyczajnie nie chcieliby,
aby doświadczyło tego akurat
ich dziecko.
Powiem tak: zapalenie mięśnia
sercowego, ale znacznie cięższe,
występuje z częstością od 10 do
30 razy częściej po przechorowaniu COVID-19. Trzeba więc zdecydować, co wybieramy. Prawda
jest niestety taka, że COVID-19
nas goni – to nowy wirus i każdy
z nas ma do wyboru tylko dwie
drogi: albo przechorować albo
się zaszczepić, trzeciego wyjścia
nie ma.
Mówiłem już o long COVID
i o PIMS, które zdarzają się naprawdę często. Przy tych powikłaniach, NOP-y które występują

Czy może być tak, że szczepienie
sprowokuje jakąś chorobę?
Warto może przypomnieć, że
szczepienia nie są niczym nowym, od dziesiątek lat szczepimy dzieci przeciwko przeróżnym chorobom zakaźnym
i nic złego się nie dzieje. Mamy
tendencję do łączenia pewnych
faktów, niezależnie od tego,
czy jest to prawdziwy związek
przyczynowy czy tylko czasowy i dlatego co jakiś czas ktoś
oskarża szczepienia o różne
rzeczy, ale dotychczas nie wykazano zależności.
Doskonałym przykładem jest
zespół Dravet – genetycznie uwarunkowana, ciężka padaczka
niemowląt. To choroba wrodzona, uwarunkowana genetycznie,
w której kiedyś musi nastąpić
pierwszy napad. Zdarza się, że
dzieje się to w niedługim odstępie po szczepieniu, których
dzieci w wielu niemowlęcym
mają sporo, dlatego przez jakiś
czas wiązano ze sobą te dwie
rzeczy. Wypłacano nawet z tego
tytułu odszkodowania. I oczywiście – szczepienie może czasami
sprowokować pierwszy napad,
ale wystąpienie choroby jest nieuniknione, bo choroba jest genetycznie uwarunkowana. Dziś
już to wiemy – znamy dokładny
mechanizm molekularny. Bez
szczepień dzieci chore na zespół
Dravet, też w mają napady, tylko
być może w innym czasie.
Dlaczego zatem skoro szczepienia przeciwko COVID są w porządku nie szczepiono dzieci
od początku?
Przede wszystkim dlatego, że
wszystkich na raz zaszczepić
się nie da. Przypomnijmy sobie,
że na początku szczepionek było mniej niż chętnych, zaczęto
więc szczepić według wieku –
począwszy od najstarszych, bo
wiek jest głównym czynnikiem
ryzyka ciężkiego przebiegu i rozwoju powikłań.
Po drugie, w naszej kulturze
chronimy dzieci i dopiero, gdy
coś sprawdza się u dorosłych, podajemy dzieciom. I dlatego teraz
kiedy już wiemy, że szczepienia
przeciwko COVID są bezpieczne
– szczepmy dzieci właśnie po to,
by je chronić. z
Rozmawiała Monika Wysocka.
zdrowie.pap.pl
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Otyłość to choroba?

To fakt! Wciąż wiele osób postrzega otyłość jako defekt estetyczny, który jest wynikiem objadania się i lenistwa. Tymczasem to
choroba o licznych uwarunkowaniach, trudna w leczeniu i mająca poważne konsekwencje dla zdrowia. Styl życia ma istotne
znaczenie dla jej rozwoju oraz leczenia. Jednak jej powstawanie i przyczyny to dużo bardziej skomplikowane procesy niż się
powszechnie uważa.

W

opracowanej
przez WHO
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych otyłość ma kod E66.
– U osób chorujących na otyłość dochodzi do rozwoju wielu
nieprawidłowości i zaburzeń,
które powodują m.in. zwiększone
ryzyko cukrzycy typu 2, wzrost ciśnienia krwi, podniesienia poziomu cholesterolu oraz stłuszczenia wątroby” – wyjaśnia prof. dr
hab. n. med. Paweł Bogdański,
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych
oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu,
prezes Polskiego Towarzystwa
Leczenia Otyłości (PTLO).

Niestety, wciąż wiele
osób uważa otyłość wyłącznie za defekt estetyczny, a nie chorobę.
Z takiego podejścia wynika zaś kolejny mit, mianowicie, że przyczyną otyłości
są zawsze wybory żywieniowe
i brak aktywności fizycznej. Często o osobach otyłych mówi się,
że są leniwe lub brak im motywacji. Tymczasem, jak podkreślają
specjaliści, otyłość to choroba
wieloczynnikowa i choć styl życia może mieć istotny wpływ na
jej powstanie, to jednak są też
niezależne od pacjenta czynniki, które predysponują do nadmiernej masy ciała. Należą do
nich m.in. czynniki genetyczne
i epigenetyczne, płodowe, hormonalne, a także psychologiczne. Istotną rolę w odgrywają też:
stres, zaburzenia snu, zaburzenia
hormonalne i neurohormonalne
czy przyjmowane leki.
To sprawia, że nie zawsze
wystarczy mniej jeść i więcej
się ruszać. Wielu pacjentów, mimo wysiłków i ogromnej pracy,
nie jest w stanie samodzielnie

terapeutycznego – tłumaczy prof. Paweł Bogdański.

Stygmatyzacja otyłości
nie sprzyja odchudzaniu

zredukować masy ciała do poziomu, który nie zagraża ich
zdrowiu i życiu.
– Kluczem do rozpoczęcia
leczenia jest świadomość, że
otyłość to choroba. Pacjent powinien trafić do lekarza, który
postawi diagnozę i zaproponuje
odpowiednie leczenie. Wskazane jest też wsparcie procesu
terapeutycznego przez dietetyka
w zakresie edukacji żywieniowej, a także psychologa i niejednokrotnie fizjoterapeuty. Powszechna opinia, że leczenie
otyłości zawsze polega tylko na
zmianie nawyków żywieniowych oraz większej aktywności
fizycznej, jest błędna i często nie
przekłada się na osiągnięcie celu

Bardzo często chęć schudnięcia staje się obsesją chorego
i skupia się jedynie na liczbie
straconych kilogramów. Takie
podejście może prowadzić do
zwiększenia poziomu stresu,
zaburzeń odżywiania i problemów z samooceną.
– Kluczem do długoterminowego sukcesu jest skupienie się
na trwałej modyfikacji stylu życia i korzyściach wynikających
z leczenia otyłości wyrażonych
m. in. poprawą stanu zdrowia
i samopoczucia oraz ochroną
przed rozwojem licznych powikłań związanych z otyłością
– wyjaśnia lekarz.
Jak wynika z badań, bardziej
efektywne niż liczenie zrzuconych kilogramów jest skupienie
się na wynikach neutralnych dla
wagi, takich jak ciśnienie krwi,

jakość diety, aktywność fizyczna,
samoocena i obraz ciała.
I okazuje się, że jedną z najskuteczniejszych metod leczenia otyłości jest… zabieg chirurgiczny. Oczywiście, jako jeden
z licznych elementów całego
postępowania terapeutycznego.

„Dobrze wyglądające”
dzieci to często chorzy
dorośli

Mówiąc o otyłości nie sposób
nie wspomnieć o ignorowaniu
tej choroby u dzieci. Trzeba bowiem wiedzieć, że choć otyłość
w dzieciństwie nie zawsze skutkuje otyłością w wieku dorosłym, to większość dzieci, niestety, nie wyrasta z problemu nadwagi: tylko około 17 proc. dzieci
w wieku przedszkolnym, które
mają nadwagę lub chorują na
otyłość, wraca do prawidłowej
masy ciała do czasu rozpoczęcia
nauki w gimnazjum.
– Tymczasem otyłość w dzieciństwie jest głównym predy-

katorem tego, czy dana osoba
stanie się dorosłym chorującym
na otyłość. W porównaniu z chorobą występującą u dorosłych,
konsekwencje otyłości, która
zaczyna się w dzieciństwie, mogą być poważniejsze – ostrzega
specjalista.
Dlatego warto, aby rodzice
dzieci ważących zbyt dużo, poradzili się lekarza, który pomoże
im zaplanować walkę z nadmiernymi kilogramami u dziecka.
Pomóc mogą także dając dobry
przykład.
– Kiedy rodzice są zaangażowani w promowanie zdrowych
nawyków, dzieci mają większe
szanse na sukces. Pamiętajmy,
że dzieci zawsze obserwują dorosłych, a bycie dobrym przykładem uczy je, jak żyć zdrowiej,
jednocześnie poprawiając ich
relacje z jedzeniem i własnym
ciałem” – dodaje lekarz. z
Monika Wysocka
www.zdrowie.pap.pl

Fot. AdobeStock

Przyczyny otyłości:
geny, środowisko,
stres, zaburzenia
hormonalne itd…
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n POCIĄG DO KAWY

Koza
pierwsza
baristka
Wydaje się, że koza nie ma wiele
wspólnego z kawą. Czy aby na pewno?
Została udomowiona ponad 10000 lat
temu. Była jednym z pierwszych
udomowionych gatunków. Miała
i nadal ma, duże znaczenie użytkowe.
Dostarcza mleko, mięso, skóry.

I

stnienia najsłynniejszej
kozy nie sposób niestety
dowieść, chociaż wiemy jak
się nazywała, gdzie mieszkała i dlaczego jest tak znana.
Koza Almatea, bo tak się właśnie
nazywała, to arystokracja wśród
kóz. Według mitologii greckiej bóg
Zeus pochodził z rodziny nawet
nie dysfunkcyjnej, ale skrajnie
patologicznej. Jego ojciec Kronos,
został najważniejszym z bogów,
kiedy strącił z tronu swojego ojca
Uranosa, za co został przeklęty
i zgodnie z przepowiednią sam
również miał zostać pozbawiony
tronu przez swojego syna. Wymyślił więc, że będzie pożerał nowo
narodzone dzieci i tak robił. Kiedy
jego małżonka Rea była w szóstej
ciąży miała już tego serdecznie
dosyć. Uciekła na wyspę Kretę
i tam potajemnie urodziła Zeusa,
Kronosowi zaś dała do połknięcia
kamień zawinięty w pieluchy.

Fot. Ray Aucott/unsplash

Mitologia grecka

Ukrywającego się Zeusa karmiła
własnym mlekiem właśnie koza Almatea, w którą zamieniła
się nimfa o tym samym imieniu.
Kiedy przypadkowo złamała róg,
wdzięczny Zeus sprawił, że róg
napełniał się tym, czego zapragnął

jego posiadacz. Był to słynny róg
obfitości. Kiedy przyszły władca
Olimpu dorósł, Almatea była już
stara i zakończyła życie. Z jej skóry
Zeus zrobił Egidę, tarczę, której nie
mogła przebić żadna broń. Ochraniała ona Zeusa w walce o władzę
nad światem, kiedy to bogowie
olimpijscy pokonali tytanów.
Ta mityczna opowieść świadczy
o tym, jak ogromne znaczenie
miała koza dla ludzi. Inny przykład to bożek Pan, który urodził
się z kozimi rogami i nogami,
przerażał wyglądem i strasznym
krzykiem, stąd zresztą wzięło się
określenie „paniczny strach“. Ale
tylko Pan i Hermes ratowali Zeusa
pokonanego przez potwora Tyfona, bo reszta olimpijczyków uciekła przerażona do Egiptu, gdzie ze
strachu przybrali postać zwierząt.
Uratowany Zeus najpierw
przygniótł Tyfona sycylijską górą Etną, spod której do tej pory
potwór próbuje się uwolnić, stąd
wstrząsy i buchające z wnętrza
góry płomienie, a następnie na
cześć dzielnego Pana stworzył
Gwiazdozbiór Koziorożca. Sam
Pan był bogiem opiekuńczym lasów i pól, pasterzy i wypasanych
przez nich zwierząt. Współcześnie
byłby pewnie patronem ekolo-

gów, ale według legendy umarł,
jako jedyny z bogów olimpijskich,
chociaż żył 9720 lat, a datę jego
śmierci uważa się za symboliczny
zwiastun końca antyku.
Przez tysiące lat kozy były składane bogom jako ofiara, stąd wzięło się powiedzenie „kozioł ofiarny”. To również świadczy o ich
wartości, przecież bóstwom nie
daje się byle czego. Mówi o tym
chociażby biblijna opowieść
o Kainie i Ablu, gdzie znajduje
się jasne wskazanie jaka ofiara
jest miła, a jaka nie. W naszym
kręgu kulturowym kozy bywają
określane jako głupie, co jest wysoce krzywdzące.

Kozy i kawa

Faktycznie są to jedne z najiteligtnijszych zwierząt hodowlanych
i jednocześnie najsympatyczniejszych, przywiązują się do właściciela, wręcz mogą się zaprzyjaźnić,
jeśli są odpowiednio traktowane.
W wielu nieurodzajnych rejonach
świata były i są nadal najważniejszymi zwierzętami hodowlanymi. W naszych realiach, gdzie powszechnie dostępne są urodzajne
pastwiska, to oczywiście krowa
byłą synonimem bogactwa, a kozę pogardliwie nazywano „krową

Ukrywającego
się Zeusa karmiła
własnym mlekiem
właśnie koza Almatea.
Kiedy przypadkowo
złamała róg,
wdzięczny Zeus
sprawił, że róg
napełniał się tym,
czego zapragnął
jego posiadacz.
ubogich”. Zresztą koza i krowa
to krewniacy, oboje pochodzą
z rodziny wołowatych. Obecnie
wraca moda na kozy. Szacuje się
że hoduje się współcześnie ponad miliard kóz na całym świecie.
Nawet urzędnicy warszawskiego
ratusza, kiedy dowiedzieli się, że
w Berlinie zatrudniono kozy na
lotnisku, w celu koszenia trawy,
postanowili, że Paryż Północy nie
będzie gorszy.
Niestety, jeśli 10000 lat hodowli
kozy czegoś nas nauczyło, to tego
że znoszą prawie każde warunki,
jedyne czego nie tolerują to tereny
podmokłe, mokra pasza i wilgoć.
Dostają wtedy kolki, która jest dla
nich śmiertelna. Warszawskie ko-

zy zostały umieszczone na płaskiej wyspie na środku Wisły. Cała
akcja zakończyła się katastrofą,
szeroko opisywaną przez media.
Niedobitki warszawskich kóz trafiły do schroniska, a urzędnicy
pozostają w samozadowoleniu.
Czemu protestowali dziennikarze, a nie warszawskie fundacje
zajmujące się maltretowanymi
zwierzętami? Może dlatego, że
środki na działanie tych fundacji
wypłacają ci sami urzędnicy. Ale
co ma koza wspólnego z kawą?
Od zawsze kozy były bohaterkami
mitów, legend, opowieści, żartów, obrzędów. Według legendy,
to właśnie kozy odkryły kawę,
a było to tak… Dawno temu, na
terenie współczesnej Etiopii, skąd
pochodzi kawa i występuje w stanie dzikim, pewien pasterz imieniem Kaldi wypasał w górskim
rejonie Kaffa stado kóz. Niestety
na tym muszę na razie zakończyć,
ale niedługo przeczytacie, jakie
przygody przeżyły kozy Kaldiego,
co mają z tym wspólnego mnisi
i jak współcześni bariści okazują
wdzięczność kozom, bez których
nie byłoby kawiarni, tylko same
herbaciarnie. z
Michał Włudarczyk

wrzesień 2021

32 POLSKA PO GODZINACH

BO W RODZINIE SIŁA
Uroczysty koncert telewizyjny
z okazji Światowego Roku Rodziny

PREMIERA 6 STYCZNIA 2022 R. TVP1 GODZ. 17.20, POWTÓRKA 6 STYCZNIA 2022 R. TVP2 GODZ. 20.00

W KONCERCIE WYSTĄPIĄ:
Ewa Dałkowska • Edyta Górniak • Ida Nowakowska • Krzysztof Cugowski i Chris Cugowski
Edyta i Łukasz Golcowie, Paweł Golec • Andrzej Lampert • Katarzyna Cerekwicka • Jerzy Zelnik • Tadeusz Seibert
Michał Gasz • Krzysztof Iwaneczko • Katarzyna Dereń • Marysia i Grześ Stachera
Małe TGD i Chór TGD pod kierunkiem Piotra Nazaruka
Orkiestra Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli
Pomysłodawca koncertu, autor scenariusza oraz współautor komentarzy do koncertu: ks. dr Andrzej Chibowski
Reżyseria: Bolesław Pawica • Scenografia: Anna Brodnicka • Realizacja telewizyjna: Jacek Dybowski
Kierownik produkcji ze strony Fundacji Kresy Historii: Paweł Lewandowski • Producent TVP: Michał Mackiewicz
Prowadzący koncert: Ida Nowakowska i Tomasz Wolny
ORGANIZATORZY KONCERTU: Telewizja Polska S.A. • Fundacja Kresy Historii
PARTNER KONCERTU: Caritas Polska realizujący projekt „Rodzina Rodzinie”
PARTNERZY FUNDACJI KRESY HISTORII: TAURON • Pruszyński Sp. z o.o. • Pronar Sp. z o.o. • Parafia Św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej

