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Polski przemysł 
farmaceutyczny coraz 
silniejszy
Skąd nasza odporność na kryzysy, 
które cofnęły o kilka lat produkt 
krajowy brutto gospodarek 
potężniejszych niż Polska? str. 28

Autorytety z sieci
Influencerzy stają się autorytetami 
dla młodych ludzi, którzy  
szukają wskazówek w kwestii 
stylu życia. str. 30

Koza – pierwsza baristka
Mnisi wspólnie uradzili, że roślina 
nie jest zesłana przez złe duchy, tyko 
podarowana im przez Boga. str. 31

Roman Kołakowski – 
niezwykły twórca
Był jednym z niewielu twórców, którzy 
w tak doskonały sposób potrafili  
opowiadać o rzeczach prostych. str. 19

W tym numerze:

Z Księdzem Doktorem Andrzejem Chibowskim, jednym z głównych 
pomysłodawców i założycieli gazety „Polska Po Godzinach” – rozmawia 
Bartosz Wieczorek

v Czytaj na str. 16

Rudolf Weigl – Polak, 
który uratował świat 
przed tyfusem
Kim był wynalazca pierwszej na świecie skutecznej 
szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu? str. 8

Detroit – jak bankrutował 
symbol Amerykańskiego 
przemysłu?
W 2013 r. gubernator stanu Michigan stwierdził: 
„Detroit jest właściwie spłukane”. str. 4
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Zostań naszym reklamodawcą 
Razem z nami Twoja firma 
osiągnie jeszcze większy sukces!
q Nasz nakład to aż 10 000 egzemplarzy 
q  Nasza gazeta skierowana jest do mieszkańców całej Polski. Wysoki standard wizualny oraz merytoryczne treści wyróżniają nas 

wśród lokalnych pism. Każdy kolejny numer jest wyczekiwany przez mieszkańców, a nakłady rozchodzą się w zaskakującym tempie.
q  Nasze artykuły pisane są przez wybitnych specjalistów z konkretnych dziedzin. Zawsze poparte są wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem.
q Jesteśmy pierwszą w Polsce bezpłatną gazetą tworzoną na tak wysokim poziomie.
q  W lutym oferujemy promocyjne ceny na reklamę. 
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Dzisiejszy świat to 
system naczyń 
połączonych. Zda-
rzenia, do których 

dochodzi daleko od nas mogą 
nas bezpośrednio dotknąć. Nie 
chodzi tylko o krach na giełdzie 
czy problemy z dostawą gazu. 
Skala podróży międzynarodo-
wych sprawia, iż każdy wirus 
roznosi się w okamgnieniu. Ży-
jemy w coraz większym stop-
niu w społeczeństwie ryzyka, 
w którym ciężko jest przewi-
dzieć przyszłość i coś zaplano-
wać. Nasze plany mogą nagle 
ulec zmianie. I musimy być na to 
mentalnie przygotowani, a naj-
lepiej i finansowo.

Powoduje to swego rodzaju 
lęk przed światem, chęć zamy-
kania się w kręgu swojej rodzi-
ny, pracy, kilku przyjaciół, aby 
przeczekać niesprzyjające czasy. 
Oddzielenie się od niebezpiecz-
nego świata staje się dla wielu 
świadomie obraną drogą. Do 
czego ona jednak naprawdę pro-
wadzi?

Faktem jest, że jako jednostki 
mamy znikomy wpływ na sy-

tuację geopolityczną czy eko-
nomiczną ( jedyna nasza fun-
damentalna decyzja to chyba 
głosowanie w wyborach), nie 
ochronimy się też w pełni przez 
ewentualnymi nowymi wirusa-
mi, nie wspominając o niebez-
pieczeństwie cyberataków na 
światową skalę (co na szczęście 
jeszcze nas nie dotknęło). W ta-
kiej sytuacji naturalna skłon-
ność do wycofywania się ze sfe-
ry publicznej, aby zamknąć się 
w kręgu własnych spraw, choć 
kusząca i mająca swoje zalety, 
jawi się jako nierozsądna. Po-
głębia bowiem tylko sytuację, 
przed którą miała nas chronić.

Bartosz Wieczorek
redaktor naczelny

Każdy z nas może coś zrobić

Liczymy bowiem, że podczas 
naszej dobrowolnej izolacji spra-
wy świata same się naprawią, 
niczym odrastająca po spaleniu 
trawa, i będziemy mogli znów 
cieszyć się poprzednią formą 
życia. Kto nam jednak zagwa-
rantuje, że tak się stanie? Jakie 
to siły mają nam to zapewnić? 
Dlaczego tak łatwo rezygnuje-
my z wywierania wpływu na 
otoczenie i forsowanie swojej 
obecności i swoich wartości? 
Jeżeli czekamy, aż powróci świat, 
w którym będziemy się czuli 
bezpieczni, to czemu nie dołą-
czamy do szeregu tych, którzy 
się w to czynnie zaangażowali? 
Czemu czekamy, aż ktoś zrobi 
coś za nas?

Bez naszego zaangażowania 
świat będzie na pewno istniał 
dalej, ale musimy wiedzieć, że 
może stać się nam mniej bli-
ski. Skoro rezygnujemy ze sta-
rań, by go zmienić, nawet na 
najmniejszą skalę, to z czasem 
nie będziemy w ogóle rozumieć 
otaczającej nas rzeczywistości, 
która stanie się nam całkiem 
obca i wroga. z

Każdy z nas, na swoją miarę, może uczynić swój najbliższy świat trochę 
lepszym. To najbardziej rozsądna postawa w czasach, które są niepewne 
i niestabilne. Choć kusi nas (wygodna) wizja zamknięcia się w izolacji, jest 
to jednak forma rezygnacji.

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

Marek Maciejczyk. Z cyklu „Plakaty o mojej Warszawie”.
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Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej pod względem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
swoich obywateli. Wciąż wiele rodzin mieszka w przeludnionych nieruchomościach, bo brakuje lokali dostępnych cenowo. 

Prawie połowa młodych 
Polaków mieszka z rodzicami

n SPOŁECZEŃSTWO

Przybywa mieszkań in-
westycyjnych, nato-
miast większość pol-
skich gospodarstw 

domowych nie stać na zakup 
mieszkania na własność, dlatego 
że zdolność kredytową posiada 
mniej więcej 30–40 proc. z nich 
– zauważa Magdalena Ruszkow-
ska-Cieślak, prezeska zarządu 
Fundacji Habitat for Humanity 
Poland. Wielu z nich nie stać 
nawet na najem na warunkach 
rynkowych, dlatego potrzeb-
ne są rozwiązania systemowe 
wspierające mieszkalnictwo.

Za drogie mieszkania
Według danych Eurostatu z ro-
dzicami mieszka dziś blisko po-
łowa Polaków w wieku 25–35 
lat. W 2020 roku problem ten 
dotyczył 2,6 mln osób, o 172 tys. 
więcej niż w 2019 roku. Jedną 
z głównych przeszkód w zakupie 
na własność są ceny mieszkań, 
które według Narodowego Ban-
ku Polskiego wzrosły o 10 proc. 
w ciągu roku, a to jeszcze nie 
koniec wzrostów. Części osób, 
które mają zdolność kredytową, 
brakuje też wkładu własnego 
wymaganego przez banki.

Według danych Deloitte’a licz-
ba mieszkań na 1000 mieszkań-
ców w Polsce to 392,90. To słaby 
wynik na tle państw UE – średnia 
w niej wynosi 463 mieszkania. 
Jednak Polska jest w czołówce 
państw zarówno pod względem 
liczby oddawanych do użytku lo-
kali, jak i rozpoczynanych budów.

Kwestię zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych w naszym kraju 
można rozpatrywać dwojako. 
Fizycznie mieszkań jest już wy-
starczająco dużo, ale niestety 
tych dostępnych cenowo brakuje 
od pół do nawet dwóch milionów. 
Dostępnych cenowo, czyli takich, 
na które byłoby nas stać, czy to 
w najmie komercyjnym, czy do 
nabycia na własność – mówi 
Magdalena Ruszkowska-Cieślak.

Maleje też powierzchnia 
mieszkań, bo łatwiej znaleźć 
nabywcę na mniejsze, a zatem 
tańsze lokale. Z analizy HRE 
Investments, przygotowanej na 
podstawie danych GUS, wyni-

większeniem rodzi-
ny lub zmianą pracy.

A może najem?
Dziś z komercyjnego ryn-

ku najmu mieszkań korzysta 
ok. 6 proc. społeczeństwa. Od-
setek ten systematycznie rośnie, 
ale w porównaniu do krajów 
Europy Zachodniej wciąż jest 
bardzo niski. W Niemczech czy 
Belgii obejmuje on 30–40 proc. 
społeczeństwa, w Szwajcarii – 
ok. 60 proc. Jak pokazują wyniki 
badań przytaczanych przez fun-
dację, Polacy są zainteresowani 
wynajmem mieszkania zamiast 
zakupem na własność, gdy cena 
najmu jest znacząco niższa niż 
rata kredytu lub kiedy istnie-
je możliwość dofinansowania 
czynszu najmu.

Kwestia społecznego wymia-
ru mieszkalnictwa została do-
strzeżona pierwszy raz od dekad, 
kiedy to usłyszeliśmy o Narodo-
wym Programie Mieszkanio-
wym. Nie jest to niestety roz-
wiązanie systemowe, tylko pa-
kiet różnych ustaw okołomiesz-
kaniowych, a do tego niezbyt 
konsekwentnie realizowanych. 
Mieliśmy w pewnym momencie 

najbardziej znany filar tego pro-
gramu, czyli Mieszkanie+, któ-
re promowało dostępny najem 
społeczny. Teraz słyszymy, że 
mamy z powrotem wspieranie 
własności i mieszkania z porę-
czonym wkładem własnym, czyli 
nabywanie na własność. Trudno 
więc mówić o jakimś spójnym 
czy konsekwentnym programie 
mieszkaniowym – uważa preze-
ska Fundacji Habitat for Huma-
nity Poland.

Jej zdaniem w Polsce bardzo 
doskwiera brak opcji najmu 
społecznego, który oferowałby 
najem z dopłatą. Przykładem 
takiej inicjatywy jest Program 
Najmu Społecznego prowadzony 
przez fundację. 

Przyczyniliśmy się do wpro-
wadzenia w Polsce rozwiąza-
nia o nazwie społeczne agencje 
najmu. To są zasoby pozyski-
wane z rynku prywatnego na 
cele dostępnego cenowo najmu. 
Od lipca 2021 roku mamy taką 
możliwość. Teraz będziemy się 
starali przybliżyć samorządom, 
które mogą z tego skorzystać, że 
jest to rzeczywiście alternaty-
wa dla długotrwałego i bardzo 
kosztownego dobudowywania 

zasobów – zapewnia Magdalena 
Ruszkowska-Cieślak.

Społeczna agencja najmu 
to podmiot współpracujący 
z gminą, pośredniczący mię-
dzy właścicielami mieszkań na 
wynajem i osobami, którym 
dochody lub sytuacja życiowa 
utrudniają najem mieszkania 
w warunkach rynkowych. Dzia-
łalność SAN mogą prowadzić: 
spółka gminna, stowarzysze-
nie, fundacja lub spółdzielnia 
socjalna. Warunkiem prowa-
dzenia takiej działalności na te-
renie gminy jest zawarcie z nią 
umowy o współpracy. Społeczna 
agencja najmu dzierżawi miesz-
kania od ich właścicieli. Dzięki 
gwarancjom terminowego uisz-
czania czynszu, stabilnego użyt-
kowania i utrzymania mieszkań 
w dobrym stanie technicznym 
może pozyskać lokale poniżej 
stawek rynkowych. Umożliwia 
jej to wynajmowanie mieszkań 
osobom, które znajdują się 
w trudniejszej sytuacji życiowej 
i nie mogą sobie pozwolić na 
samodzielny najem lub zakup 
mieszkania. z

www.newseria.pl

Liczba mieszkań 
na 1000 mieszkańców
w Polsce to 392,90. 
To słaby wynik na tle 
państw UE – średnia
w niej wynosi 
463 mieszkania. 
Jednak Polska 
jest w czołówce 
państw zarówno 
pod względem 
liczby oddawanych 
do użytku lokali, 
jak i rozpoczynanych 
budów.

ka, że w miastach wojewódzkich 
średni metraż spadł z 65 mkw. 
w 2009 roku do 56 mkw. w 2020 
roku. Mieszkania są przeludnio-
ne. GUS podał, że blisko jedna 
trzecia Polaków (29 proc.) żyje 
w przepełnionych mieszkaniach. 
Średnio na jednego Polaka przy-
pada 1,1 pokoju. W krajach OECD 
średnia wynosi 1,8 pokoju.

W grupie młodych osób w wie-
ku 24–35 lat 46 proc. Polek i Po-
laków mieszka z rodzicami albo 
z bliskimi i to nie dlatego, że u nas 
są popularne wielopokoleniowe 
rodziny. Ekonomicznie po prostu 
nie ma za wiele możliwości, żeby 
się usamodzielnić mieszkaniowo 
– zauważa prezeska Habitat for 
Humanity Poland.

Realne rozwiązania problemu 
są niezbędne, aby w Polsce moż-
liwe było osiągnięcie stabilności 
mieszkaniowej i swobody w po-
dejmowaniu życiowych decyzji, 
na przykład związanych z po-
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Zanim stan Michigan 
zaczęto nazywać 
pasem rdzy, a jego 
metropolia – Detro-

it – zaczęła straszyć najwięk-
szą przemocą w kraju, 40 proc. 
bezrobociem czy najwyższym 
odsetkiem mieszkańców żyją-
cych poniżej granicy ubóstwa, 
to właśnie w Detroit dochód na 
osobę był najwyższy w całych 
Stanach Zjednoczonych. Zanim 
spojrzenia żądne zamieszkania 
w Detroit zmieniły się w grymas 
politowania, amerykański sen 
w koszmar, a tętniące życiem 
fabryki w opuszczone molochy, 
miasto zapisało historię sukcesu, 
szczęścia i dumy.

Detroit – historia wzlotu
Detroit od początku XX wieku 
aż do pierwszych dekad po II 
wojnie światowej było miastem 
niezwykłego rozwoju. To tam 
swoje fabryki miały najważniej-
sze koncerny samochodowe, 
dzięki którym znaczna część 
Amerykanów miała szansę się 
wzbogacić. Jak zauważył Char-
lie LeDuff: „To tu narodziła się 
produkcja masowa i zaciąganie 
kredytów na masową skalę. To 
tutaj narodził się amerykański 
styl życia. To tu w 1919 roku kon-
cern General Motors wynalazł 
system sprzedaży ratalnej, by 
handlować samochodami. To 
właśnie to miasto nazywane było 
w latach czterdziestych arsena-
łem demokracji”. 

Już w drugiej połowie XIX 
wieku w Detroit dynamicznie 
rozwijały się różne gałęzie go-

n HISTORIA

Detroit 
– jak bankrutował  
symbol 
amerykańskiego  
przemysłu?
Detroit w 1960 roku było najbogatszym miastem 
w USA. Stanowiło przemysłową potęgę, do której 
przybywano, by spełnić swój amerykański 
sen. W 2013 roku gubernator stanu Michigan 
stwierdził: „Detroit jest właściwie spłukane”. Jak 
doszło do upadku tego miasta i czy bankructwo 
oznacza koniec Detroit?
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spodarki. Kwitł przemysł cięż-
ki – w mieście funkcjonowały 
huty, stocznie i fabryki, które 
produkowały m.in. statki i wa-
gony kolejowe, a także piece ku-
chenne, lakiery, farby, szeroko 
rozumianą chemię użytkową 
czy wyroby drewniane. Ważnym 
elementem rynku był również 
przemysł tytoniowy i farmaceu-
tyczny, a nawet browarnictwo 
(w którym swój udział mieli 
m.in. polscy imigranci).

O gwałtownym rozwoju mia-
sta i coraz powszechniejszym do-
brobycie mówi się jednak głów-
nie w odniesieniu do początku 
ubiegłego stulecia – wówczas 
w ciągu kilkunastu lat miasto 
stało się centrum przemysłu 
samochodowego. Swoje siedzi-
by otworzyły tu najważniejsze 
koncerny: General Motors, Ford 
i Chrysler, które oferowały ty-
siące miejsc pracy na niemal 
nienasyconym rynku. Pracow-
nicy mogli liczyć na atrakcyjne 
warunki: w 1914 roku Ford płacił 
5 dolarów dniówki, co stanowiło 
dwukrotność przeciętnego wy-
nagrodzenia w Stanach Zjedno-
czonych. Pracownicy fizyczni 
słynnej fabryki Highland Park 
mogli cieszyć się poziomem ży-
cia klasy średniej, włączając w to 
posiadanie własnego domu i sa-
mochodu. W drugiej dekadzie 
XX wieku miasto zamieszkiwało 
już niemal milion osób. Biorąc 
pod uwagę, że około 1880 roku 
było to zaledwie trochę ponad 
sto tysięcy mieszkańców, mo-
żemy mówić o okresie prawdzi-
wej prosperity.

Miasto zaludniło się w ra-
mach dwóch fal imigracyjnych: 
pierwszą tworzyli przybysze 
z Europy, zwłaszcza środkowej 
i wschodniej, zaś drugą czar-
noskórzy mieszkańcy południa 
Stanów Zjednoczonych. Tym 
ostatnim nie sprzyjała polityka 
rasowa miasta. W 1900 roku sta-
nowili oni niespełna 1,5 procent 
mieszkańców. Ich liczba jednak 
systematycznie rosła, głównie ze 
strumieniem migrantów drugiej 
dekady XX wieku. W latach 20. 
władze miejskie rozpoczęły kam-
panię polityczną wymierzoną 
w czarnoskórych mieszkańców 

miasta. Jej pierwszą twarzą był 
burmistrz Charles Bowles, nie 
kryjący się ze swoją sympatią 
do Ku Klux Klanu. Politykę se-
gregacji rasowej i niedopuszcza-
nia Afroamerykanów do osie-
dlania białych dzielnic prowa-
dzili także demokrata Edward 
Jeffries i republikanin Albert 
Cobo. Radykalnym przejawem 
segregacji było wzniesienie 
w jednej z dzielnic niespełna 
kilometrowego muru, który miał 
utrudnić dostęp czarnoskórej 
społeczności na teren „białe-
go” osiedla. Konflikt etniczny 
przybrał jednak na sile później, 

zwłaszcza w czasach powojen-
nych. Pierwsza połowa XX wie-
ku była zaś dla Detroit czasem 
spokojnego rozwoju i bogacenia 
się jego mieszkańców.

W latach 20. i 30. Detroit 
całkiem zdominowało rynek 
motoryzacyjny, zatrudniając 
aż 47 proc. siły roboczej ame-
rykańskiego przemysłu samo-
chodowego. Miasto zmieniało 
granice, wchłaniając okoliczne 
tereny. W centrum powstawa-
ły drapacze chmur, a jednym 
z charakterystycznych i bardziej 
obleganych punktów miasta był 
budynek stacji kolejowej. Nale-

Detroit, 2021 r.
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ży jednak zaznaczyć, że w 1930 
roku miasto nie pozostało obo-
jętne na zawirowania krajowe-
go rynku i drastycznie odczuło 
skutki wielkiego kryzysu. Rocz-
na pensja pracownika branży 
motoryzacyjnej spadła wówczas 
o ponad jedną trzecią, produkcja 
samochodów spadła o dwie trze-
cie, a olbrzymią liczbę osób do-
tknęło bezrobocie, coraz więcej 
mieszkańców popełniało samo-
bójstwa. Po kilku latach kryzys 
się skończył, a Detroit, dzięki 
zaangażowaniu USA w II woj-
nę światową, znów wchodziło 
w fazę prosperity.

W czasie wojny produkowano 
tam sprzęt wojenny. Koniunktu-
ra znów sprzyjała miastu. Także 
w pierwszych dwóch dekadach 
po wojnie sytuacja była dość 
stabilna i sprzyjająca, choć już 
wówczas pojawiły się sygnały 
nadchodzącego kryzysu – wyraź-
nie pogorszyła się choćby sytu-
acja pracowników branży moto-
ryzacyjnej. Jak wskazuje Daniel 
J. Clark, Detroit w tzw. złotych 
latach Ameryki nie podzielało 
już dobrobytu innych miast.

Długa droga do upadku
Trudno wskazać jedno wyda-
rzenie, które doprowadziło do 
upadku Detroit. Należy mówić 
raczej o splocie różnych oko-
liczności, które stopniowo po-
pychały miasto ku przepaści. 
Pierwsze sygnały o poważnych 
problemach pojawiły się kil-
kadziesiąt lat przed tym, jak 
miasto ogłosiło bankructwo 
w 2013 roku. Detroit jak w so-

czewce skupiło wszystkie grze-
chy i problemy amerykańskiej 
gospodarki drugiej połowy XX 
i początków XXI wieku. Jeden 
negatywny czynnik wpływał 
na kolejny, tworząc zapętlającą 
się historię pełną złych decy-
zji politycznych i biznesowych, 
przemocy, korupcji i rasizmu. 
Jak upadło Detroit?

Segregacja i nie-
równość Afroame-
rykanów wobec 

prawa była jednym 
z problemów, z który-

mi Detroit zmagało się 
przez dekady. Już w latach 

40 doszło tam do zamieszek na 
tle rasowym. Napięcia etniczne 
spowodowały, że coraz więk-
sza liczba mieszkańców prze-
prowadzała się na przedmie-
ścia. Migracja poza centra była 
powszechnym zjawiskiem dla 
powojennego krajobrazu ame-
rykańskich miast, jednak w De-
troit działo się to na wyjątkową 
skalę. Z miasta migrowali przede 

polityczną i ekonomiczną, choć 
najważniejszą przyczyną spadku 
liczby mieszkańców (w zasadzie 
wyłącznie białych), była narasta-
jąca przemoc, mająca podłoże 
rasowe. Zwrotnym momentem 
okazały się zamieszki z 1967 ro-
ku. Przemoc i konflikty etniczne 
były z kolei pokłosiem polityki 
segregacji, prowadzonej już od 
kilku dziesięcioleci przez władze 
(realizujące zresztą postulaty 
białej – wówczas – większości). 
W jej efekcie od lat Afroame-
rykanie wykonywali najgorzej 
płatne prace.

Na konflikty etniczne nałoży-
ły się bardzo poważne problemy 
gospodarcze, związane z kryzy-
sem paliwowym i pojawieniem 
się na amerykańskim rynku 
konkurencyjnych samochodów 
głównie z Japonii. Jak słusznie 
wskazuje Paweł Trębacz, czyn-
niki te spowodowały ogranicze-
nie produkcji, a w konsekwencji 
zamknięcie fabryk. Detroit nie 
było już miastem, w którym za-
rabiano dwukrotność przecięt-
nego wynagrodzenia. Stawało 
się miastem tracących wartość 
nieruchomości, opuszczonych 
fabryk, rosnącego bezrobocia 
i brutalnej przestępczości.

Wyludnienie miasta i kryzys 
przemysłu motoryzacyjnego 
wpłynęły na zmniejszenie wy-
sokości środków trafiających do 
budżetu miasta. Wydatki magi-
stratu pozostawały jednak nie-
mal takie same, gdyż dotyczyły 
już zakontraktowanych usług 
lub działalności niezbędnej do 
funkcjonowania infrastruktury. 
W konsekwencji doprowadziło 
to do zadłużenia miasta. Poli-

Napięcia etniczne 
spowodowały, 
że coraz większa 
liczba mieszkańców 
przeprowadzała się 
na przedmieścia. 
Migracja poza centra 
była powszechnym 
zjawiskiem 
dla powojennego 
krajobrazu 
amerykańskich miast, 
jednak w Detroit 
działo się to na 
wyjątkową skalę.

wszystkim biali mieszkańcy, któ-
rzy poza centrum poszukiwali 
lepszych warunków mieszkanio-
wych i pracowniczych. Urucho-
miło to niebezpieczny proces: 
giganci motoryzacyjni otwie-
rali nowe fabryki na przedmie-
ściach, gdzie przenosiły się także 
małe firmy i centra usługowe. 
Od lat 50. bogate życie Detroit 
zaczęło wymierać.

Coraz więcej osób decydowa-
ło się na opuszczenie miasta – 
w latach 70. spadek zaludnienia 
białej ludności wyniósł już nie-
mal 50 proc. Oczywiście te dra-
matyczne dane odzwierciedlają 
konkretną sytuację społeczną, 

Zwrotnym 
momentem 
okazały się 
zamieszki z 1967 r. 
Przemoc i konflikty 
etniczne były 
z kolei pokłosiem 
polityki segregacji, 
prowadzonej 
już od kilku 
dziesięcioleci przez 
władze (realizujące 
zresztą postulaty 
białej – wówczas 
– większości). 
W jej efekcie od lat 
Afroamerykanie 
wykonywali 
najgorzej płatne 
prace. 

Główna siedziba General Motors, 2003 r.

Detroit, 1902 r.



luty 20226 POLSKA PO GODZINACH

tyka lokalnych władz nie kon-
centrowała się na próbie dłu-
gotrwałego wyjścia z kryzysu, 
lecz na dostarczeniu szybkich 
rozwiązań. W związku z tym nie 
udawało się ani wyprowadzić 
Detroit z kryzysu, ani poprawić 
budżetu miasta.

W zasadzie już w tym mo-
mencie sytuacja nie pozwalała 
na powrót do wcześniejszego 
porządku. Dobrobyt, miejsca 
pracy, osiedla domków jedno-
rodzinnych – to wszystko by-
ło już tylko niezbyt wyraźnym 
echem przeszłości. W latach 90. 
kryzys Detroit pogłębiał się: do 
ponad 30 proc. wzrosła liczba 
osób żyjących w ubóstwie i po-
niżej poziomu ubóstwa, wzrosła 
liczba morderstw, coraz więcej 
dzieci wychowywał tylko jeden 
rodzic. Swoje wsparcie wyco-
fał zarówno rząd federalny, jak 
i stan Michigan.

Pod sam koniec XX wieku 
pojawiły się chwilowe nadzieje 
dla Detroit. Starano się doko-
nać rewitalizacji miasta przez 
poprawę jego funkcji turystycz-
nych i rozrywkowych. Krótko-
terminowo pomogła budowa 
kasyn, które zapewniły wpływy 
do budżetu z podatków. Była to 
jednak doraźna pomoc, chwila 
nadziei, a nie rozwiązanie, które 
pozwoliłoby wierzyć w zatrzy-
manie upadku miasta. Trudna 

sytuacja utrzymywała się także 
na początku XXI wieku.

Władzom Detroit zarzucano 
złe zarządzanie finansami, pro-
blem stanowiło m.in. zacią-
ganie niekorzystnych poży-
czek krótkoterminowych 

i ciągły wzrost zobowiązań dłu-
goterminowych. Krótko przed 
bankructwem, długi metropolii 

wynosiły ponad 13 miliardów 
dolarów. By zmniejszyć de-

ficyt, władze miasta zde-
cydowały się na likwida-
cję 29 szkół i zwolnienie 
niemal 2000 nauczycieli 
i pracowników szkol-
nej administracji.

Krajobraz 
po upadku i próba 

powrotu
Ogłoszenie bankructwa przez 

Detroit było wypowiedzeniem 
na głos tego, co od lat było jasne. 
Miasto było niewypłacalne, nie 
było nadziei na zmianę kursu, 
brakowało pomysłu na to jak 
zreorganizować je od nowa. Kra-
jobraz Detroit po 2013 roku jest 
przejmujący. To ponad 80 000 
opuszczonych budynków, jeden 
z najwyższych wskaźników prze-
stępczości w USA, to najbiedniej-
sze duże miasto w Stanach Zjed-
noczonych.

 Latarnie uliczne były zepsute 
albo z niewiadomych powodów 
powyłączane. Nie wywożono 
śmieci. Ścieki cofały się do do-
mów zalewając wszelkim pa-
skudztwem całe ulice. Karetki 
były totalnie zajeżdżone i cza-
sami nie pojawiały się przez kil-
ka godzin od momentu wezwa-
nia. Samochody policyjne miały 
przynajmniej dziesięć lat. Tym-
czasem Kilpatrick (burmistrz 
Detroit do 2008 roku) z żoną wo-
zili się kosztowym cadillakiem 
escalade, kupionym za pienią-
dze podatników najbiedniejsze-
go miasta w kraju. 

Ostatecznie to nie Kwame 
Kilpatrick ogłosił bankructwo 
miasta, w tym czasie był już ska-
zany na niemal 30 lat więzienia 
za machlojki. Upadek Detroit 
i wszelkich autorytetów stał się 
faktem za sprawą kilku innych 
polityków i, jak można się do-
myślać, pewnych nacisków ze-
wnętrznych. Co prawda dzien-
nikarze, inwestorzy i politycy 
robią dziś dobrą minę do złej 
gry, starając się ukazać Detro-
it jako odrodzonego feniksa, 
miasto idealne dla hipsterów 
i chińskich inwestorów, które 
znów jest zaludniane. Dane sta-
tystyczne, analizy naukowców 
i praca reporterów tworzy jed-
nak całkiem odmienny obraz.

Być może los Detroit jest zna-
kiem czasu – symbolem upadku 
gospodarki opartej na produkcji, 
którą ostatecznie wyparły usługi. 
Niedawne kryzysy i zawirowania 
rynku w USA pokazują, że sektor 
finansowy ma się tam względnie 
dobrze – giełdy wciąż funkcjonu-
ją, a budynek, w którym znajdo-
wał się słynny bank Lehmann 
Brothers, wciąż stoi i pełni podob-
ną funkcję jak przed 2008 rokiem, 
choć jego właścicielem jest już 
inna spółka. Produkcja samo-
chodów w Detroit nie była już ani 
potrzebna, ani opłacalna. Wraz 
z potęgą tego miasta przeminęła 
legenda intratnej produkcji prze-
mysłowej na masową skalę. Czy 
hossa sektora finansowego, na 
którym opiera się dziś inne mia-
sto-marzeń, Nowy Jork, również 
kiedyś dobiegnie końca? z

Jakub Jagodziński
www.histmag.orgPark Avenue Hotel w Detroit. Zburzony w 2015 r.

Opuszczony 
dom w Detroit, 

dzielnica Delray.

Comerica Park, 2006 r.

Latarnie uliczne 
były zepsute albo 
z niewiadomych 
powodów 
powyłączane. 
Nie wywożono 
śmieci. Ścieki 
cofały się 
do domów 
zalewając 
wszelkim 
paskudztwem 
całe ulice. Karetki 
były totalnie 
zajeżdżone 
i czasami 
nie pojawiały 
się przez 
kilka godzin 
od momentu 
wezwania. 

W latach 90. 
kryzys Detroit 
pogłębiał się: 
do ponad 
30 proc. 
wzrosła liczba 
osób żyjących 
w ubóstwie 
i poniżej poziomu 
ubóstwa, 
wzrosła liczba 
morderstw, coraz 
więcej dzieci 
wychowywał 
tylko jeden 
rodzic. Swoje 
wsparcie wycofał 
zarówno rząd 
federalny, jak 
i stan Michigan.
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Więcej czytelników 
jest wśród osób, 
w których domach 
mieszkają dzieci 
i młodzież. Jednak 
kwestia posiadania 
książek w domu 
pozostawia wiele 
do życzenia. 
Aż 31 proc. 
badanych nie ma 
żadnych książek lub 
ma tylko podręczniki 
szkolne. Księgozbiory 
domowe 
posiada 64 proc. 
respondentów. 
Częściej posiadają 
je ci, w których 
domach mieszkają 
dzieci do 18. roku 
życia. Jednak ponad 
20 proc. osób 
z tej grupy nie ma 
żadnych książek lub 
ma tylko podręczniki 
szkolne.Fo

t. 
An

na
 R
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Choć księgozbiory do-
mowe częściej znaj-
dują się tam, gdzie 
mieszkają osoby do 

18. roku życia, to posiadanie 
książek w domu wciąż nie jest 
zjawiskiem powszechnym. Nadal 
potrzebna jest promocja czytel-
nictwa, szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży. Taki jest cel konkur-
su Literacka Podróż Hestii, który 
właśnie miał swój finał.

Badanie Biblioteki Narodowej 
pokazało, że osoby w wieku 15–
18 lat czytają przede wszystkim 
lektury szkolne oraz beletrysty-
kę dla młodzieży. Przy wyborze 
książek młodzież szkolna po-
wyżej 15. roku życia tylko mar-
ginalnie (5 proc.) kierowała się 
wiadomościami zaczerpniętymi 
w sieci, a czytała głównie lektury 
szkolne. Z kolei lektury sponta-
niczne częściej są stymulowane 
przez informacje pochodzące 
z sieci lub rozmowy z kolegami.

Edukacja czytelnicza
Na rynku jest mnóstwo atrakcyj-
nych tytułów. My w tym wszyst-
kim dostrzegamy potencjał li-
teratury klasycznej dla dzieci 
i młodzieży, bo przecież to ona 
uczy wrażliwości, pozwala od-
bierać świat na poziomie emo-
cjonalnym i daje mądrą lekcję 
pokory, stawiając więcej pytań 
niż odpowiedzi. W tym sensie 
literatura piękna jest innym 
rodzajem medium niż książki 
non-fiction, biografie lub po-
radniki – podkreśla Magdalena 
Kąkolewska, prezeska Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii, orga-
nizującej z ramienia ERGO Hestii 
konkurs Literacka Podróż Hestii.

Tym bardziej literatura w uję-
ciu klasycznym potrzebuje dodat-
kowej promocji zarówno wśród 
dzieci, jak i rodziców. Organiza-
torzy konkursu Literacka Podróż 
Hestii stworzyli serię podcastów, 
w której znane osoby, m.in. Ma-
rian Opania, Artur Barciś, Cezary 
Żak czy Krystyna Czubówna, czy-
tają fragmenty książek. 6 grud-
nia w social mediach odbył się 
wielki finał akcji podcastowej 
i pojawił się ostatni podcast czy-
tany przez Roberta Makłowicza, 
„Opowieść wigilijna”.

n KULTURA

Czytamy coraz więcej 
Według najnowszego raportu Biblioteki Narodowej co najmniej jedną książkę (lub jej fragment) w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie przeczytało 42 proc. respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat, choć wciąż nie jest dobry. 
Oznacza wzrost o 3 proc. w skali roku i o 5 proc. na przestrzeni dwóch lat. 

Tego typu promocja to tylko 
jeden z czynników decydujących 
o budowaniu czytelnictwa. Po-
stawy lekturowe Polaków w du-
żej mierze różnicuje sytuacja 
rodzinna. Więcej czytelników 
jest wśród osób, w których do-
mach mieszkają dzieci i mło-
dzież. Jednak kwestia posiada-
nia książek w domu pozostawia 
wiele do życzenia. Aż 31 proc. 
badanych nie ma żadnych ksią-
żek lub ma tylko podręczniki 
szkolne. Księgozbiory domowe 
posiada 64 proc. respondentów. 
Częściej posiadają je ci, w któ-
rych domach mieszkają dzieci 
do 18. roku życia. Jednak ponad 
20 proc. osób z tej grupy nie ma 
żadnych książek lub ma tylko 
podręczniki szkolne.

Tym większy sens ma pro-
mowanie najlepszych tytułów 
dla dzieci i młodzieży. Jednym 
z konkursów, który wyróżnia 
autorów, autorki i wydawców 
klasycznych form literackich dla 
dzieci: powieści i opowiadań, 
napisanych w języku polskim 
i wydanych w Polsce, jest Li-
teracka Podróż Hestii. W tego-
rocznej edycji tytuł najlepszej 
książki dla młodych czytelni-

ków i czytelniczek otrzymała 
powieść Katarzyny Ryrych pt. 
„Lato na Rodos”.

Współczesne klasyki
Ideą Literackiej Podróży Hestii 
jest, po pierwsze, nagrodzenie, 
a przez to dowartościowanie li-
teratury w jej klasycznych for-
mach: powieści i opowiadań. 
A po drugie, stworzenie z na-
grodzonych książek serii, która 
niebawem ma szanse ułożyć się 
w biblioteczkę „współczesnej 
klasyki” – mówi Michał Rusinek, 
prezes Fundacji im. Wisławy 
Szymborskiej oraz członek ka-
pituły konkursu Literacka Po-
dróż Hestii.

Jak podkreśla, książka po-
zostaje dobrym pomysłem na 
prezent świąteczny dla dziecka. 
Pełni nie tylko funkcję edukacyj-
ną, ale też przedstawia bohate-
rów, które z naszymi dziećmi 
pozostają na całe życie. Każdy 
z nas może to zauważyć na wła-
snym przykładzie.

Dla niektórych będzie to kul-
towa Bromba, dla innych Har-
ry Potter. Bohaterowie książek 
przeczytanych we wczesnej mło-
dości zostają z nami przez całe 

życie, a ich przygody, odkrycia 
inspirują w najbardziej „doro-
słych” sytuacjach – przekonuje 
Janusz Heller z Fundacji Arty-
styczna Podróż Hestii.

Ideą konkursu i nagrody Li-
teracka Podróż Hestii jest zwró-
cenie uwagi na wartości płynące 
z twórczości literackiej. Poprzez 
konkurs jego pomysłodawcy 
chcieli wskazać tytuły, które 
mają szansę pozostać na długo 
w kanonie literatury dziecięco-
-młodzieżowej.

Literacka Podróż Hestii to sze-
roko zakrojona inicjatywa ERGO 
Hestii oraz dwóch fundacji – im. 
Wisławy Szymborskiej oraz Ar-
tystyczna Podróż Hestii. W jej 
ramach odbywa się nie tylko 
konkurs na najlepszą książkę 
dla dzieci i młodzieży, ale rów-
nież szereg innych działań – od 
plenerów czytelniczych po pod-
casty, w ramach których znane 
osoby czytają książki dla dzieci 
i młodzieży. Uczestników Lite-
rackiej Podróży Hestii nie bra-
kuje również na różnorodnych 
festiwalach literackich, które 
odbywają się w całej Polsce. z

www.newseria.pl

Materiały Fundacji Artystyczna Podróż Hestii,



luty 20228 POLSKA PO GODZINACH

Chociaż dzisiaj ty-
fus nie budzi już 
większych emocji, 
jeszcze niecałe sto 

lat temu wywoływał ogromny 
strach i przerażenie, stając się 
nierzadko synonimem śmier-
ci. Pierwszy zachowany opis 
tej choroby pochodzi już z XI 
wieku. Od tego czasu, z większą 
bądź mniejszą częstotliwością 
i w różnych częściach świata 
wybuchały epidemie tyfusu, sie-
jąc niemałe spustoszenie i prze-
sądzając o losach wielu bitew. 
Dziesiątkowały żołnierzy i cy-
wilów chociażby podczas wojny 
domowej w Anglii, wojny trzy-
dziestoletniej, wojen napoleoń-
skich. Ogromne żniwo zebrały 
także w czasie dwóch konfliktów 
światowych w XX wieku. Próbę 
powstrzymania śmiercionośnej 
choroby podejmowało wielu 

n HISTORIA NAUKI 

Rudolf Weigl – Polak, który 
uratował świat przed tyfusem
Rewolucyjne odkrycie Rudolfa Weigla przyniosło mu światową sławę, wiele honorowych odznaczeń oraz nominacje do Nagrody 
Nobla. Co jednak najważniejsze, zrewolucjonizowało świat nauki oraz pozwoliło ocalić tysiące ludzi przed śmiertelną chorobą. 
Kim był Rudolf Weigl – wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu?
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uczonych z różnych kręgów 
naukowych. Największy suk-
ces odnieśli jednak naukowcy 
z lwowskiego instytutu, kiero-
wanego przez człowieka, który 
prawdziwie zrewolucjonizował 
historię badań nad tyfusem – 
Rudolfa Weigla.

Rudolf Weigl: początki 
kariery naukowej
Rudolf Weigl urodził się 2 wrze-
śnia 1883 r. w Przerowie na Mo-
rawach w rodzinie Fryderyka 
i Elżbiety Kröselów. Kiedy miał 
pięć lat, przedwcześnie – bo 
w wieku zaledwie 33 lat – zmarł 
jego ojciec, wobec czego matka 
wróciła z potomstwem do ro-
dzinnego Wiednia i zajęła się 
prowadzeniem bursy dla stu-
dentów. Tam poznała polskie-
go nauczyciela Józefa Trojnara 
i zdecydowała się go poślubić. 

Tak właśnie zaczęła się polska 
historia Rudolfa Weigla. Chło-
pak wraz z rodzeństwem oraz 
rodzicami ponownie zmienił 
miejsce zamieszkania, przeno-
sząc się tym razem do Galicji. 
Tam też rozpoczął edukację – 
najpierw w gimnazjum w Ja-
śle i Stryju, następnie zaś we 
Lwowie, zapisując się na stu-
dia przyrodnicze.

Ukończył je w 1907 r. Nie 
oznaczało to jednak końca ka-
riery naukowej Weigla. Prze-
ciwnie. Mężczyzna został na 
uczelni jako asystent znakomi-
tego polskiego uczonego Józefa 
Nusbauma-Hilarowicza, twórcy 
lwowskiej szkoły zoologicznej. 
To też zdeterminowało kierun-
ki rozwoju naukowego Weigla. 
Uzyskał tytuł doktora, a w 1913 r. 
habilitację z zakresu zoologii, 
anatomii porównawczej i histo-

logii. W swojej pracy naukowej 
zajmował się głównie budową 
komórki, szczególnie zaś apa-
ratu Golgi-Kopscha i zagadnie-
niem transplantacji. Spokojną 
karierę naukową lwowskiego 
badacza na uczelni zakłócił wy-
buch I wojny światowej, kierując 
ją jednocześnie na rewolucyj-
ne tory.

Rudolf Weigl: pierwsze 
badania nad tyfusem
Wraz z wybuchem I wojny świa-
towej Rudolf Weigl został powo-
łany do armii austro-węgierskiej 
jako parazytolog. W tym czasie 
podjął pracę w obozach jeniec-
kich na Morawach oraz w szpi-
talu w Przemyślu – początkowo 
jako asystent profesora Filipa 
Eisenberga, w 1918 r. zaś jako 
kierownik nowo powstałej Pra-
cowni Badań nad Tyfusem Pla-

Próbę powstrzymania 
śmiercionośnej
choroby podejmowało 
wielu uczonych 
z różnych kręgów 
naukowych. 
Największy 
sukces odnieśli 
jednak naukowcy 
z lwowskiego 
instytutu, kierowanego 
przez człowieka, 
który prawdziwie 
zrewolucjonizował 
historię badań 
nad tyfusem – Rudolfa 
Weigla.

Rudolf Weigl – zoolog i bakteriolog, 
profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 
członek Polskiej Akademii Umiejętności. 
Fotografia w pracowni w otoczeniu 
współpracowników, widoczna m.in. 
żona profesora Weigla – Zofia.
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mistym. Chociaż miał zajmować 
się zarazkami cholery, znacznie 
bardziej interesował go tyfus 
plamisty, masowo dziesiątku-
jący ludność cywilną i wojsko-
wą. Prace nad wynalezieniem 
skutecznej szczepionki prze-
ciwko tej śmiertelnej chorobie 
podejmowało w tym czasie wie-
lu uczonych.

Jednym z nich był brazylijski 
lekarz i patolog Henrique da 
Rocha Lima, któremu w 1916 r. 
udało się odkryć bakterię Ric-
kettsia prowazekii, patogen 
wywołujący tyfus plamisty. Był 
to niewątpliwie ważny krok na 
drodze walki ze śmiertelną cho-
robą. Niestety jednak niewystar-
czający. Brazylijski mikrobiolog 
nie potrafił hodować patogenu 
w warunkach laboratoryjnych, 
co też nie było możliwe. Zara-
zek duru należy bowiem do tak 
zwanych riketsji, które, choć są 
bakteriami, podobnie jak wiru-
sy rozwijają się wyłącznie we 
wnętrzu żywej komórki. Weigl 
wpadł na pomysł, jak rozwiązać 
ten problem.

Rudolf Weigl i jego 
rewolucyjne odkrycie
Lwowski uczony postanowił 
wykorzystać do tego wesz 
odzieżową, która – jak do-
wiódł w 1909 r. francuski 
bakteriolog Charles Jules 
Henri Nicolle – jest pośred-
nim gospodarzem i prze-
nosicielem zarazka duru 
plamistego. Weigl postano-
wił sztucznie zakazić owada. 
W jaki sposób? Za pomocą spe-
cjalnego przyrządu, skonstru-
owanego ze szklanej, zwężonej 
na końcu i ściętej skośnie rur-
ki, wstrzykiwał do jelita wszy, 
drogą doodbytniczą, zawiesiny 
zarazka, który następnie roz-
mnażał się w nabłonku żołądka 
gospodarza. Z zakażonych jelit, 
zmiażdżonych i oczyszczonych, 
uczony produkował fenolizowa-
ną szczepionkę.

Odkrycie Weigla było niewąt-
pliwie przełomowe. Po latach 
badań i eksperymentów udało 
się wreszcie stworzyć szczepion-
kę przeciwko tyfusowi – i to co 
najważniejsze – szczepionkę 
niezwykle skuteczną. Chociaż 
chroniła ona przed śmiertelną 
chorobą, niebezpieczeństwo 
generował jednak sam proces 
jej tworzenia. Istniało bowiem 
dość duże ryzyko zachorowa-
nia u osób, które zajmowały się 
produkcją szczepionki. Jak to 
wyglądało w praktyce?

Najpierw należało nieco od-
żywić wszy – tym zajmowali się 

karmiciele. Do ich ud gumową 
opaską mocowano drewniane 
klatki z owadami, mające z jed-
nej strony drobną siateczkę – 
dzięki niej wszy mogły wgryzać 
się w ciało człowieka. Odpowied-
nio odżywione przechodziły 
„w ręce” strzykaczy i prepara-
torów. Pierwsi wprowadzali do 
jelit owadów zarazki tyfusu oraz 
paśli je własną krwią, drudzy 
wydobywali zakażone jelita z kil-
kumilimetrowych odwłoków. 
Następnie zalewali je fenolem 
i umieszczali w ampułkach – 
tak powstawała wyjątkowa mik-
stura.

Światowy rozgłos i akcja 
szczepień
Sukcesy w badaniach nad riket-
sjami spowodowały, że w 1920 r. 
Rudolf Weigl został powołany 
na stanowisko profesora biolo-
gii ogólnej Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. W tym 

też mieście utworzono 
Instytut Badań nad Tyfu-

sem Plamistym i Wirusami 
prof. Rudolfa Weigla, gdzie 

kontynuowano badania nad 
szczepionką. Odkrycie Weigla 
przyniosło mu rozgłos nie tylko 
w Polsce, ale i poza jej granica-
mi. Do Lwowa ściągało wiele 
ważnych osobistości ze świata 
nauki, by przyjrzeć się meto-
dom pracy lwowskiego uczo-
nego. Jedną z nich był Charles 
Nicolle, francuski noblista, na 
którego odkryciu Weigl oparł 
swoje prace nad szczepionką. 
Jak powiedział o lwowskim ba-
daczu podczas jednej ze swoich 
podróży do Polski – „to zupełnie 
pierwszorzędna głowa. Do Pol-
ski pojechałem właściwie tyl-
ko po to, by zobaczyć się z tym 
wielkim uczonym”.

Rudolf Weigl stawał się coraz 
bardziej rozpoznawalną i sza-
nowaną postacią. Prawdziwy 
rozgłos przyniosła mu jednak 
wielka akcja szczepień, przepro-
wadzona w katolickich misjach 
belgijskich w Chinach. Tam to 
właśnie po raz pierwszy zasto-
sowano odkrytą przez niego 

popularność oraz zastosowanie 
szczepionki – zarówno w Pol-
sce, jak i w koloniach włoskich 
i francuskich w Afryce, Australii 
i wszędzie tam, gdzie pojawiały 
się ogniska duru plamistego. 
Odkrycie Weigla pozwoliło ura-
tować życie wielu osobom. Jak 
się wkrótce okazało – nie tylko 
przed tyfusem.

Niepokorny uczony – 
Rudolf Weigl w czasie 
okupacji
Rok 1939 zastał Rudolfa Weigla 
w Abisynii, gdzie wyjechał, by 
pomóc w opanowaniu epide-
mii tyfusu plamistego. Wobec 
zagrożenia wojennego posta-
nowił jednak wrócić do Lwowa. 
Spodziewał się bowiem, że wy-
buch światowego konfliktu może 
spowodować wzrost zagrożenia 
tą chorobą, wobec czego będzie 
potrzebny w swojej ojczyźnie. 
Taki też argument podał, odrzu-
cając otrzymaną od polskiego 
rządu we wrześniu 1939 r. pro-
pozycję ewakuacji do Rumunii. 
Nie pomylił się.

Po wkroczeniu do Lwowa 
Sowieci zreorganizowali Wy-
dział Lekarski Lwowskiego Uni-
wersytetu, przekształcając go 

Odkrycie Weigla 
przyniosło mu rozgłos 
nie tylko w Polsce, ale 
i poza jej granicami. 
Do Lwowa ściągało 
wiele ważnych 
osobistości ze świata 
nauki, by przyjrzeć 
się metodom pracy 
lwowskiego uczonego. 
Jedną z nich był 
Charles Nicolle, 
francuski noblista, 
na którego odkryciu 
Weigl oparł swoje 
prace nad szczepionką. 
Jak powiedział 
o lwowskim 
badaczu podczas 
jednej ze swoich 
podróży do Polski 
– „to zupełnie 
pierwszorzędna 
głowa. 

szczepionkę na masową skalę. 
Jej skuteczność okazała się nie-
zwykła. Jak napisał w liście do 
Weigla Josef Rutten, belgijski 
zakonnik pracujący w tym kraju: 
„Najstraszliwszy nasz wróg tyfus 
plamisty... ta straszna choroba 
porwała nam więcej ofiar, niż 
wszystkie epidemie, niedomaga-
nia, morderstwa razem wzięte. 
Wystarczy powiedzieć, że spo-
śród 130 ojców, zmarłych w cią-
gu 1906-1931, 88, a więc 70 proc. 
padło ofiarą tyfusu plamistego... 
(…) Od chwili rozpoczęcia szcze-
pień, czyli od 7 lat, nie zdarzyło 
się, aby szczepiony misjonarz 
lub krajowiec umarł wskutek 
tyfusu plamistego. Wasza polska 
szczepionka uratowała życie nie 
tylko misjonarzom, ale tysiąc-
om Chińczyków”.

W podzięce za pomoc w walce 
ze śmiertelną chorobą, król Bel-
gii przyznał Weiglowi w 1937 r. 
Order Leopolda – najwyższe od-
znaczenie belgijskie, papież Pius 
XI mianował go zaś komando-
rem Orderu Świętego Grzegorza 
Wielkiego – najwyższego odzna-
czenia nadawanego świeckim.

Kariera lwowskiego uczone-
go nabrała prawdziwego roz-
pędu, wraz z nią rosła również 

Rudolf Weigl 
podczas pracy.
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w Lwowski Instytut Medyczny. 
Weigl nie przerwał jednak swo-
ich badań. Przeciwnie – produk-
cja szczepionki została w tym 
czasie znacząco rozbudowana. 
Wojsko potrzebowało bowiem 
szczepionek przeciwko zaraźli-
wej chorobie, wobec czego So-
wieci docenili pracę lwowskie-
go uczonego. W 1940 r. Nikita 
Chruszczow zaproponował mu 
nawet wysoki tytuł akademika 
Wszechzwiązkowej Akademii 
Nauk ZSRR. Weigl nie skorzystał 
jednak z oferty.

Podobnie odrzucił również 
propozycję przedstawioną mu 
przez Niemców, gdy w 1941 r. 
zajęli Lwów. Dotyczyła ona wpi-
sania na Reichslistę, jako że 
urodził się w rodzinie niemiec-
kiej. Rudolf Weigl odmówił, 
argumentując, że chociaż nie 
zapiera się swego pochodzenia, 
ojczyznę wybiera są tylko raz, 
a on swoją już wybrał. Kiedy sły-
sząc odmowę Fritz Katzmann, 
dowódca SS i policji w Dystryk-
cie Galicja, wspomniał o doko-
nanej przez Niemców egzekucji 
polskich profesorów na Wzgó-
rzach Wuleckich w lipcu 1941 r., 
lwowski uczony odpowiedział 
w następujący sposób: „Życie 
dziś stało się smutne i bezna-
dziejne… Jeśli pan, generale, 
dasz rozkaz mnie rozstrzelać, 
to chociaż dla rodziny będzie to 
tragedia, to jednak w gruncie 
rzeczy wyrządzi mi pan przy-
sługę, a otoczenie święcie czcić 
będzie moją pamięć”. 

Chociaż odmówił wpisu na 
Reichslistę, nie zrezygnował 
z badań nad szczepionką, po-
dejmując trudną decyzję o dal-
szym prowadzeniu Instytutu 
Badań nad Tyfusem Plamistym 
i Wirusami, na potrzeby armii 
niemieckiej. Dostrzegł w tym 
bowiem możliwość wykorzysta-
nia swojej pozycji dla udzielenia 
pomocy – a nierzadko i ocalenia 
życia – wielu osobom. Dokonał 
tego na wiele sposobów.

Przede wszystkim wymógł 
na Niemcach prawo do całko-
witej swobody w doborze per-
sonelu oraz jego nietykalność. 
W ten też sposób zatrudnienie 
w Instytucie znaleźli m.in. 
profesorowie Stefan Banach, 
Bronisław Knaster, Władysław 
Orlicz, ale i poeta Zbigniew Her-
bert, pisarz Mirosław Żuławski, 
dyrygent i kompozytor Stani-
sław Skrowaczewski oraz wiele 
innych przedstawicieli świata 
nauki, kultury i ruchu oporu, 
w tym głównie Armii Krajowej. 
Występowanie w charakterze 
karmicieli wszy, poświadczo-

ne specjalnymi dokumentami 
od Weigla, pozwalało uniknąć 
wywózki i łapanek, co dla wielu 
oznaczało ocalenie życia. Tak 
było chociażby w przypadku 
żydowskiego bakteriologa Hen-
ryka Meisela.

W czasie okupacji przebywał 
on we lwowskim getcie. Weiglo-
wi udało się jednak przekonać 
Niemców, że uczony ten jest 
mu potrzebny do pracy nad 
szczepionkami, wobec czego 
każdego ranka, z gwiazdą Da-
wida na rękawie i w towarzy-
stwie uzbrojonego strażnika, 
udawał się do Instytutu, wie-
czorami zaś z podobną eskortą 
wracał do getta. Chociaż nie 
udało się go wówczas stamtąd 
wyciągnąć, wojnę przeżył. Inną 
formą pomocy było dostarcza-
nie potrzebującym szczepio-
nek. Przy produkcji ich na tak 
dużą skalę, stosunkowo łatwo 
było ukryć wszelkie nadwyżki 
– te trafiały często do polskie-
go podziemia oraz lwowskiego 
i warszawskiego getta.

Chociaż Weiglowi udało się 
przekonać Niemców do wielu 
rzeczy i nie raz postawić na swo-
im, ci nie pozostali mu dłużni. 
W formie rewanżu za odmowę 
podpisania Reichslisty i objęcia 
katedry w Berlinie, odmówili 

poparcia jego kandydatury do 
Nagrody Nobla. Podobna od-
płata miała go spotkać wkrótce 
również i ze strony drugiego 
z agresorów.

Rudolf Weigl: losy 
po wojnie
Okres niemieckiej okupacji 
Lwowa potrwał do 1944 r., wte-
dy to miejsce wycofujących się 
Niemców zajęli Rosjanie. Zanim 
do tego doszło, Rudolf Weigl 
opuścił Lwów i wyjechał do Kro-
ścienka nad Dunajcem, gdzie 
założył prywatną pracownię 
bakteriologiczną. Następnie zaś 
przeprowadził się do Krakowa, 
gdzie kontynuował swoje bada-
nia i wytwarzanie szczepionki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w powierzonej mu Katedrze 
Mikrobiologii, później zaś – 
aż do przejścia na emeryturę 
w 1951 r. – na Uniwersytecie Po-
znańskim.

W międzyczasie po raz kolej-
ny zaczęto rozważać kandyda-
turę Weigla do Nagrody Nobla. 
Lwowski uczony ponownie nie 
miał jednak do niej szczęścia. 
Kilku profesorów oskarżyło go 
bowiem o kolaborację z Niem-
cami, dowodem czego miał być 
fakt, że produkowana przezeń 
szczepionka trafiała do ambu-

latoriów Wehrmachtu. Chociaż 
ostatecznie oczyszczono go z za-
rzutów, przyniosły one zamie-
rzony skutek – w 1951 r. Polska 
oficjalnie wycofała kandydaturę 
Weigla do nagrody. Na tym się 
jednak nie skończyło.

Nowe polskie władze za-
pamiętały postawę uczonego 
z okresu wojny, w tym odrzu-
cenie propozycji Chruszczowa, 
i starały się uprzykrzać niepo-
kornemu badaczowi życie. Dla-
tego też nie znalazły dla niego 
miejsca w kontrolowanej przez 
siebie Polskiej Akademii Nauk 
– utworzonej w 1951 r. ze zlikwi-
dowanych Polskiej Akademii 
Umiejętności i Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego. Dwa 
lata później otrzymał jednak 
nagrodę państwową I stopnia 
za całokształt pracy nauko-
wej. Zmarł kilka lat później – 
w 1957 r. w Zakopanem, a jego 
ciało złożono w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie. Pośmiertnie 
odznaczono uczonego Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Or-
deru Odrodzenia Polski oraz 
medalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. z

Natalia Pochroń
www.histmag.org

W międzyczasie 
po raz kolejny zaczęto 
rozważać kandydaturę 
Weigla do Nagrody 
Nobla. Lwowski 
uczony ponownie 
nie miał jednak 
do niej szczęścia. 
Kilku profesorów 
oskarżyło go bowiem 
o kolaborację 
z Niemcami, 
dowodem czego 
miał być fakt, że 
produkowana przezeń 
szczepionka trafiała 
do ambulatoriów 
Wehrmachtu. 
Chociaż ostatecznie 
oczyszczono go 
z zarzutów, przyniosły 
one zamierzony 
skutek – w 1951 r. 
Polska oficjalnie 
wycofała kandydaturę 
Weigla do nagrody. 

Pomnik Rudolfa Weigla we Wrocławiu.
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Ukuta została nawet 
nazwa: „zaburze-
nie deficytu na-
turalnego”, która 

jednak nie jest terminem me-
dycznym. Niemniej jednak coraz 
więcej specjalistów ostrzega, że 
brak częstego kontaktu z natu-
rą ma realne konsekwencje dla 
ludzi, zwłaszcza dla dzieci. Nic 
dziwnego; z wielu badań wynika, 
że kontakt z przyrodą wspomaga 
terapię poważnych zaburzeń, 
takich jak ADHD czy zaburzenia 
ze spektrum autyzmu, poprawia 
koncentrację i koordynację ru-
chową, regeneruje umysł i ciało.

Tymczasem na całym świecie – 
nie tylko w krajach rozwiniętych 
– wzrasta liczba osób, których 
kontakt z naturą ograniczony jest 
do minimum. Wielu dorosłych 
wspomina urok swojego dzieciń-
stwa bez dostępu do technologii, 
czas spędzany na podwórkach, 
wakacje na wsi. Jednak choć sami 
tęsknimy za tym, współcześni ro-
dzice często nie potrafią zapewnić 
tego własnym dzieciom.

Richard Louv, autor książki 
„Ostatnie dziecko lasu. Jak oca-
lić nasze dzieci przed zespołem 
deficytu natury” przekonuje, 
że zurbanizowanie stylu życia, 
w tym coraz mniej przestrze-
ni naturalnych, coraz większa 
liczba samochodów, więcej cza-
su spędzanego przed ekranem, 
mniej czasu wolnego i zwięk-
szona presja czasu w pracy lub 
szkole, znacząco zmniejszają 

n ŚRODOWISKO

Kontakt z naturą 
ma lecznicze działanie
Dorośli zauważają, że 
współczesne dzieci 
mają mniej kontaktu 
z naturą i rzadziej 
bawią się na świeżym 
powietrzu niż oni 
w ich wieku. Intuicja 
zaś podpowiada, 
że przebywanie 
w otoczeniu dzikiej 
przyrody ma 
korzystne działanie 
na wiele sfer życia. 
Nauka potwierdza to 
przekonanie. Dowiedz 
się, co daje kontakt 
z naturą.

kontakt z naturą zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci. Louv jest 
współzałożycielem organizacji 
Children and Nature Network 
(C-NN), której celem jest pro-
mocja zabawy w naturze.

Jak zabawa na świeżym 
powietrzu wspomaga 
dzieci

Badanie American Institutes 
for Research (AIR) przeprowa-
dzone już w 2006 r. wykazało, że 
uczniowie szóstej klasy, którzy 
uczestniczyli w trzech progra-
mach edukacji na świeżym po-
wietrzu, mają lepsze umiejętno-
ści rozwiązywania konfliktów.

Badanie przeprowadzone 
w Chinach w 2013 r., które objęło 
60 000 dzieci w wieku od 2 do 17 lat 
wykazało, że regularna ekspozycja 
na naturę lub „zieleń” wokół ich 
szkół zmniejszyła częstość wystę-
powania zespołu nadpobudliwo-
ści psychoruchowej z deficytem 
uwagi (ADHD). Nowsze badanie 
na Uniwersytecie Illinois przy-
niosło podobne wyniki.

Inne badania powiązały brak 
czasu na świeżym powietrzu 
u dzieci z:
r  zwiększonym wskaźnikiem 

otyłości
r  niedoborem witaminy D

r  wyższym poziomem agresji
r  zwiększonym wskaźnikiem 

depresji
r  słabymi wynikami w nauce
r  mniejszą zdolnością radzenia 

sobie ze stresem
r  słabą koncentracją uwagi
r  niższym samopoczuciem.

I odwrotnie, meta-przegląd 143 
innych badań opublikowanych 
w czasopiśmie Environmental Re-
search wykazał, że ludzie z dostę-
pem do terenów zielonych mają 
na ogół wolniejsze tętno, niższe 

ciśnienie krwi i niższy poziom we 
krwi hormonu stresu – kortyzolu. 

Naukowcy z Anglia Ruskin 
University zauważyli natomiast, 
że kontakt z przyrodą ma ko-
rzystny wpływ na obraz samego 
siebie. Co więcej, ich zdaniem 
korzyści odnosi się nawet dzięki 
patrzeniu na zdjęcia przyrody. 

– Istnieje kilka powodów, dla 
których kontakt z przyrodą może 
wywierać pozytywny efekt na 
postrzeganie przez człowieka 
jego ciała. Może być tak, że po-
zwala ludziom fizycznie oraz 
mentalnie zdystansować się od 
sytuacji, które nasilają ich nega-
tywny obraz siebie – wyjaśniał 
autor badania prof. Viren Swami 
Anglia Ruskin University.

Jak dodawał, możliwe jest tak-
że, „że kontakt ze środowiskiem 
o dużej głębi i złożoności ogra-
nicza myśli związane z nega-
tywnym postrzeganiem siebie”.

– Precyzyjniej mówiąc, natu-
ralne środowisko bez wysiłku 
przykuwa uwagę człowieka po-
przez tzw. ‘miękką fascynację’. 
Często towarzyszy temu odczu-
cie przyjemności, np. gdy czyjś 
wzrok przykuwa widok zachodzą-
cego słońca. Środowisko, które 
nie wymaga niepodzielnej uwagi 
człowieka może też mentalnie go 

Coraz więcej 
specjalistów 
ostrzega, że brak 
częstego kontaktu 
z naturą ma realne 
konsekwencje dla ludzi, 
zwłaszcza dla dzieci. 
Z wielu badań 
wynika, że kontakt 
z przyrodą wspomaga 
terapię poważnych 
zaburzeń, takich jak 
ADHD czy zaburzenia 
ze spektrum autyzmu, 
poprawia koncentrację 
i koordynację ruchową.

wyciszać. To z kolei może nasilać 
współczucie do samego siebie, 
szacunek do ciała i docenienie 
tego, że jest ono częścią szersze-
go ekosystemu wymagającego 
ochrony i opieki. Dostęp do natury 
może też oznaczać, że dana osoba 
spędza więcej czasu na dworze, 
angażując się w aktywności wy-
magające koncentracji na funk-
cjonalności ciała, a nie na jego 
walorach estetycznych – mówił. 

Wyniki badań zrealizowanych 
przez jedną z firm w ramach 
kampanii „HEAD UPPERS 2021” 
wykazują, że 86 proc. rodziców 
uważa, że będąc z dziećmi chętnie 
przebywali na zewnątrz – o wiele 
chętniej, niż robią to ich własne 
dzieci. Zdaniem 63 proc. rodziców 
nie dzieje się tak w pokoleniu ich 
dzieci z powodu uzależnienia mło-
dego pokolenia od technologii.

Doświadczenie C-NN, a tak-
że organizatorów harcerskich 
obozów i wydarzeń czy obozów 
jeździeckich pokazuje jednak, 
że dzieci uwielbiają zajęcia 
i wypady w przyrodę i niemal 
w magiczny sposób zapominają 
o swoich smartfonach. z

Monika Wysocka, 
Justyna Wojteczek
www.zdrowie.pap.pl
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Czy Orwell, pisząc opu-
blikowaną w 1945 ro-
ku zwierzęcą alego-
rię, mógł znać tekst 

polskiego noblisty? Trudno 
stwierdzić. Dociekania badaczy 
nie przynoszą w tej materii żad-
nej konstruktywnej odpowiedzi. 
Zwłaszcza, że Orwell jasno okre-
ślił genealogię swojego pomysłu: 
w przedmowie do ukraińskiej 
edycji „Folwarku…” wspomniał 
o widoku chłopca batożącego 
krnąbrnego konia. „Uderzyło 
mnie wtedy to, iż ludzie wyzy-
skują zwierzęta prawie tak samo, 
jak bogacze wyzyskują proleta-
riat” – pisał. Kolejną hipotezą jest 
to, że „przodkiem” obu tekstów 
było opowiadanie XIX-wiecznego 
ukraińskiego poety, historyka, 
prozaika i publicysty, Mykoły Ko-
stomarowa, który również opi-
sał bunt zwierząt. Amerykański 
prozaik John Reed, autor paro-
dystycznego sequela do „Folwar-
ku zwierzęcego”, opublikował 
w najstarszym amerykańskim 
czasopiśmie o tematyce ogól-
nej, magazynie Harper’s, artykuł 
tropiący możliwe – a ukrywane 
przez Orwella – inspiracje. Reed 
wspomniał także o „Buncie” Rey-
monta, wskazując, że polski no-
blista sugerował się napisanym 
w latach 80. XIX wieku, a opubli-
kowanym niedługo przed rewolu-
cją październikową tekstem Ko-
stomarowa. Ale czy rzeczywiście 
tak było? Ponownie – nie sposób 
jednoznacznie stwierdzić. Co cie-
kawe, Reed sugeruje w swoim 
artykule, że Orwell historyjkę 
o chłopcu bijącym konia „poży-
czył” od… Dostojewskiego, który 
we wspomnieniach opisał niemal 
identyczny obraz (łącznie z jego 
wpływem na swoją psychikę). 
Kwestia źródeł staje się zatem 
jeszcze bardziej niejasna.

Pies rewolucjonista
„Bunt” Reymonta to ubrana 
w konwencję zwierzęcej me-
tafory krytyka rewolucji jako 
gestu mogącego w sposób kon-
struktywny wpłynąć na rzeczy-
wistość. Oto Rex (imię znaczą-
ce, odsyłające do łacińskiego 

n LITERATURA

Reymont szybszy niż Orwell. 
O książce, która wyprzedziła „Folwark zwierzęcy”
W roku otrzymania Nagrody Nobla i na rok przed śmiercią Reymont wydaje „Bunt” – opatrzoną podtytułem „Baśń” powieść 
o rewolucji zwierząt. Brzmi znajomo, prawda? Trudno jednak nazwać Reymonta „polskim Orwellem”, bo „Bunt” wyprzedził 
„Folwark zwierzęcy” o dwie dekady.
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„króla”), królewski kundel z racji 
swoich przewin, którymi było 
zagryzienie szczeniąt oraz zje-
dzenie pieczeni i kiełbas, zo-
staje wygnany z dworu i pobity. 
Degradacja i poczucie krzywdy 
budzą w nim chęć poprowadze-
nia rewolucji przeciwko ludzkiej 
dominacji („To była niezagojona 
rana, przez którą sączyło się do 
serca pragnienie dzikiej pomsty 
na człowieku”). Rex, niegdyś 
pupil wygrzewający się na kró-
lewskich dywanach, staje się 
postrachem okolicy, w ramach 
odwetu sieje spustoszenie w po-
bliskich lasach i chce przekonać 
do swojego pomysłu inne zwie-
rzęta. Udaje mu się to, jednak 
rewolucyjny pochód ku ziemi 
obiecanej, w której nie byłoby 
człowieka, przeistacza się w cha-

otyczny, nękany głodem, bez-
sensowny korowód. Zwierzęta 
występują przeciwko Reksowi, 
odmawiając kontynuowania wę-
drówki: „Nie pójdziemy z tobą. 
Nie chcemy wyginąć do ostat-
niego. [...] Wymordowałeś nas 
nikczemnemi obiecankami. 
Czas skończyć z szaleństwem 
i oddać wodze rozsądkowi”. 

Wreszcie zabijają swojego 
przewodnika. Następnie, widząc 
goryla, biorą go za swojego no-
wego ludzkiego pana, którego 
dominacji chcą się poddać. Cała 
buntownicza operacja nie tylko 
pożarła swojego inicjatora, ale 
i okazała się ideową klęską – osta-
tecznie zwierzęta i tak pragną 
powrotu do ludzkiego zwierzch-
nictwa i omamione tą wizją mylą 
siedzącą na palmie kokosowej 

małpę z człowiekiem. Opowieść 
– w dosyć jasny sposób inspiro-
wana wydarzeniami z biblijnej 
Księgi Wyjścia – choć nie odnosi 
się do konkretnych wydarzeń hi-
storycznych (w przeciwieństwie 
do „Folwarku zwierzęcego” od-
syłającego wprost do rewolucji 
październikowej), jawi się jako 
wyraźna wypowiedź polityczna. 
Rewolucja to nie tylko jałowy, ale 
i niebezpieczny akt destabilizują-
cy wszelki porządek; akt, w któ-
ry wpisana jest spektakularna 
i brzemienna w skutki porażka.

Zakazane dzieło noblisty
„Bunt” Reymonta publikowany 
był od 1922 roku w „Tygodniku 
Illustrowanym” jako powieść 
w odcinkach, a dwa lata póź-
niej wydany w formie książko-

wej nakładem warszawskiego 
przedsiębiorstwa wydawniczego 
Gebethner i Wolff. W tym samym 
roku autor „Chłopów” jako drugi 
Polak w historii otrzymał literac-
ką Nagrodę Nobla, rok później 
umarł. „Bunt” okazał się jego 
ostatnią publikacją. Ostatnia po-
wieść noblisty – brzmi intrygują-
co, jednak Reymontowska baśń 
o buncie zwierząt przeciwko su-
premacji człowieka w zasadzie 
przepadła bez echa. Po publikacji 
w międzywojniu doczekała się 
jeszcze szeregu recenzji – za-
znaczmy, mówiąc delikatnie, 
nie bardzo przychylnych. Rey-
mont-autor monumentalnych 
„Chłopów” nie licował, zdaje się, 
w oczach krytyki z Reymontem-
-autorem nieco topornie zaryso-
wanej i przydługiej historii o nie-

Jacek Malczewski, Portret Władysława Reymonta, 1905 r.
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udanej rewolcie. Leon Piwiński 
wyraził się o ostatnim dziele no-
blisty plastycznie, choć mocno 
ironicznie, jako o „listku symbo-
lizującym w wieńcu sławy autora 
ten jego utwór, który powinien 
być przesłonięty bogactwem li-
stowia”. W „Wiadomościach Lite-
rackich” z 1925 roku Emil Breiter 
stwierdził natomiast, że pesy-
mizm „Buntu” jest płytki i nie 
ma wymiaru filozoficznego („nie 
jest to pesymizm Schopenhau-
era” – pisał). Przed wybuchem 
drugiej wojny światowej powieść 
– dzięki staraniom dyplomaty 
i tłumacza Jana Kaczkowskiego, 
popularyzatora Reymonta – uka-
zała się w Szwajcarii i Holandii. 
Władze PRL umieściły „Bunt” 
– podobnie zresztą jak i całą 
twórczość Orwella – na liście 
utworów zakazanych. Pierwsze 
powojenne wydanie ukazało się 
dopiero w 2004 roku nakładem 
wydawnictwa „Fronda”. Dziś 
ostatnia powieść Reymonta 
pozostaje dziełem w zasadzie 
nieznanym, na które natrafia 
się przypadkiem – najczęściej 
jako na ciekawostkę w kontek-
ście „Folwarku zwierzęcego”.

Lęki rewolucyjne
„Bunt” określić można jako po-
wieść zrodzoną z lęku. Reymont 
nie tylko nie był orędownikiem 
działań rewolucyjnych, ale 
i najprawdopodobniej ogrom-
nie bał się tego rodzaju gestów 

politycznych. Świadczyć mogą 
o tym m.in. jego zapiski z czasów 
rewolucji 1905 roku, które pu-
blikował w „Tygodniku Illustro-
wanym”. We fragmentarycznych, 
pisanych w nieco frenetycznym, 
niezbornym stylu notatkach za-
tytułowanych „Kartki z notatni-
ka” określał formę strajku jako 
„niebezpieczny środek” i z nie-
pokojem wyrażał się o ludzkich 
zbiorowiskach. „Ten ruch mas 
wydaje mi się złowrogo ponury”, 
pisał. Jego „rewolucyjne” notatki 
to tekst niezwykle posępny, prze-
pełniony głębokim zmęczeniem 
i zwątpieniem w sens radykal-
nych zrywów karczujących rze-
czywistość społeczno-polityczną. 
Stosunek Reymonta do rewolucji 
i obrazu jednolitej ludzkiej masy 
przywodzi na myśl postawę Wit-
kacego, który w prącym naprzód 
zunifikowanym tłumie widział 
zwiastun końca świata. O ile jed-
nak lęki Reymonta miały wymiar 
przede wszystkim polityczny i hi-
storycznospołeczny (był zwolen-
nikiem ewolucyjnego rozwoju na 
wzór progresu właściwego natu-
rze), o tyle Witkacy, przeżywszy 
rewolucję lutową i październi-
kową, obawiał się unicestwie-
nia indywidualności myślowej 
i twórczej. Obawy Reymonta 
dotyczyły także bezgranicznego 
okrucieństwa, z którym przeważ-
nie wiąże się idea rewolucji. Jego 
eskalację pisarz traktował jako 
synonim końca cywilizacji, kresu 

dziejów. W „Buncie” charaktery-
styczne Reymontowskie opisy 
krajobrazu („Czas przesypywał 
się ognistym pyłem słońca! [...] 
Palące tchnienia wypijały ostat-
nie krople wilgoci! Spieczona 
ziemia dyszała pragnieniem!) 
sąsiadują z obrazowymi przed-
stawieniami brutalności:

„Całemi milami, jak okiem 
sięgnął wszerz i wdłuż, widniały 
rogate łby, ryje, grzywy i macha-
jące ogony, a pomiędzy niemi 
ciągnęły się również nieprzej-
rzane zwały i groble trupów, ran-
nych i zdychających. Straszliwa 
jatka spływająca w rzeki, stawy 
i jeziora krwi już krzepnącej na 
powietrzu. Poszarpane, okrwa-
wione łachmany szczątków wa-
lały się wdeptane w ubroczone 
juchą błoto. Poprzewracane 
i jeszcze gorące armaty leżały 
niby martwe rekiny, otoczone 
podartemi zwłokami ludzi. Zasie 
z tych zwałów i z dołów, z gąsz-
czów, z rowów, z traw, i z ruin 
domostw zrywały się niekiedy 
obłąkane kadłuby zwierząt i lu-
dzi, i wyły okropnemi głosami 
męki — głosami śmierci”.

Reymont w świetle animal 
studies
O charakterze recepcji „Buntu” 
świadczyć może m.in. to, że re-
żyser Jakub Roszkowski, jeden 
z dwóch twórców teatralnych, 
którzy podjęli się scenicznej 
adaptacji tego tekstu, przyzna-
je, że trafił na niego przypad-
kiem, w ramach researchu na 
temat „Folwarku zwierzęcego”. 
W programie do przedstawienia 
Roszkowskiego zrealizowanego 

sprawił, że pozostał książką w za-
sadzie nieznaną. Do takich reflek-
sji skłania zresztą aktualna popu-
larność narracji kontrfaktualnych 
i myślenia spekulatywnego, w ra-
mach którego podważa się jedno-
rodną i stabilną wersję historii. 
Być może faktycznie to „Bunt”, 
a nie „Folwark…” stałby się iko-
niczną opowieścią o zwierzęcych 
rewolucjonistach. Zwłaszcza, że 
tekst Reymonta uznać można 
za pełniejszy i bardziej pojemny 
obraz – z tego też powodu jego 
podtytuł „baśń” niekoniecznie 
kłóci się z plastycznym i dosad-
nym obrazowaniem brutalności, 
nie do końca odpowiednim dla 
młodszych odbiorców. Możliwość 
interpretowania „Buntu” nieza-
leżnie od konkretnych kontek-
stów politycznych czyni bowiem 
z ostatniej powieści Reymonta 
tekst podręcznikowo alegoryczny. 
Literaturoznawca Ryszard Nycz 
w tekście „Dwa pejzaże Reymon-
ta” z 1974 roku zauważył także, 
że Reymont „oparł konstrukcję 
całej powieści na schemacie bajki 
»Zwierzęta w chacie« należącej do 
najbardziej rozpowszechnionych 
na świecie”.

A osobom lubującym się 
w tropieniu nieoczywistych 
połączeń i nieznanych faktów 
z przeszłości warto podrzucić 
jeszcze jedną ciekawostkę łą-
czącą autora „Folwarku zwie-
rzęcego” i polskiego noblistę: 
otóż Reymont miał na swoim 
pisarskim koncie trylogię zaty-
tułowaną… „Rok 1794”. z

Marcelina Obarska
www.culture.plFo
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„Bunt” określić 
można jako 
powieść zrodzoną 
z lęku. Reymont 
nie tylko nie był 
orędownikiem 
działań 
rewolucyjnych, 
ale i najprawdo-
podobniej 
ogromnie 
bał się tego 
rodzaju gestów 
politycznych. 
Świadczyć mogą 
o tym m.in. jego 
zapiski z czasów 
rewolucji 1905 r.

w Teatrze Miniatura w 2018 roku 
znalazł się m.in. esej badaczki 
Moniki Żółkoś, która utrzymuje, 
że podobieństwo tekstów Orwella 
i Reymonta jest pozorne. Żółkoś, 
specjalizująca się m.in. w dzie-
dzinie animal studies, w tekście 
„»Jesteś tylko rzeczą człowieka«. 
Kilka uwag na marginesie »Bun-
tu« Reymonta” zauważa, iż o ile 
Orwell koncentruje się w swojej 
alegorycznej narracji na „mecha-
nizmach politycznego przewrotu 
i fatalizmie zmieniającym piękne 
idee w brutalną rzeczywistość”, 
o tyle polski noblista stworzył 
obraz bezwzględnej natury kon-
struowanej przez nieustanny an-
tagonizm, w której centralnym 
polem napięć jest relacja tego, 
co ludzkie i tego, co zwierzęce. 
Soczewką skupiającą właściwości 
obu tych światów jest u Reymon-
ta postać Reksa – figura, jak pisze 
Żółkoś, rozdarta między sferą 
„czystej zwierzęcości”, a światem 
ludzkim, który go ukształtował 
i do którego przez długi czas przy-
należał. W świetle takiego spoj-
rzenia „Bunt” wydaje się tekstem 
o wiele ciekawszym i głębszym, 
stanowiąc cenny przedmiot ba-
dań i interpretacji w ramach stu-
diów nad zwierzętami.

Co by było, gdyby
Chronologia utrudnia nazwanie 
Reymonta „polskim Orwellem” – 
jego powieść o ponad dwie deka-
dy wyprzedziła publikację jedne-
go z najistotniejszych tekstów za-
chodniej literatury. Niewątpliwie 
jednak trudno nie zastanawiać 
się nad tym, jak wyglądałyby losy 
„Buntu”, gdyby splot zdarzeń nie Władysław Reymont portret potrójny, 1905 r.

Tygodnik Ilustrowany, 
1 lipca 1922 r.
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Efekt stresu jest bardzo 
różnorodny i wpły-
wa na cały nasz orga-
nizm. Może bowiem 

wpływać na naszą płodność, na 
naszą odporność, predyspono-
wać do wielu chorób, generować 
nieprawidłowe zachowania: po-
wodować, że więcej jemy, więcej 
śpimy lub przeciwnie: przesta-
jemy jeść i spać.

– Angażowanie się w ryzy-
kowne, niekorzystne dla na-
szego zdrowia sytuacje, szcze-
gólnie jeśli trwa to zbyt długo, 
skutkuje obniżonym nastrojem. 
To może prowadzić do nerwi-
cy, depresji i innych zaburzeń 
psychicznych, ale także zaburza 
funkcjonowanie układu krąże-
nia, układu metabolicznego, 
osi wątrobowo-jelitowej, osi 
mózgowo-jelitowej. Poza tym 
wpływa na koncentrację i zdol-
ność przyswajania pewnych sy-
tuacji, co może mieć bardzo 
wyraźne implikacje społeczne 
– wymienia dr hab. n med. Woj-

n ZDROWIE

Groźne skutki stresu
Stres wpływa nie tylko na twoje myśli i uczucia. Zbyt wysoki poziom obniża nasz układ odpornościowy, powoduje wysokie 
ciśnienie krwi, choroby serca, otyłość, cukrzycę i zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Dowiedz się 
o mechanizmach działania zbyt silnego stresu i sposobach, by im zapobiegać.
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ciech Marlicz z Katedry i Kliniki 
Gastroenterologii Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie.

Społeczeństwo chore 
na stres
Co więcej – stres ma niezwykle 
istotne znaczenie dla kondycji 
zdrowotnej społeczeństwa. Jak 
wynika z badań na temat nad-
wagi i otyłości w Polsce, prawie 
10 milionów Polaków spełnia 
kryteria zespołu metaboliczne-
go, co druga osoba w Polsce ma 
nadwagę lub jest otyła (dotyczy 
to także dzieci i nastolatków), co 
trzeci Polak choruje na nadci-
śnienie tętnicze, wielu z nas ma 
nieprawidłowy profil lipidowy, 
ponad 3 miliony Polaków cho-
ruje na cukrzycę.

– W wielu metaanalizach 
i badaniach randomizowanych 
wykazano, że otyłość i nadwa-
ga zwiększa ryzyko depresji 
i odwrotnie – depresja, obni-
żony nastrój, zwiększają ry-

zyko otyłości – zwraca uwagę 
specjalista. 

A nadmiar kilogramów, jak 
wiadomo, to czynnik ryzyka 
takich chorób jak: cukrzyca, 
dyslipidemia, miażdżyca, cho-
roba niedokrwienna serca, nad-
ciśnienie tętnicze, udar mózgu, 
niektóre nowotwory złośliwe, 
choroby kostno – stawowe, 
przyczynia się do powstawa-
nia wad postawy, płaskosto-
pia, koślawości kolan, powo-
duje niewydolność krążenia, 
zespół bezdechu w czasie snu 
czy niepłodność, predysponuje 
do rozwoju stłuszczenia wątro-
by. Badania wskazują, że wraz 
ze wzrostem BMI ponad warto-
ści prawidłowe proporcjonalnie 
wzrasta umieralność.

Jak głowa łączy się 
z jelitami
Z badań ankietowych przepro-
wadzonych kilka lat temu przez 
zespół dr Marlicza, we współ-
pracy z prof. Ewą Stachowską 

z Katedry i Zakładu Żywienia 
Człowieka i Metabolomiki Po-
morskiego Uniwersytetu Me-
dycznego podczas Woodstock 
Rock Festiwali wynika, że nawet 
20 proc. młodych osób, które 
deklarują w badaniach duże 
narażenie na stres, zgłasza wy-
stępowanie dolegliwości bólo-
wych brzucha oraz zaburzenia 
rytmu wypróżnień.

– Bardzo ważną rolę odgrywa 
tu oś mózgowo-jelitowa, mamy 
bowiem do czynienia z bardzo 
dynamicznym procesem komu-
nikacji pomiędzy centralnym 
układem nerwowym, obwo-
dowym układem nerwowym 
i przewodem pokarmowym. 
Wynika z tego, że stres wpływa 
na różnego rodzaju układy: na 
oś podwzgórze-przysadka-nad-
nercza, na generowanie hormo-
nów. Stres w pierwszym rzędzie 
wyzwala wydzielanie kortyzolu 
– mówi dr Marlicz.

Kortyzol powszechnie nazy-
wany jest hormonem stresu. 

Jak wynika z badań 
na temat nadwagi 
i otyłości w Polsce, 
prawie 10 milionów 
Polaków spełnia 
kryteria zespołu 
metabolicznego, 
co druga osoba 
w Polsce ma 
nadwagę lub jest 
otyła (dotyczy to także 
dzieci i nastolatków), 
co trzeci Polak choruje 
na nadciśnienie 
tętnicze, wielu z nas 
ma nieprawidłowy 
profil lipidowy, ponad 
3 miliony Polaków 
choruje na cukrzycę.



luty 2022 15POLSKA PO GODZINACH

Jego wydzielanie w reakcji na 
bodziec stresowy to konieczna 
reakcja fizjologiczna, która po-
maga nam radzić sobie w trud-
nych, zagrażających sytuacjach, 
ale warto pamiętać, że jego 
uwolnienie z kory nadnerczy 
uruchamia całą kaskadę kolej-
nych reakcji biochemicznych. 
Wskutek tego jest również od-
powiedzialny m.in. za reakcję 
immunologiczną organizmu, 
wzrost ciśnienia krwi oraz za ła-
godzenie stanów zapalnych. Cała 
ta kaskada może być groźna dla 
zdrowia, jeśli jest uruchamiana 
zbyt często, czyli wtedy, gdy na 
przykład stres utrzymuje się zbyt 
długo. W efekcie może pojawić 
się na przykład zwiększone łak-
nienie i wzrost masy ciała. 

W reakcji na stres olbrzymią 
rolę odgrywa oś mózgowo-jeli-
towa, gdzie pierwsze skrzypce 
gra mikrobiota, czyli miliony 
mikroorganizmów zasiedlają-
cych nasz układ pokarmowy. Jest 
ona źródłem wielu cząsteczek, 
białek, hormonów, substancji 
endogennych i metabolitów, 
które oddziałują na nasz orga-
nizm. Silny i długotrwały stres 
wpływa bardzo niekorzystnie 
na mikrobom. 

– Mówiąc o osi jelitowej mu-
simy wspomnieć także o tzw. 
barierze jelitowej – to struktura 
złożona z nabłonka jelitowego, 
bakterii, śluzu, śródbłonka i ko-
mórek układu nerwowego, taka 
cienka czerwona linia, która jest 
pomiędzy przewodem pokar-
mowym a układem wrotnym 
i układem krążenia. Jej zada-
niem jest z jednej strony selek-
cjonowanie mikro – i makroele-
mentów z pożywienia i decydo-
wanie, które mogą wniknąć do 
organizmu człowieka, a z drugiej 
strony ochrona przed różnymi 
intruzami oraz wyrzucanie do 
światła przewodu pokarmowego 
różnych zbędnych substancji 
z naszego organizmu – wyja-
śnia specjalista.

Zdaniem gastrologów mi-
krobiota powinna być trakto-
wana jako osobny narząd, tak 
jak to jest w przypadku układu 
dokrewnego czy układu odpor-
nościowego.

– W literaturze znajdziemy 
wiele informacji na temat bak-
terii, które reagują na stres, 
co oznacza, że gdy występuje 
sytuacja stresowa powodująca 
zwiększenie poziom kortyzolu, 
niektóre bakterie zaczynają pro-
dukować swoje własne endogen-
ne hormony, które też działają 
niekorzystnie i nasilają reakcję 
stresową. Do takich hormonów 
należy np. dopamina, serotoni-
na, noradrenalina, GABA, acety-
locholina. I w zależności od tego 

które hormony do-
minują, a których 
brakuje, w różny 
sposób wpływa to 

na odpowiedź orga-
nizmu na stres – tłu-

maczy dr Marlicz.
Jeśli zatem w sytuacji 

stresowej pilnie szukasz toalety, 
nie powinieneś się dziwić. Sztan-
darowym przykładem zaburzeń 
czynnościowych wywołanych 
stresem jest bowiem zespół je-
lita nadwrażliwego, czyli zespół 
objawów, w których dominują 
dolegliwości bólowe brzucha 
w połączeniu ze zmianą rytmu 
wypróżnień i wyglądem stolca 
(zaparcia lub biegunki), przy 
czym nie ma objawów alarmo-
wych, czyli pacjent nie chud-
nie, nie ma krwi w stolcu, nie 
ma nieprawidłowych wyników 
krwi. Stres odgrywa istotną rolę 
w utrzymywaniu się tych ob-
jawów. 

Chorobą, która wpisuje się za-
burzenia osi jelitowo-mózgowej, 
jest też dyspepsja czynnościowa 

ma związek z działaniem osi 
mózgowo jelitowej i ze stanem 
mikrobioty jelitowej. A wszyst-
kim tym chorobom w mniej-
szym lub większym stopniu 
towarzyszą zaburzenia psy-
chiczne takie jak depresja czy 
zaburzenia lękowe

Na biegunki... sen, 
antydepresanty i masaż
W postępowaniu leczenia za-
burzeń osi jelitowo mózgowej 
niezwykle ważną rolę odgrywa 
holistyczne podejście do zagad-
nienia i dobra relacja lekarz-
-pacjent.

– Powinniśmy zwracać uwagę 
na takie czynniki jak odpowied-
ni odpoczynek, sen, odpowied-
nia higiena pracy, dobre relacje 
w rodzinie, ale to także miejsce 
na wiele terapii komplementar-
nych, takich jak terapie manual-
ne (masaże), hipnoterapia, aku-
punktura czy joga – to wszystko 
będzie w znaczny sposób redu-
kować poziom stresu. Bardzo 
ważną rolę odgrywa też właściwa 
dieta. Te działania warto wspo-
móc włączeniem odpowiednich 
probiotyków oraz – w razie po-
trzeby – innymi lekami takimi 
jak prokinetyki czy spazmolityki. 
Czasem dobrze też jest sięgnąć 
po leki, które regulują układ ner-
wowy o działaniu centralnym, 
stosowane w depresji czy nerwi-
cach – w małych dawkach bar-
dzo korzystnie znoszą napięcie 
układu nerwowego i pomagają 
w redukcji objawów – zaleca dr 
Wojciech Marlicz. z

Monika Wysocka
zdrowie.pap.pl

W literaturze 
znajdziemy wiele 
informacji na temat 
bakterii, które reagują 
na stres, co oznacza, że 
gdy występuje sytuacja 
stresowa powodująca 
zwiększenie poziom 
kortyzolu, niektóre 
bakterie zaczynają 
produkować swoje 
własne endogenne 
hormony, które też 
działają niekorzystnie 
i nasilają reakcję 
stresową.

Powinniśmy zwracać 
uwagę na takie czynniki 
jak odpowiedni 
odpoczynek, sen, 
odpowiednia higiena 
pracy, dobre relacje 
w rodzinie, ale to także 
miejsce na wiele terapii 
komplementarnych, 
jak terapie manualne 
(masaże), hipnoterapia, 
akupunktura.

czyli niestrawność. To zespół ob-
jawów, które dotyczą górnego od-
cinka przewodu pokarmowego: 
dwunastnicy, żołądka czy przeły-
ku. Pacjent może mieć odczucie, 
jakby ktoś włożył mu ciężarek 
do brzucha, ściskał paskiem 
w talii, może czuć mrowienie, 
palenie, pieczenie w przełyku 
lub nie do końca sprecyzowane 
pieczenie w nadbrzuszu, uczucie 
pełności, jakby ktoś nadmuchał 
balon, trudności w dokończe-
niu posiłku i wreszcie nudności 
i wymioty.

Gdy popatrzymy na rolę mi-
krobioty w chorobach przewo-
du pokarmowego, to właściwie 
trudno znaleźć taką, w której 
nie odgrywałaby ona jakiejś ro-
li: od choroby refluksowej, po-
przez nowotwory, po zaburze-
nia dyspeptyczne czynnościowe 
(zespół objawów powodujących 
dyskomfort związany z przyj-
mowaniem pokarmów i trawie-
niem, np. ból w górnej części 
brzucha, uczucie pełności po 
jedzeniu, wczesne uczucie sy-
tości, nudności i wymioty).

 – A także zakażenia wiruso-
we, czego przykładem jest CO-
VID-19. Obecnie prowadzone są 
w Polsce badania mające na celu 
ocenę, jak zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 wpływa na funkcje 
i skład mikrobioty jelitowej – 
dodaje lekarz.

Czasem te nieprawidłowości 
wychodzą poza choroby prze-
wodu pokarmowego i dołączają 
do nich choroby metaboliczne 
(np. cukrzyca), choroby układu 
krążenia lub ich powikłania (np. 
zawał mięśnia sercowego czy 
udar) – to wszystko potencjalnie 
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roku, to mnie wówczas 14-letnie-
mu dorastającemu chłopakowi 
ciągle się śniło, że trener Górski 
powoła mnie do reprezentacji. 
W snach miałem nadzieję, że 
może przydarzy się jakaś kon-
tuzja jednemu z polskich pił-
karzy i trener powoła mnie do 
kadry. Na szczęście albo niestety 
były to tylko senne marzenia. 
Sport, a szczególnie piłka nożna 
i muzyka były moją młodzieńczą 
miłością. Zresztą nieźle grałem 
w piłkę. Pamiętam, że już jako 
uczeń szkoły podstawowej, a po-
tem średniej, grałem ze swoim 
nauczycielem z podstawówki 
w dorosłej drużynie piłkarskiej 
w klasie „B” albo „A”. Przez tę 
piłkę, to o mały włos nie wylecia-

n WYWIAD 

v Rozmowa ze str. 1

Piękno otwiera serce
W Księdza życiorysie zamiesz-
czonym w książce „Kapłańska 
Odyseja”, której Ksiądz jest au-
torem czytamy: „Obszarem za-
interesowań naukowych autora 
jest współczesny świat mediów 
i jego wpływ na człowieka, w tym 
szczególnie na dzieci i młodzież”. 
Doktoryzował się Ksiądz na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, 
a tematem pracy doktorskiej 
była: „Edukacja medialna dzieci 
i młodzieży wobec zagrożeń psy-
chospołecznych w świetle poso-
borowego nauczania Kościoła”. 
Był Ksiądz Doktor również na 
UKSW wykładowcą pedagogiki 
mediów oraz edukacji medialnej. 
Sprawował Ksiądz także funk-
cję wiceprezesa Katolickiego 
Stowarzyszenia Komunikacji 
Społecznej. Jakie doświadczenia 
z dzieciństwa i lat młodzieńczych 
wpłynęły na to, że praca duszpa-
sterska oraz Księdza działania 
naukowo-artystyczne obejmują 
tak bardzo szerokie spektrum 
zainteresowań i działalności?
Tak, to prawda. Już od dziecka 
spektrum moich zainteresowań 
było bardzo szerokie. Dzięki ro-
dzicom, szczególnie mamie-na-
uczycielce, zacząłem kształcić się 
muzycznie. Do momentu mutacji 
nawet nieźle śpiewałem. Być mo-
że mama widziała w najstarszym 
swoim synu kandydata na pio-
senkarza. Będąc w przedszkolu, 
pamiętam, że nuciłem najwięk-
sze przeboje, popularnego wtedy 
programu „Giełda piosenki”. Ma-

rzyłem, aby tak jak inni artyści, 
stanąć w Teatrze w Opolu albo 
w Teatrze Wielkim i zaśpiewać 
dla ogromnego audytorium. Te 
moje zapędy obserwowała mama 
i ona zdopingowała mnie do tego, 
abym uczył się w ognisku muzycz-
nym – najpierw na akordeonie 
i pianinie, a potem na saksofonie. 
Następnie była szkoła muzyczna 
i liceum ogólnokształcące. Po za-
jęciach w liceum cztery razy albo 
trzy razy w tygodniu udawałem się 
do szkoły muzycznej, gdzie uczy-
łem się gry na klarnecie. Każdego 
dnia ze swojej rodzinnej osady 
dojeżdżałem do tych szkół w Biel-
sku Podlaskim, a rano kilka razy 
w tygodniu jeszcze przed zaję-
ciami w liceum, w swojej szkole 
podstawowej, dzięki uprzejmości 
pani sprzątaczki, która otwierała 
mi jedną z klas, mogłem ćwiczyć 
na klarnecie. W domu byłoby to 
niemożliwe, gdyż wydobywanym 
dźwiękiem obudziłbym z pewno-
ścią całą okolicę.

W tym miejscu muszę także 
powiedzieć, że na drodze swego 
młodzieńczego dorastania i edu-
kacji miałem szczęście poznania 
kilku wspaniałych pedagogów 
i mądrych ludzi. Bez wątpienia 
takim był mój prefekt w szkole 
średniej śp. Jan Koc, za którego ka-
dencji w Bielsku Podlaskim ponad 
20 absolwentów szkoły średniej 
zdecydowało się na pójście do 
seminarium. Pedagogiem, które-
mu wiele zawdzięczam, był Pan 
Mikołaj Turkowicz, jeden z mo-

ich nauczycieli muzyki, anima-
tor i założyciel wielu bielskich 
zespołów artystycznych, dzięki 
któremu mogłem razem z bratem 
Maciejem – również księdzem, 
brać udział w wielu festiwalach 
muzycznych. Mój brat był solistą 
w zespole ludowym, a ja prze-
ważnie grałem na akordeonie 
lub klarnecie.

Od dziecka również fascy-
nowałem się sportem, już jako 
ośmioletnie dziecko, razem ze 
swoim śp. ojcem, oglądałem 
olimpiadę z dalekiego Meksyku. 
Pamiętam jak wspólnie cieszy-
liśmy się z olimpijskich złotych 
medali wspaniałych polskich za-
wodników: boksera – Jerzego Ku-
leja, ciężarowca – Zbigniewa Ba-

szanowskiego czy też znakomitej 
lekkoatletki – Ireny Szewińskiej. 
Pamiętam, że w „Trybunie ludu”, 
którą tata przynosił z pracy, już 
jako ośmio – czy dziewięcioletnie 
dziecko czytałem ostatnią stronę 
tej gazety, na której znajdowały 
się wiadomości sportowe. Tak 
wyćwiczyłem umysł, że wyniki 
najsławniejszych sportowców 
z całego świata, mogłem nawet 
w nocy podawać, nie myląc się 
w sekundach ani centymetrach.

Słyszałem od Księdza kolegów, 
że jest Ksiądz też miłośnikiem 
piłki nożnej?
To prawda. Kiedy grały orły Gór-
skiego na pamiętnych mistrzo-
stwach świata w Niemczech 1974 

Ksiądz Andrzej 
Chibowski  
jako 
kibic piłkarski.
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łem z seminarium w Drohiczy-
nie. W czasie wakacji w swojej 
rodzinnej miejscowości Boćki 
zorganizowałem mecz: alum-
ni-miejscowa drużyna LZS-u. 
Ksiądz rektor miał za złe, że my 
alumni – przyszli księża „biega-
liśmy w krótkich spodenkach 
przed całą miejscowością” zgro-
madzoną wokół miejscowego 
boiska. Obronił mnie ksiądz pro-
fesor historii – również pasjo-
nata piłki nożnej, który przeko-
nał księdza rektora seminarium 
oznajmiając mu: „Przecież nasi 
chłopcy wygrali i trzeba to raczej 
potraktować jako akcję powoła-
niową, a nie rodzaj zgorszenia”. 
Ksiądz rektor ostatecznie przyjął 
argumenty i tak udało mi się 
zostać księdzem. Pamiętam, że 
w tym meczu strzeliłem dwie 
zwycięskie bramki.

Proszę Księdza, przez kilka 
lat był Ksiądz Duszpasterzem 
Środowisk Twórczych i Sportu 
w Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Do dzisiaj wielu pamięta jeszcze 
kilka edycji Chrześcijańskiego 
Festiwalu Muzyki Dobrej, które 
Ksiądz zorganizował na Pla-
cu Zamkowym w Warszawie, 
a także Ogólnopolską Paradę 
Historyczną z udziałem wielu 
grup rekonstrukcyjnych z całego 
kraju, połączoną z edukacyjnymi 
konkursami, pokazami i kon-
certami, ukazującymi historię 
Polski i Kościoła. Jak wspomina 
Ksiądz Doktor tamten czas?
Jak powiada filozof, a często 
i mój profesor filozofii w semi-
narium „panta rhei – wszystko 
płynie” – nie wchodzi się dwa 
razy do tej samej rzeki. Jednak 
wspomnienia pozostały. Pamię-
tam, że były to lata świętowania 
w naszym kraju czasu polskiej 
transformacji politycznej. Rów-
nież Kościół w swoim duszpa-
stersko-ewangelizacyjnym 
przesłaniu często nawiązywał 
do patriotycznej tradycji i zwią-
zanych z nią wydarzeń religijno-
-społecznych.

Pontyfikat św. Jana Pawła II 
wyzwalał w polskim narodzie 
dodatkowe nadzieje. Oto cha-
ryzmatyczny papież, wspaniały 
duszpasterz jednoczący chrze-
ścijańskie narody, a w dodat-
ku nasz rodak i jednocześnie 
człowiek rozumiejący świat 
artystów, otwarty w swoim pa-
pieskim posługiwaniu na reli-
gijno-duchowe potrzeby świa-
ta, w tym również na sprawy 
związane z kulturą – motywował 
szczególnie młode pokolenie do 
działania, aby swoją pracą budo-
wać cywilizację międzyludzkiej 

miłości. Czuło się bardzo po-
trzebę przekazywania polskiej 
pięknej tradycji i spuścizny kul-
turalno-chrześcijańskiej, jaka 
bez mała od 1000 lat kształtowała 
i umacniała religijno-państwową 
świadomość Polaków.

Stąd też z pewnością i liczne 
inicjatywy Księdza Doktora jako 
Duszpasterza Środowisk Twór-
czych i Sportu. Liczne koncerty 
papieskie – łącznie z koncertem 
jubileuszowym na Placu Zam-
kowym pt. „Przekroczyć próg 
nadziei” – z okazji 25-lecia ponty-
fikatu Ojca Świętego Jana Pawła 
II. Był Ksiądz pomysłodawcą 
pierwszego w historii w polskiej 
fonografii albumu muzycznego 
z poezją Karola Wojtyły pt. „To 
miłość mi wszystko wyjaśniła”. 
Jak patrzy Ksiądz na tamten 
czas i podejmowane w duszpa-
sterstwie inicjatywy związane 
z życiem i pracą duszpasterską 
naszego niezapomnianego ro-
daka św. Jana Pawła II?
To był zupełnie inny czas – czas 
radości i chluby dla naszej oj-
czyzny, dla wiernych Kościoła, 
że Namiestnikiem Chrystuso-
wym na Ziemi po nieoczeki-
wanym dla świata konklawe 
został kardynał z Krakowa. To 
również czas budowania no-
wej rzeczywistości polskiej 
po transformacji ustrojowej. 
To czas entuzjazmu polskiej 
młodzieży, która chciała być 
pokoleniem JP2. Dlatego też 
Kościół po tylu latach komu-
nistycznego zniewolenia chciał 
pokazać swoją wspaniałą tra-
dycję. Uświadomić wiernych, 
że życie religijne Kościoła od 

niemal 1000 lat esencjonalnie 
związane było z historią Naro-
du. A ta historia – to pokolenia 
wspaniałych Polaków i chary-
zmatycznych mężów narodu. To 
zastępy anonimowych świętych 
i tych w uroczysty sposób czczo-
nych na ołtarzach. Warto więc 
było kierować ewangelizacyjne 
przesłanie podbudowane kultu-
ralno-edukacyjną warstwą. Po-
kazywać wspaniałą przeszłość 
Ojczyzny, pisaną historycznymi 
zwycięstwami, jak choćby Bi-
twą pod Grunwaldem, Potopem 
Szwedzkim, Bitwą Warszawską, 
ale też i trudnymi doświadcze-
niami, jakimi były deportacje 
sowieckie, II Wojna Światowa, 
Powstanie Warszawskie czy 
też mroczny czas powojenne-
go komunizmu. Warto było 
pokazywać, szczególnie mło-
demu pokoleniu, najważniej-
sze wymiary polskiej rzeczy-
wistości, tak bardzo zrośniętej 
z nauczaniem Kościoła, którego 
uosobieniem jest dzisiaj Wielki 
Prymas Tysiąclecia – błogosła-
wiony ks. Stefan Wyszyński. 
Stąd też w swojej pracy Dusz-
pasterza Środowisk Twórczych 
starałem się kłaść wielki akcent 
na ukazywanie związku historii 
narodu z trwaniem Kościoła. 
Pięknie i dosadnie określił tę 
rzeczywistość Błogosławiony 
Prymas mówiąc: „Polska to za 
stary dąb, żeby go wyrwać z ko-
rzeniami i zasadzić w to miejsce 
wątpliwej jakości drzewo”.

Czy wtedy zrodziły się historycz-
ne inicjatywy, które organizowa-
ło Duszpasterstwo Środowisk 
Twórczych i Sportu?

Budka Suflera, Stan Borys czy 
też Hanna Banaszek.

Ostatnio zorganizował Ksiądz 
emitowany w Telewizji Polskiej 
koncert „Bo w rodzinie siła”. 
Proszę powiedzieć jak zrodził 
się pomysł na koncert i jaka mu 
idea przyświecała.
Pomysł koncertu zrodził się 
głównie z tego, że obecny rok 
papież Franciszek ogłosił Świa-
towym Rokiem Rodziny. Pomy-
ślałem sobie, że skoro tak bardzo 
rodzina w obecnej rzeczywisto-
ści jest atakowana przez różno-
rodne ruchy ideologiczne, to 
może warto zorganizować takie 
wydarzenie, które w wymiarze 
kulturalno-ewangelizacyjnym, 
ukaże prawdziwy obraz rodzi-
ny, jej nadprzyrodzone źródło, 
charakter i zadania, jakie ma do 
spełnienia. W tym przedsięwzię-

Życie religijne Kościoła 
od niemal 1000 lat 
esencjonalnie związane było 
z historią Narodu. A ta historia 
– to pokolenia wspaniałych 
Polaków i charyzmatycznych 
mężów narodu. To zastępy 
anonimowych świętych 
i tych w uroczysty sposób 
czczonych na ołtarzach. 
Warto więc było kierować 
ewangelizacyjne przesłanie 
podbudowane kulturalno- 
edukacyjną warstwą. 
Pokazywać wspaniałą 
przeszłość Ojczyzny, pisaną 
historycznymi zwycięstwami. 

Jak najbardziej. Wspólnie z wie-
loma organizacjami społeczny-
mi, ze szkołami, z dziećmi i mło-
dzieżą z poszczególnych parafii, 
organizowaliśmy ogólnopolskie 
edukacyjne parady historycz-
no-militarne ukazujące zwią-
zek Kościoła i Narodu, wielkie 
koncerty papieskie z udziałem 
najwybitniejszych polskich arty-
stów. Były też seminaria, spotka-
nia z artystami, ale i zorganizo-
wane dla nich rekolekcje, które 
gromadziły znakomite nazwiska 
artystyczne – artystów z róż-
nych dziedzin kultury i sztuki. 
Duszpasterstwo wydało również 
muzyczny album „To miłość mi 
wszystko wyjaśniła”, na którym 
poezje Karola Wojtyły do kompo-
zycji wybitnych polskich kompo-
zytorów zaśpiewali tacy artyści 
jak choćby Edyta Geppert, Alicja 
Majewska, Seweryn Krajewski, 

z

Msza święta w Katedrze 
Warszawsko-Praskiej 
św. Floriana z okazji 
50 rocznicy święceń 
kapłańskich Prymasa 
Polski, kardynała 
Józefa Glempa. 

Ksiądz Andrzej 
Chibowski jako diakon 

posługujący księdzu 
Prymasowi Józefowi 

Glempowi w katedrze 
Drohiczyńskiej. v 
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ciu było ważne i to, aby ikony 
polskiego życia artystycznego 
– często idole współczesnej mło-
dzieży, podpisali się pod tą ideą, 
solidaryzując się z taką rodziną, 
której twórcą jest Bóg – Daw-
ca życia.

Tak też się stało. W Uroczystość 
Trzech Króli staliśmy się uczestni-
kami wielkiego wydarzenia – uro-
czystego telewizyjnego koncertu 
„Bo w rodzinie siła”, zorganizo-
wanego przez Telewizję Polską 
i Fundację „Kresy Historii”. To 
prawda, byłem pomysłodawcą, 
autorem scenariusza koncertu 
i współtwórcą komentarzy wpro-
wadzających do poszczególnych 
części koncertu o rodzinie. Bar-
dzo cieszę się, że odbyło się już 5 
emisji tego koncertu, który w Pol-
sce i na świecie obejrzało około 
3,5 miliona widzów. Wystąpiło 
w nim wielu znanych artystów 
jak: Edyta Górniak, Krzysztof Cu-
gowski, Golec uOrkiestra, Ewa 
Dałkowska, Ida Nowakowska, Je-
rzy Zelnik czy też znana orkiestra 
pod dyrekcją Zygmunta Kukli. 
Mam wielką osobistą satysfakcję, 
że tym koncertem i przesłaniem 
z niego płynącym wpisaliśmy się 
w akcję pomocy rodzinom Bli-
skiego Wschodu organizowaną 
przez Caritas Polska w ramach 
realizowanego przez nich projek-
tu „Rodzina Rodzinie”. W czasie 
koncertu widzowie mogli prze-
syłać swoje ofiary na wsparcie 
potrzebujących rodzin.

Wiem, że takim konikiem na-
ukowym Księdza jest historia, 
a w niej szczególnie czas depor-
tacji polskiej ludności z Kresów 
Wschodnich, okres II Wojny 
Światowej, a w nim Powstanie 
Warszawskie oraz historia powo-
jennej rzeczywistości komuni-
stycznej. Napisał Ksiądz książkę 
„Kapłańska Odyseja”, w której 
ukazał Ksiądz losy tysięcy pol-
skich dzieci uratowanych przez 

Armię Andersa. Zapytam przy 
okazji czy nasza historia może 
być materiałem na wielkie wy-
darzenia artystyczne?
Tak, rzeczywiście napisałem 
książkę, która jest fragmen-
tem wspomnień mojego ojca 
duchownego ks. Michała Wil-
niewczyca, który został depor-
towany na Syberię z Hajnówki, 
gdzie przed wojną pracował jako 
wikariusz. Historia tego księdza, 
mego późniejszego profesora 
w seminarium w Drohiczynie 
nad Bugiem, to gotowy scena-
riusz na film – nawet epopeję 
– o historii 20 tysięcy polskich 
dzieci uratowanych przez opusz-

z tym samym księdzem i w tej sa-
mej Hajnówce. Oto w latach 80. 
ksiądz Wilniewczyc – profesor 
z seminarium odwiedza swojego 
kolegę, proboszcza Hajnówki. 
Na plebanię przychodzi kobieta, 
prosząc księdza do chorego mę-
ża. Ks. Wilniewczyc udaje się do 
chorego. W tym człowieku – już 
starcu rozpoznaje tego samego 
ministranta, który ze strachu 
kilkadziesiąt lat wcześniej wy-
dał ks. Wilniewczyca i przez to 
kapłan znalazł się na Syberii. 
W czasie tego ostatniego spotka-
nia popatrzyli sobie nawzajem 
w oczy. Myślę, że w sercu księ-
dza dokonało się przebaczenie 

wobec tego człowieka. Ks. Wil-
niewczyc rozgrzeszył go z całego 
życia, udzielił Komunii Świętej 
po kilku dniach ten chory zmarł.

Wracając do pytania, skoro 
Amerykanie, na podstawie swo-
jej krótkiej historii, mogą zrobić 
niejeden hollywoodzki ciekawy 
fabularny film, to z pewnością 
polscy twórcy inspirując się 
chwalebną, unikatową w skali 
Europy i świata przeszłością Rze-
czypospolitej ( jak przed chwilą 
opowiedziana przeze mnie hi-
storia) mogą znaleźć atrakcyjny, 
przejmujący temat na pełnome-
trażowy film fabularny. Zostałem 
zaproszony do Nowej Zelandii 
jako osoba zajmująca się nauko-
wo tematyką deportacji polskich 
rodzin, w tym polskich dzieci 
na Syberię i do Kazachstanu. 
W 2014 roku polskie dzieci wra-
cające z nieludzkiej ziemi znala-
zły w Nowej Zelandii swoją drugą 
ojczyznę. Na 70-lecie przybycia 
„Małych Polaków” do Wellington, 
stolicy Nowej Zelandii, odbyła się 
wielka uroczystość z udziałem 
nowozelandzkiego rządu i tych 
dzieci, które po wojnie zostały 
w Nowej Zelandii. Wystąpiłem 
wtedy wobec tysiąca gości z ca-
łego świata i oświadczyłem, że 
historia polskich dzieci urato-
wanych przez Armię Andersa 
powinna znaleźć swoje ukoro-
nowanie w pełnometrażowym 
filmie. One oraz następne pokole-
nia Polaków bardzo tego pragną.

„Piękno zbawia świat” – pisał Do-
stojewski. Czy nie należy podejść 
na poważnie do tego zadania 
i bardziej położyć nacisk w ży-
ciu Kościoła na ewangelizację 
pięknem i sztuką? Czy może być 
droga na nasze czasy? Wartości 
religijne nie są dziś cenione, 
a piękno może otworzyć na nie 
drzwi.

Głównym zadaniem Kościoła jest 
praca duszpasterska, a w niej 
uświęcanie wiernych poprzez 
szafowanie sakramentami, które 
są źródłem łask Zbawiciela dla 
wspólnoty wiernych. W tym jest 
jednak problem, że na wskutek 
ogromnej i przyspieszonej do-
datkowo przez pandemię i wiele 
ruchów ideologicznych wrogich 
Kościołowi laicyzacji, Kościół 
bardzo w szybkim tempie traci 
zastępy wiernych, szczególnie 
młodych ludzi. Przyczyny są 
różnorodne. Nie będę w tym 
miejscu o tym mówił. Ważnym 
zadaniem dzisiaj jest to, jak prze-
konać młodych ludzi do Kościo-
ła, który na różny sposób jest 
w ich oczach kompromitowany. 
Co zrobić, aby młodzi przyszli 
do Kościoła i otworzyli się na 
zbawcze działanie Jezusa? Być 
może pomocą w tym będzie zafa-
scynowanie tych ludzi pięknem 
płynącym z różnych dziedzin 
sztuk. Jak pisze papież Franci-
szek – być może potrzeba wielu 
spektakularnych działań prowa-
dzonych przez Kościół na polu 
szeroko pojętej kultury i sztuki, 
które pozwolą najpierw zaintere-
sować się ofertą Kościoła w tym 
zakresie, a następnie przyczynią 
się do otwarcia młodych serc na 
działanie łaski Bożej.

Dziękujemy za rozmowę Księ-
dzu Doktorowi, życzymy wielu 
kreatywnych pomysłów religij-
no-edukacyjnych, które pomogą 
w dotarciu szczególnie do mło-
dych serc z ofertą ewangeliza-
cyjną, opartą na natchnionym 
Słowie Boga. z
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Bartosz Wieczorek 
redaktor naczelny

czającą nieludzką ziemię Armię 
Andersa. Ten ksiądz z grupą 
833 dzieci wraz setką wycho-
wawców, jako jedyny kapłan, 
popłynął z polskimi sierotami 
z Persji do Nowej Zelandii, która 
stała się „Małą Polską – Małych 
Polaków”. W obozie, w którym 
mieszkali, ulice miały nazwy 
polskie. Kwitło życie kultural-
ne. Małe dzieci uczyły się języka 
polskiego. W przypadku księ-
dza Michała historia zatoczyła 
koło – ministrant, który wydał 
księdza sowieckim żołnierzom 
i przez to ksiądz trafił na Syberię, 
pod koniec swojego życia już 
jako 80-letni starzec spotkał się 

Ksiądz Andrzej Chibowski 
jako muzyk – dawniej i dziś. v

Ksiądz Andrzej Chibowski  
z Kapelą Praską podczas 
Jarmarku Floriańskiego. x
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W tym roku 
p r z y p a d ł a 
trzecia rocz-
nica śmierci 

Romana Kołakowskiego. Czło-
wieka – artysty o wielkiej wiedzy 
i szerokiej amplitudzie zainte-
resowań. Twórcy o wyjątkowej 
charyzmie oraz wielu pasjach, 
które skutecznie łączył w jedno – 
bez względu na to, czy dawał się 
poznać jako pieśniarz, kompo-
zytor, dramaturg, scenarzysta, 
poeta, tłumacz, reżyser, pedagog 
czy też menadżer kultury. 

Barwny życiorys
Roman Kołakowski był rów-
nież działaczem opozycyjnym, 
zaangażowanym w tworzenie 
pierwszego w Polsce Samorządu 
Studenckiego. W swoich cza-
sach studenckich był nie tylko 
bardem – stał się głosem swo-
ich ówczesnych rówieśników, 
który głośno przemawiał tak 
pod koniec lat 70., jak i w ko-
lejnych dekadach. Mocne za-
angażowanie w działania przed-
sierpniowe, które dla opozycji 
demokratycznej były krokiem 
milowym, mocno splotły histo-
rię Kołakowskiego ze Studenc-
kim Komitet Solidarności (SKS) 
i KOR-em. Kołakowski, przez 
swoje zaangażowanie w walkę 
o wolność kultury, którego nie 
ukrywał, wielokrotnie stawał 
na świeczniku i budził zainte-
resowanie ówczesnej władzy. 
Taką aktywność kontynuował 
również w późniejszych latach 
– w czasie sierpniowego strajku 
w Zajezdni, w 1980 r., dał niezwy-
kły koncert poezji Miłosza, który 
słuchacze wspominają do dziś. 

Okres studiów Roman Ko-
łakowski zakończył tzw. Komi-
sją Bardiniego, czyli specjalną 
Komisją Ministerstwa Kultury, 
która przeprowadziła ekster-
nistyczny egzamin zawodowy 
dla artystów teatru i estrady 
(1982 r.). Jego aktywność zawo-
dowa szybko zaowocowała licz-
nymi nagrodami. Oprócz wyróż-
nień, dodać należy również, że 
Roman Kołakowski przez 10 lat 
sprawował funkcję Dyrektora 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu.

Od pierwszych lat swojej 
twórczości Roman Kołakowski 
poświęcił się również przekła-
dom, z których jest najbardziej 

znany szerokiej publiczności. 
Wybierał teksty trudne, wyma-
gające szczególnego zrozumie-
nia. Odpowiedni warsztat oraz 
wrażliwość na sens zamknięty 
między wersami poematów, po-
zwoliły mu jednak mierzyć się 
ze słowem takich twórców, jak 
chociażby: Kurt Tucholsky, Tom 
Waits, Bertolt Brecht, Nick Cave, 
Włodzimierz Wysocki, Bułat 
Okudżawa, Jacques Brel, Sting 
czy The Tiger Lillies.

Artysta i organizator
W ostatnich latach swojej 
twórczości Roman Kołakowski 
w szczególny sposób poświęcił 
się wielkim widowiskom – od-

ważnie sięgał po nowoczesne 
formy wyrazu artystycznego. 
Jednak droga do takiej formy 
komunikacji z widzem swój po-
czątek miała wiele lat wcześniej. 
U jej źródeł leżało tworzywo sło-
wa. Jego widowiska zyskały dzię-
ki temu wymiar uniwersalny 
i jednostkowy zarazem. Oparte 
były na wartościach wspólnych, 
poruszały niezwykle ważne 
w perspektywie społecznej za-
gadnienia, skłaniały do dialogu. 
Jednocześnie były też naznaczo-
ne wyraźnie zarysowaną intym-
nością oraz indywidualnością 
– każde widowisko oprócz sfery 
uniwersalnej, wsparte było też 
filarem niepowtarzalności. Ko-

nizacji wielu ważnych rocznic 
(m.in. wydarzeń towarzyszących 
obchodom 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
czy Światowych Dni Młodzie-
ży, których Roman Kołakowski 
był głównym reżyserem). Każde 
takie zaproszenie Kołakowski 
traktował ze szczególną dba-
łością o kontekst: historyczny, 
kulturowy, społeczny. 

Roman Kołakowski poświęcał 
się również pracy pedagogicznej. 
Był jurorem wielu festiwali. Każ-
dego roku stałym punktem w ka-
lendarzu Romana Kołakowskiego 
były Warsztaty Poezji Czynnej 
im. Edwarda Stachury (od 2013 
roku, a od 2016 roku warsztaty 
zyskały charakter międzynaro-
dowy), jak również Warsztaty 
Teatru Piosenki (od 2014, kon-
tynuowane do dziś przez Fun-
dację im. Romana Kołakowskie-
go). Nasz dom w Raciborach był 
otwarty dla wszystkich młodych 
twórców, którzy często przyjeż-
dżali, by konsultować z nami 
swoją twórczość.

Od 2019 r. kontynuuję dzia-
łalność Męża pod egidą Funda-
cji im. Romana Kołakowskiego. 
Korzystając z wielkiej spuści-
zny artystycznej Romana mo-
żemy tworzyć kolejne koncerty 
i wielkie widowiska, oraz wzna-
wiać te, już powstałe. Od 2019 r. 
udało nam się wznowić ,,Operę 
Matematyczną”, ,,Civis Chri-
sti”, zrobić koncert świąteczny 
,,Dzwonna kolęda” , dwa kon-
certy urodzinowe z twórczością 
Romana Kołakowskiego, recital 
,,Wędrowny blask”, widowisko 
z okazji 40–lecia ustanowienia 
stanu wojennego oraz wiele 
spektakli historycznych i oko-
licznościowych. Jestem właśnie 
w trakcie kolejnych, ósmych już 
Warsztatów Teatru Piosenki, na 
których dzieci i młodzież mają 
możliwość obcowania z muzyką, 
poezją, tworzenia autorskiego 
musicalu ,,Sieć”, opowiadające-
go o uzależnieniu od Internetu. 
Liczę na to, że moja działalność 
jest wspierana przez męża, oraz, 
że patrzy na nas z góry i cieszy się 
będąc ,,żywym” w swojej twór-
czości, którą nam pozostawił. z

Agata Klimczak – Kołakowska
Fundacja im. Romana Kołakowskiego

Fragmenty biografii autorstwa 
Magdaleny Jaroń

n MUZYKA

Roman Kołakowski – niezwykły twórca
Był jednym z nielicznych twórców, którzy w tak doskonały i jednocześnie wyrazisty sposób potrafili pięknymi słowami 
opowiadać o rzeczach prostych, a i prostymi słowami – o rzeczach pięknych.

łakowski był świadomy sztuki, 
którą tworzy – wiedział, że pełną 
formę przyjmuje ona dopiero 
w odbiorze. W spotkaniu z od-
biorcą. Pozostawiał więc miej-
sce na interpretację. Nigdy nie 
uciekał w aprioryczność. Wręcz 
przeciwnie – jego widowiska do-
skonale odzwierciedlają starania 
artysty o to, aby każde, nawet 
pozornie błahe i powszechne 
zagadnienie, wytłumaczyć.

Wielkie widowiska tworzyły 
oddzielny rozdział w twórczości 
Romana Kołakowskiego. Cieszy-
ły się również ogromnym uzna-
niem ze strony widzów oraz or-
ganizatorów, którzy zapraszali 
Kołakowskiego do współorga-

Roman Kołakowski
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Zanim przejdę do te-
matu apokalipsy, 
zarysuję fabułę fil-
mu, który stanowi 

punkt wyjścia do refleksji nad 
rozumieniem tego terminu. 
„Nie patrz w górę” opowiada 
o dwójce astronomów: dokto-
rantce Kate Dibiasky (Jennifer 
Lawrence) oraz jej promotorze 
dr. Randallu Mindy (Leonardo 
di Caprio), którzy dokonują za-
trważającego odkrycia: w stro-
nę Ziemi leci wielka kometa. 
Prawdopodobieństwo zderze-
nia wynosi blisko 100 procent. 
Skutek zaś może być tylko je-
den: unicestwienie wszelkie-
go życia na naszej planecie. 
Świat ma sześć miesięcy na to, 
by odwrócić „apokaliptyczne” 
fatum.

Główni bohaterowie, dzieląc 
się wynikami swoich obserwa-
cji, napotykają opór ze strony 
świata wielkiej polityki, bizne-
su i mediów, które na początku 
całkowicie ignorują zagrożenie 

n FILM

Chrześcijańska apokalipsa 
to nie świecki armageddon
„Nie patrz w górę” jest kolejnym filmem sięgającym po motyw apokaliptyczny. Niebezpieczeństwo zagłady całej ludzkości 
i konieczność zrobienia wszystkiego, żeby temu zapobiec – to stałe motywy powtarzające się w tego typu kinematografii. 
Rozumienie apokalipsy w kulturze jednak znacznie odbiega od jej pierwotnego, biblijnego znaczenia. Chrześcijańska apokalipsa 
to opowieść o nadziei – o tym, że to dobry Bóg jest panem historii. Koniec świata w katolickim imaginarium jest czasem 
ostatecznego spełnienia ludzkich tęsknot. 
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katastrofy. I tak mamy z jednej 
strony prezydent USA (Meryl 
Streep), w sposób oczywisty 
nawiązującą do Donalda Trum-
pa, dla której wieść o „plane-
tobójczej” komecie jest mniej 
ważna aniżeli wysokość słup-
ków sondażowych. Mamy też 
Petera Isherwella, właścicie-
la firmy BASH zajmującej się 
rozwojem zaawansowanych 
technologii (personifikacja 
„wielkich” Doliny Krzemo-
wej), który wykorzystując za-
leżnych od niego polityków do 
realizacji swych szalonych po-
mysłów, doprowadza do tego, 
że „koszmar apokalipsy” się 
ostatecznie realizuje. Jest też 
w końcu świat mediów, który 
dba przede wszystkim o „click-
bait” i tanią, znieczulającą roz-
rywkę. Wizja zagłady ludzkości 
nie wpisuje się w tę logikę.

 Nie chcę wchodzić w tym 
tekście w recenzowanie filmu 
we właściwym tego słowa zna-
czeniu. Nie chcę też oceniać na 

ile ocena twórców dotycząca 
popkultury, polityki czy pro-
blemu ewentualnej katastrofy 
klimatycznej jest słuszna. Wy-
chodząc od fabuły „Nie patrz 
w górę” chcę podjąć refleksją 
nad czymś innym. Uważam bo-
wiem, że ten film wraz z takimi 
„klasykami” kina apokaliptycz-
nego jak „Pojutrze”, „Armaged-
don” czy „2012” jest emblema-
tycznym przykładem w jaki 
sposób apokalipsa funkcjonuje 
w popkulturowej świadomo-
ści. Co najważniejsze – jest to 
rozumienie dość odbiegające 
od jej pierwotnego, biblijne-
go kontekstu.

Świecki Armagedon
Zacznijmy od apokalipsy w jej 
świeckiej wersji. Koniec świa-
ta w filmie „Nie patrz w górę” 
to widmo całkowitego unice-
stwienia gatunku ludzkiego. 
Koniec historii jest pokazany 
jako ryzyko totalnej anihila-
cji. Dibiasky po odkryciu, że 

w stronę Ziemi pędzi kometa, 
wymiotuje, zaś dr. Randall bie-
rze leki uspokajające. Trudno 
się dziwić. Perspektywa tego, 
że historia ludzkości miałaby 
się zamienić w nicość, musi 
być w sposób konieczny prze-
rażająca. Takie przeżywanie 
„zagłady” łączy się brakiem 
wizji rzeczywistości przekra-
czającej to, co materialne. 
Wszystko, czego bohaterowie 
mogą być pewni to to czego 
można namacalnie doświad-
czyć bądź udowodnić przy po-
mocy nauki. Nic więcej nie ma 
lub jest mocno niepewne, nie-
określone, poza horyzontem 
ludzkiej myśli.

Kwestia Boga, sensu, ja-
kiegoś „dalej” jest generalnie 
obca imaginarium głównych 
bohaterów. Jest to apokalip-
sa post-chrześcijańska, czyli 
wyjęta z jej źródłowego kon-
tekstu – pozbawiona Opatrz-
ności i skazująca człowieka 
na liczenie tylko i wyłącznie 

Perspektywa tego, 
że historia ludzkości 
miałaby się zamienić 
w nicość, musi być 
w sposób konieczny 
przerażająca. Takie 
przeżywanie „zagłady” 
łączy się brakiem 
wizji rzeczywistości 
przekraczającej 
to, co materialne. 
Wszystko, czego 
bohaterowie mogą 
być pewni to to czego 
można namacalnie 
doświadczyć 
bądź udowodnić 
przy pomocy 
nauki. Nic więcej 
nie ma lub jest 
mocno niepewne, 
nieokreślone.
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na własne siły. Jedyną posta-
cią w „Nie patrz w górę”, która 
wyznaje wprost wiarę w tran-
scendencję jest kochanek Ka-
te Dibiasky – typ buntownika 
żyjącego poza systemem. Jego 
wiarę, grana przez Lawrence 
postać, konkluduje stwierdze-
niem: „To słodkie”.

Jej reakcja wydaje się być 
dobrym zobrazowaniem po-
dejścia części post-religijnego 
świata do spraw wiary – wi-
zja Boga jest czymś niemal 
dziecięcym, słodką opowie-
ścią, która pozwala ukoić lęki, 
nadać sens ludzkiemu życiu. 
Nie ma ona jednak nic wspól-
nego z prawdą o rzeczywisto-
ści. Jest to kwestia osobistej 
autoekspresji w logice rozumu 
instrumentalnego – uznawa-
nia pewnych twierdzeń, gdyż 
są pożyteczne dla człowieka 
Wiara w Boga może budzić 
jakiś rodzaj sympatii, tak jak 
sympatię może budzić dziecko 
wierzące w świętego Mikołaja, 
wróżkę zębuszkę etc.

Tytułowe hasło „nie patrz 
w górę” zostaje wymyślone 
przez populistyczną panią 
prezydent, gdy kometa jest już 
niebezpiecznie blisko Ziemi. 
To metafora ucieczki od bole-
snej prawdy, groteskowy apel 
o pogrążenie się w fikcji. Di-
biasky i dr. Randall przeciwsta-
wiają mu hasło „patrz w górę”. 
Nie jest to jednak spojrzenie 
w kierunku nadchodzącego 
Chrystusa, tak jak to się dzie-
je w imaginarium katolickim, 
spojrzeniem na to, że „zbliża 
się nasze odkupienie”(Łk 21, 
28), ale spojrzeniem na bru-
talna prawdę, że jeżeli nic nie 
zostanie zrobione, to zbliża się 
„nasze unicestwienie”.

Bardzo interesujące jest 
ukazanie w jaki sposób ludzie 
reagują na fakt, że za chwilę 

ich życie się skończy. Gdy kar-
kołomna misja szefa BASH-
-u spala na panewce i wszyscy 
wiedzą, że kometa za chwilę 
uderzy w Ziemię, twórcy filmu 
prezentują nam całą gamę za-
chowań: od wyuzdanych orgii 
seksualnych, przez grabienie 
sklepów, niszczenie mienia, po 
upijanie się alkoholem. „Skoro 
zmarli nie zmartwychwstają, 
to jedzmy i pijmy, bo jutro po-
mrzemy”(1 Kor 15,32).

Pozytywnym przykładem 
w przyjęciu śmierci są główni 
bohaterowie. Dr Mindy, który 
wcześniej zdradził żonę i dał 
się uwieść przez świat wiel-
kich mediów, ostatecznie jed-
na się z małżonką. W obliczu 
śmierci przychodzi refleksja. 
Następnie wspólnie z rodziną, 
Kate Dibiasky, jej kochankiem 
oraz pracownikiem NASA dr. 
Teddym Oglethorpe spędzają 
ostatnie chwile życia na wspól-

nym posiłku, trzymając się 
za ręce.

Dr Mindy podsumowuje 
swoje życie słowami „osiągną-
łem w życiu wszystko”. Przy-
wodzi mi to na myśl słowa au-
tora Księgi Rodzaju, który tak 
podsumował życie patriarchy 
Abrahama: „A gdy Abraham 
dożył lat stu siedemdziesię-
ciu pięciu, zbliżył się kres je-
go życia i zmarł w późnej, lecz 
szczęśliwej starości, syt życia, 
i połączył się ze swoimi przod-
kami” (Rdz 25,7).

Maksimum możliwości 
świata czekającego na tak ro-
zumianą apokalipsę to etycz-
nie dobrze przeżyte życie 
zgodne z naturalną tendencją 
do szukania dobra i unikania 
zła Ostatecznie jednak koniec 
wszystkich jest ten sam. Czy 
jest coś dalej? Oprócz kochan-
ka Dibiasky nikt nie wspomina 
o takiej możliwości.

Ziemi”, które nieskutecznie 
próbowały zbudować wszelkie 
polityczne utopie:

„I usłyszałem donośny głos 
mówiący od tronu: «Oto przy-
bytek Boga z ludźmi: i zamiesz-
ka wraz z nimi, i będą oni Jego 
ludem, a On będzie Bogiem 
z nimi. I otrze z ich oczu wszel-
ką łzę, a śmierci już odtąd nie 
będzie. Ani żałoby, ni krzyku, 
ni trudu już [odtąd] nie będzie, 
bo pierwsze rzeczy przeminę-
ły».”(Ap 21, 3-4).

To dlatego pierwsi chrześci-
janie chcieli wręcz przyspie-
szyć koniec świata. W Didache, 
starożytnym tekście chrześci-
jańskim, znajdujemy modli-
twę, która kończy się słowami: 
„Niechaj przyjdzie Twa łaska 
i niech przeminie ten świat”. 
Również współcześni katoli-
cy w trakcie Mszy Świętej tuż 
po słowach konsekracji modlą 
się słowami: „Głosimy śmierć 
Twoją Panie Jezu, wyznaje-
my Twoje Zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia 
w chwale”. Z perspektywy du-
chowości chrześcijańskiej apo-
kalipsa jest wręcz czymś upra-
gnionym. Jest nadejściem lep-
szego świata.

„Jak złodziej zaś przyjdzie 
dzień Pański, w którym niebo 
ze świstem przeminie, gwiazdy 
się w ogniu rozsypią. Oczeku-
jemy jednak, według obietnicy, 
nowego nieba i nowej ziemi, 
w których będzie mieszka-
ła sprawiedliwość”( 2 P 3,13). 
Czym są owe „nowe niebo” 
i „nowa ziemia”? Te tajemnicze 
określenia dotyczą przemiany 
całego wszechświata. Jak bę-

Maksimum 
możliwości świata 
czekającego 
na tak rozumianą 
apokalipsę 
to etycznie dobrze 
przeżyte życie 
zgodne z naturalną 
tendencją 
do szukania dobra 
i unikania zła. 
Ostatecznie jednak 
koniec wszystkich 
jest ten sam. 
Czy jest coś dalej?

W odróżnieniu 
od końca świata 
w wydaniu 
„Nie patrz w górę” 
i innych tego typu 
filmów, biblijnie 
rozumiany koniec 
jest czymś czego 
uniknąć się nie da. 
Przychodzącego 
Chrystusa, mówiąc 
kolokwialnie, nie 
da się potraktować 
„atomówkami”.

Chrześcijańska 
apokalipsa
Po omówieniu jak apokalipsa 
jest przedstawiana w popkul-
turze, przejdę do jej pierwot-
nego rozumienia z wewnątrz 
chrześcijańskiej wizji rzeczy-
wistości. W odróżnieniu od 
końca świata w wydaniu „Nie 
patrz w górę” i innych tego ty-
pu filmów, biblijnie rozumiany 
koniec jest czymś czego unik-
nąć się nie da. Przychodzą-
cego Chrystusa, mówiąc ko-
lokwialnie, nie da się potrak-
tować „atomówkami” w celu 
powstrzymania końca histo-
rii. I nie jest to wcale zła wia-
domość.

Czym bowiem jest ostatecz-
nie koniec świata w katolickim 
rozumieniu? Początkiem no-
wego świata, urzeczywistnie-
niem marzenia o sprawiedli-
wym świecie i realnym wcie-
leniem „Królestwa Bożego na 
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dzie on wyglądał po transfor-
macji? Tego teologia nam nie 
mówi. Katechizm Kościoła 
Katolickiego (KKK: 1042-1050) 
wspomina o tajemniczym od-
nowieniu całej materii, wstrzy-
mując się co do przewidywania 
szczegółów jak to odnowienie 
ma konkretnie wyglądać.

Podobnie sprawa ma się ze 
zmartwychwstaniem. Św. Pa-
weł wspomina o otrzymaniu 
tzw. ciała duchowego (1 Kor 
15,44). Być może ciała po zmar-
twychwstaniu będą miały po-
dobne cechy, co ciało zmar-
twychwstałego Chrystusa – bę-
dą miały zdolność do przenika-
na przez drzwi, ukazywania się 
wielu osobom na raz itp. Jedno 
wiadomo – w katolickiej narra-
cji jest to rzeczywistość prze-
kraczająca wszelkie ludzkie wy-
obrażenia.

Owszem, ten chrześcijań-
ski „happy end” poprzedzą 
doświadczenia ekstremalnie 
trudne. To właśnie one, wyję-
te z pierwotnego kontekstu, za-
częły żyć własnym życiem i sta-
ły się popkulturowym arma-
gedonem. Sam Chrystus mówi 
w 21. rozdziale Ewangelii wg. 
św. Łukasza, że jego przyjście 
poprzedzą plagi i nawałnice, 
a „ludzie będą mdleć ze stra-
chu”. Apokalipsa wg. św. Jana 
również wspomina o plagach, 
prześladowaniach wierzących 
i królowaniu „Bestii”. Niezależ-
nie od interpretacji wymienio-
nych znaków i symboli, jedno 
jest pewne – paruzję poprzedzi 
bezpośrednio czas ekstremal-
nie trudny dla ludzkości.

Plagi, zniszczenia i prześla-
dowania nie są jednak ostat-
nim słowem apokalipsy. Nie 
jest to jak w przypadku zde-
rzenia z kometą, asteroidą czy 
w wyniku jakiegokolwiek in-

nego kataklizmu koniec, po 
którym następuje „nic”. Chrze-
ścijańskie zakończenie histo-
rii ludzkości jest następujące: 
„I ujrzałem niebo nowe i zie-
mię nową, bo pierwsze niebo 
i pierwsza ziemia przeminę-
ły, i morza już nie ma. I Mia-
sto Święte – Jeruzalem Nowe 
ujrzałem zstępujące z nieba 
od Boga, przystrojone jak ob-
lubienica zdobna w klejnoty 
dla swego męża.”(Ap 21, 1-2). 
Po zniszczeniu i cierpieniach 
przychodzi więc lepsze. Po 
śmierci przychodzi życie.

 Chrystus jednak nie owi-
ja w bawełnę: istnieje możli-
wość ostatecznego potępie-
nia. Teologowie, co prawda, 
spierają się nad interpretacją 
fragmentów Pisma Świętego 
mówiących o piekle, próbując 
argumentować za możliwością 
zbawienia wszystkich ludzi bez 
wyjątku. Jednak biorąc słowa 
Chrystusa dosłownie, możli-
wość potępienia jawi się jako 
coś realnego.

Niemniej Ci, którzy zaufa-
li Bogu, weszli na drogę Jego 

naśladowania, dali się przebó-
stwić Jego łasce w „dzień sądu” 
mogą śmiało „patrzeć w górę” 
bo „zbliża się wasze odkupie-
nie”.(Łk 21,28). Zaś według 
chrześcijan wolą Boga jest „by 
wszyscy ludzie zostali zbawie-
ni”(1 Tm 2,4). „Moje owce słu-
chają mego głosu, a Ja znam 
je. Idą one za Mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą one 
na wieki i nikt nie wyrwie ich 
z mojej ręki.”(J 10,27). Osta-
tecznie więc apokalipsa jest 
opowieścią o nadziei. O miłu-
jącej opatrzności, a nie o fatum 
prowadzącego do przerażają-
cego końca.

Chrześcijanie nie są 
przeciwni życiu
Chciałbym, żebyśmy się w tym 
wszystkim dobrze zrozumieli: 
chrześcijanie nie są jakimiś 
eskapistami, którzy w momen-
cie nieuniknionej katastrofy 
zaczęliby skakać z radości i nie 
podjęli żadnego działania. Dba-
łość o planetę i troska o przy-
szłe pokolenia wynika w spo-
sób oczywisty z nakazu miłości 
bliźniego. Chrześcijanie robią 
wszystko co w ich mocy by ten 
świat był jak najlepszy. Logikę 
ich działania, a jednocześnie 
różnicę wobec ludzi, którzy 
odrzucają koncept Opatrzno-
ści, najlepiej wyraża cytat św. 
Ignacego Loyoli. „Módl się tak 
jakby wszystko zależało od Bo-
ga, działaj tak jakby wszystko 
zależało od Ciebie”. To osta-
tecznie Bóg jest panem historii. 
Na poziomie psychologicznym 
jest to trick, który sprawia że 
chrześcijanin robi wszystko, 
co w jego mocy, choć jest zara-
zem świadomy, że ostatecznie 
wszystko zależy do dobrego Bo-
ga. Dzięki temu paniczny lęk 
przed śmiercią i niepowodze-
niem ustępuje nadziei.

 Wiara w Boską opatrzność 
jest paradoksalnie bardziej 
„za życiem” niż nerwowa wal-
ka o przetrwanie za wszelką 
cenę. Świadomość, że historia 
znajduje się w rękach Boga, że 
ostateczny kształt tego świa-
ta nie leży w mocy ludzkich 
zdolności twórczych, pozwa-
la uwolnić się od neurotycz-
nego dążenia do kontrolowa-
nia całej rzeczywistości za 
wszelką cenę. Chrześcijanin 
robi (czy może powinien ro-
bić, bo jak wiemy w praktyce 
różnie to bywa) tyle, ile mo-
że. Świadomość, że ten świat 
nie jest wszystkim, uwalnia 
od kompulsywnej potrzeby 
osiągania sukcesów za wszel-
ka cenę i pozwala na życie 
w „pogodzie ducha” pomimo 
często niesprzyjających oko-
liczności.

***
Chrześcijańska apokalipsa to 
nie przerażająca wizja zapad-
nięcia się w nicość. Apokalipsa 
to spełnienie ludzkich aspiracji 
i pragnień: to realizacja świa-
ta wolnego od zła, realizacja 
rzeczywistości, której ludz-
kość szuka od swego zarania. 
Chrześcijańska wizja końca 
świata jest więc opowieścią 
pełną nadziei. Przełamuje ona 
w najbardziej doomersko-fa-
talistyczne narracje i daje na-
dzieję, że nawet najbardziej 
beznadziejna sytuacja może 
być zaczątkiem czegoś nowe-
go i ostatecznie lepszego. Jest 
to opowieść też o tym, że ist-
nieje w tym świecie sens i że 
to miłujący Bóg jest panem 
historii. „Jam Alfa i Omega, 
Pierwszy i Ostatni, Początek 
i Koniec.”(Ap 22, 13). z

Cezary Boryszewski
www.klubjagiellonski.pl

Wiara w Boską 
opatrzność jest 
paradoksalnie 
bardziej „za życiem” 
niż nerwowa walka 
o przetrwanie 
za wszelką cenę. 
Świadomość, 
że historia znajduje 
się w rękach Boga, 
że ostateczny kształt 
tego świata nie leży 
w mocy ludzkich 
zdolności twórczych, 
pozwala uwolnić się 
od neurotycznego 
dążenia 
do kontrolowania 
całej rzeczywistości 
za wszelką cenę.
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Mamy wyspecjali-
zowane komór-
ki, które pozwa-
lałyby zabijać ko-

mórki rakowe. Natomiast niektó-
re nowotwory złośliwe oszukują 
układ odpornościowy, produkując 
cząsteczki, które przyciągają do 
nowotworu komórki odporno-
ściowe i je przerabiają, „hakują”. 
Zamiast na miejscu aktywować 
odpowiedź przeciwnowotworo-
wą, nowotwór przejmuje kontrolę 
nad tymi komórkami i sprawia, że 
zaczynają one wspierać rozrost 
nowotworu. Jednocześnie wysy-
łają do organizmu sygnał, że układ 
odpornościowy nie powinien się 
wtrącać, nie powinien się akty-
wować, bo nasz mózg ma swoje 
własne komórki odpornościowe, 
które powinny pilnować porządku 
i dbać o to, żeby w mózgu wszystko 
działo się w sposób prawidłowy – 
wyjaśnia prof. Bożena Kamińska-
-Kaczmarek z Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
PAN w Warszawie.

Wielkie odkrycie
Udział tych komórek we wspie-
raniu rozwoju glejaka nie był 

n MEDYCYNA

Odkrycie polskich naukowców 
szansą dla pacjentów ze złośliwym glejakiem
Złośliwy glejak to 
najczęstszy nowotwór 
mózgu, w dodatku 
jeden z najszybciej się 
rozprzestrzeniających 
i odpornych na 
leczenie. Praktycznie 
żadna terapia nie jest 
skuteczna, bo guz 
odrasta i jest zwykle 
jeszcze bardziej 
złośliwy. Badania 
polskich naukowców 
z Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. 
M. Nenckiego PAN 
mogą to zmienić. Prof. 
Bożena Kamińska-
Kaczmarek odkryła, 
w jaki sposób glejaki 
„oszukują” układ 
odpornościowy 
pacjenta i jak można 
ten mechanizm 
zablokować.

wcześniej poznany. Zespół ba-
dawczy, którym kierowała prof. 
Bożena Kamińska-Kaczmarek, 
odkrył mechanizm, poprzez któ-
ry glejak zmienia funkcję ko-
mórek odpornościowych w mó-
zgu, i opisał cząsteczki, które ten 
typ nowotworu wykorzystuje 
w tym celu.

Doprowadziło nas to do tego, 
że jeżeli wyłączymy te cząstecz-
ki, to guz przestaje rosnąć. Przy-
najmniej w modelach zwierzę-
cych mamy już w tej chwili takie 
sytuacje, że jesteśmy w stanie 
zahamować rozrost nowotwo-
ru – dodaje badaczka. – W gle-
jakach złośliwych praktycznie 
żadna terapia nie działa. Guz 
odrasta w ciągu kilku miesię-
cy i jest zwykle jeszcze bardziej 
złośliwy niż na początku. Nasza 
strategia polega na tym, żeby 
zablokować oddziaływania po-
między nowotworem a własnym 
otoczeniem. To wystarczy, żeby 
nagle te leki, które nie działały, 
zaczęły działać.

Złośliwy glejak ze względu 
na szybkie rozprzestrzenianie 
się w mózgu jest trudny do usu-
nięcia chirurgicznego i bardzo 

odporny na standardową te-
rapię, zwłaszcza w przypadku 
starszych pacjentów. Odkrycie 
może się okazać przełomowe 
w procesie opracowywania te-
rapii celowanej. Dlatego zostało 
docenione przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej, która wy-
różniła prof. Bożenę Kamińską-
-Kaczmarek nagrodą w obszarze 
nauk o życiu i o Ziemi.

Platforma do diagnostyki
Naukowcy z Instytutu Biolo-
gii Doświadczalnej PAN idą 

o krok dalej w badaniach nad 
nowotworami. Obecnie pracu-
ją nad platformą przeznaczoną 
do kompleksowej diagnostyki 
i spersonalizowanej terapii 
w neuroonkologii. Dzięki niej 
będzie można odczytać cały kod 
genetyczny nowotworu i precy-
zyjnie określić, jakie mutacje 
zaszły w komórkach.

Wykrywamy tak zwane zmia-
ny, które wskazują na przykład, 
że można zastosować konkret-
ny lek. W tej chwili wszystkich 
pacjentów leczy się w podob-
ny sposób, niezależnie od tego, 
jakie są zmiany. Ta platforma 
ma pokazać konkretną zmianę 
u konkretnego pacjenta. Wy-
nikiem tego jest na przykład 
sugestia, że dany pacjent po-
winien być leczony nie tym, co 
się zwykle leczy, tylko zupełnie 
innym lekiem, o którym wiado-
mo, że jest stosowany w klinice. 
To jest główne zadanie tej plat-
formy: zrozumieć po to, żeby 
dopasować leczenie do pacjenta 
– wskazuje prof. Bożena Kamiń-
ska-Kaczmarek.

Zastosowanie tej technologii 
nie musi się jednak ograniczać 

Nasza strategia 
polega na tym, 
żeby zablokować 
oddziaływania 
pomiędzy 
nowotworem 
a własnym otoczeniem. 
To wystarczy, żeby 
nagle te leki, które 
nie działały, zaczęły 
działać.

wyłącznie do neuroonkologii. 
Schematy diagnozowania naj-
prawdopodobniej sprawdzą się 
również w chorobach o podłożu 
neurologicznym. Przykładem 
może być choroba Alzheimera.

Nieprawidłowa aktywacja ko-
mórek odpornościowych w mó-
zgu jest jednym z elementów klu-
czowych dla tej patologii. Jeżeli 
wiemy, w jaki sposób nowotwór 
przeprogramowuje te komórki, 
to być może możemy tę wiedzę 
wykorzystać też do przeprogra-
mowania źle działających ko-
mórek w chorobie Alzheimera 
– przewiduje profesor.

Z danych Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Chirurgów Neu-
rologicznych wynika, że glejak 
jest najczęstszym złośliwym no-
wotworem mózgu. Odpowiada 
za niemal 48 proc. zachorowań. 
Zapadalność na glejaka wielko-
postaciowego wynosi 3,21 na 
100 tys. osób w populacji. Prze-
żywalność wynosi zaledwie 
40 proc. w pierwszym roku po 
rozpoznaniu, a po kolejnym roku 
spada do 17 proc. z

www.newseria.pl
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Obietnice psycho-
fizycznego dobro-
stanu, sukcesów 
w życiu rodzinnym 

i biznesie przywodzą na myśl 
popularne dziś coachingowe 
oferty samorozwoju. Dobro-
stan życiowy jest oczywiście 
jak najbardziej dobry i pożąda-
ny. Jednak wiara zredukowana 
tylko do niego jest wiarą wypa-
czoną. Duchowość nastawiona 
na wymierne korzyści jest tak 
naprawdę ukrytą formą nihi-
lizmu.

Katolicki coaching 
czy coaching 
z katolicką pieczątką?
Około roku 2016 – kiedy gwiazda 
ks. Jacka Stryczka, głównego po-
mysłodawcy Szlachetnej Pacz-
ki, lśniła jeszcze w pełni – pod 
wpływem wywiadu, którego ów 
ksiądz udzielił portalowi money.
pl – ukułem na swój własny uży-
tek określenie Amweystianity. 
Jakiś czas temu przypomniałem 
sobie o tym terminie, oglądając 
zwiastun pewnego internetowe-
go kursu duchowości. Nie poda-
ję nazwy owej inicjatywy, by jej 
nie dezawuować – jest ona jak 
najbardziej prawowierna i po-
żyteczna. Sytuację, którą chcę 
opisać, uważam zaś za wypadek 
przy pracy. Niemniej wpadka ta 
może nam coś ciekawego po-
wiedzieć o tym, co jest obecne 
w społecznej świadomości.

Materiał zamieszczony na 
Youtube, zachęcający do uczest-
nictwa w kursie, trwał niespełna 
dwie minuty. Po krótkim wy-

n RELIGIA

Jeszcze chrześcijaństwo 
czy już może coaching? 
„Z Chrystusem żyjesz 
mocniej” – tak według 
Michela Houellebecqa 
miało się reklamować 
chrześcijaństwo 
tuż przed swoim 
upadkiem. Niektóre 
współczesne „oferty” 
duszpasterskie 
w sposób niepokojący 
przypominają 
retorykę opisaną przez 
francuskiego pisarza. 
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jaśnieniu, czego będzie doty-
czył kurs, pojawiła się część, 
nazwijmy to, marketingowa. 
Otóż okazuje się, że z metody, 
o której mowa, korzystać miał 
pewien sprzedawca w banku 
Morgan. Co więcej, uczył jej 
swoich podwładnych, co miało 
mu pozwolić w dojściu do stano-
wiska dyrektora wykonawczego. 
Podsumowując przesłanie tego 
krótkiego filmiku, prowadzący 
mówi: „pomagała mu ona w ży-
ciu osobistym, biznesie oraz 
przede wszystkim w relacji ze 
sobą samym i Bogiem”.

Na pierwszy rzut oka nie wi-
dać nic nadzwyczajnego – ot, 
kolejna inicjatywa wpisująca się 
w nurt katolickiego coachingu. 
Rozwój osobisty połączony z ży-
ciem duchowym. Teoretycznie 
mamy tutaj integralny rozwój 
człowieka oparty na jego holi-
stycznej wizji. Etyka cnót w czy-

stej postaci, doskonalenie się 
człowieka poprzez pracę nad 
sobą. Można przecież znaleźć 
więcej takich inicjatyw, są ca-
łe wydawnictwa, które łączą 
samorozwój z duchowością, 
wiele duszpasterstw wplata 
wszak wątki samorozwojowe do 
swoich programów. Najbardziej 
znany polski katolicki youtuber, 
o. Adam Szustak, również nie 
jest wolny od tego typu wątków.

Wszystko, co problematycz-
ne w tego typu „duchowości”, 
sprowadza się jednak do dwóch 
rzeczy: motywacji oraz propor-
cji. Czasem doprawdy trudno 
rozróżnić, czy jeszcze mówi-
my o duszpasterstwie wspie-
ranym przez samorozwój, czy 
już o samorozwoju z „katolic-
ką pieczątką”.

Mam silne przekonanie, że 
„duchowość przydatna w życiu 
biznesowym” jest jedynie bar-

dziej wysublimowaną wersją 
znanych z pewnego katolickiego 
portalu „skutecznych” i „nieza-
wodnych” modlitw, których się 
„bali nawet sami kardynałowie”.

Czym jest 
teologia sukcesu?
Wsłuchując się w krytyczne 
dyskusje na temat tzw. ruchów 
charyzmatycznych, czy to we-
wnątrz Kościoła Katolickiego, 
czy tych związanych z nurtami 
ewangelikalnymi (takimi jak ko-
ścioły zielonoświątkowe), można 
się natknąć na termin teologia 
sukcesu. Ciężko ją w sposób ja-
sny zdefiniować, ponieważ nie 
stanowi ona jakiegoś zwartego 
nurtu teologicznego. Rozumieć 
ją należy jako zespół pewnych 
przekonań, będących swojego 
rodzaju nakładką lub filtrem sto-
sowanym niezależnie w różnych 
nurtach chrześcijaństwa.

Wsłuchując się 
w krytyczne dyskusje 
na temat tzw. ruchów 
charyzmatycznych, 
czy to wewnątrz 
Kościoła Katolickiego, 
czy tych związanych 
z nurtami 
ewangelikalnymi 
(takimi jak kościoły 
zielonoświątkowe), 
można się natknąć 
na termin teologia 
sukcesu. Ciężko 
ją w sposób jasny 
zdefiniować, ponieważ 
nie stanowi ona 
jakiegoś zwartego 
nurtu teologicznego. 

Lakewood Church, Houston, 2013 r
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Dość precyzyjnie za to moż-
na zidentyfikować genezę tego 
typu myślenia: pochodzi ono 
z dziewiętnastowiecznych Sta-
nów Zjednoczonych, w których 
po Wojnie Secesyjnej następo-
wały gwałtowne procesy moder-
nizacji i industrializacji. Źródeł 
teologii sukcesu poszukiwać 
należy m.in. z ruchu tzw. Nowej 
Myśli, nauczaniu Esseka Willia-
ma Kenyona oraz pierwszych 
zgromadzeniach zielonoświąt-
kowych. W skrócie oznacza ona 
dostrzeganie bezpośredniego 
związku przyczynowego pomię-
dzy relacją z Bogiem a docze-
snym szczęściem materialnym 
oraz zdrowiem psychicznym 
i fizycznym.

Dla naszych dalszych rozwa-
żań istotne będzie występujące 
w ruchach zielonoświątkowych 
nastawienie na widoczny efekt. 
W tym sposobie myślenia dzia-
łanie Boga jest zawsze bezpo-
średnio widoczne. Glosolalia 
(czyli tzw. mówienie językami), 
uzdrowienia, upadanie w Du-
chu Świętym i inne nadzwy-
czajne i gwałtowne wydarzenia 
będące w centrum pentekostal-
nych nabożeństw odpowiadają 
właśnie na tę potrzebę widze-
nia bezpośredniego skutku. Jak 
w automacie, wrzucam pienią-
żek z wiarą i modlitwą, a Duch 
Święty wyrzuca uzdrowienie.

Jak już pisałem, teologia suk-
cesu rozwinęła się w szybko 
modernizujących się Stanach 
Zjednoczonych, obecnie zaś ko-
ścioły zawierające jej przesłanie 
gwałtownie rozwijają się nie 
tylko w biednych państwach 
Afryki i Ameryki Łacińskiej, 
ale i w rozwiniętych i bogatych 
państwach Azji, takich jak Ko-

rea Południowa czy Chińska 
Republika Ludowa. Dzieje się 
to w XXI wieku, który zdaje się 
być odczarowanym z wszelkiej 
transcendencji, w czasach po-
wszechnego dostępu do wiedzy, 
edukacji i rozwoju techniki. Pa-
radoksalnie bowiem kariera 
teologii sukcesu może mieć 
wiele wspólnego z rewolucją 
naukowo-techniczną.

Rozum instrumentalny
Współcześnie dominujący spo-
sób myślenia o świecie określany 
bywa terminem „rozumu prak-
tycznego” czy też „rozumu in-
strumentalnego”. Nie wnikając 
w szczegóły, w ostatnich kilku 
wiekach dokonała się redukcja 

ważne są relacje, ale interesuje 
nas to, jak wpływają na poziom 
zadowolenia z życia (a jakże! są 
na to badania zawierające skalę 
owego zadowolenia).

Podobnie karykaturalne wy-
dają się rozmowy wierzących 
z niewierzącymi. W zetknięciu 
z ateistą lub agnostykiem sta-
ramy się uzasadnić swoją wia-
rę instrumentalnie. Ponieważ 
świat zadaje pytanie „po co ty 
to robisz? Jaka jest tego użytecz-
ność?”, to my sami przed sobą 
szukamy dla wiary praktycznych 
uzasadnień. Kardynalnym ar-
gumentem za wiarą jest mo-
ralność – ile razy słyszeliśmy, 
że świat bez Boga pozbawiony 
byłby etyki?

Religijność ma sprawiać, że 
jesteśmy dobrymi ludźmi. Za 
tym idą kolejne wskaźniki, że 
wierzący częściej głosują czy 
angażują się społecznie. I nawet 
pierwsi chrześcijanie rozrywani 
na arenach przez lwy są tłuma-
czeni przez współczesną racjo-
nalność wizją życia wiecznego, 
swoistą inwestycją w przyszłość. 
Absurd. A gdzie miłość i relacja 
z Panem Bogiem?

Co więc łączy tych, których 
do kursu duchowego przekona 
sukces bankiera z ewangelikal-
nymi biznesmenami czy człon-
kami klasy średniej zapisujący-
mi się na jogę? Cel – wymierny 
i materialny. Maksymalizacja 
przyjemności przy minimaliza-
cji cierpienia lub jak woli homo 
oeconomicus – maksymalizacja 
zysku. Pytanie, co na to „ucho 
igielne” (Mt 19,24)?

Teologia sukcesu 
rozwinęła 
się w szybko 
modernizujących 
się Stanach 
Zjednoczonych, 
obecnie zaś kościoły 
zawierające jej 
przesłanie gwałtownie 
rozwijają się 
nie tylko w biednych 
państwach Afryki 
i Ameryki Łacińskiej, 
ale i w rozwiniętych 
i bogatych państwach 
Azji.

postrzegania racjonalności. 
Zdaniem Maxa Horkheimera 
zawężono ją do „klasyfikowania, 
wnioskowania oraz dedukowa-
nia w całkowitym oderwaniu od 
specyfiki treści”. Rozum instru-
mentalny zajmować się może 
wyłącznie rzeczywistością do-
stępną empirycznie, mierzalną 
i możliwą do zapisania w języku 
matematyki. Wszystko więc, co 
tyczy się etyki, moralności, filo-
zofii, teologii i innych „spraw 
wyższych”, ląduje poza obsza-
rem rozumu.

Jedną z konsekwencji tych 
zmian jest zepchnięcie wielu 
tych „irracjonalnych” tematów 
do sfery prywatnej – nie mogą 
one być argumentami w sporze 
na forum publicznym. Ma to 
również swoje dalsze reperku-
sje – zmienił się nasz sposób 
patrzenia na życie i jego cel. 
Przyzwyczajony do myślenia 
w kategoriach wymiernych ro-
zum podpowiada, że szczęście 
oznacza minimalizację cierpie-
nia i maksymalizację przyjem-
ności. W sposób niezauważalny 
przeliczamy wszystko na wy-
mierne wskaźniki, nawet wtedy, 
gdy wydaje się nam, że mówimy 
o sprawach ponadmaterialnych.

Spójrzmy np. na dyskusje 
wokół work-life balance. Na 
pierwszy rzut oka dotyczą one 
przywrócenia ludziom takich 
wartości jak relacje, samoroz-
wój, rodzina, artystyczna ekspre-
sja itp. Jednak zawsze na końcu 
– jako argument ostateczny – 
pojawia się jakieś badanie wy-
dajności. Mówimy o tym, jak 

Festiwal Nadziei, Warszawa 2014 r. Przemawia amerykański pastor Franklin Graham.

Donald Trump i słynny teleewangelista Jerry Falwell. 2017 r.
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Teologia sukcesu jest 
ukrytym nihilizmem
Giovanni Reale, włoski historyk 
filozofii, nie pozostawia nam 
żadnych złudzeń – powyższą 
postawę definiuje jako praksizm 
(czyli jednostronne i przesad-
ne podkreślanie wartości ludz-
kiego działania i sprowadzanie 
wszelkiej wartości do wymiaru 
praktycznego), który to z kolei 
stanowi jeden z dziesięciu błę-
dów nihilizmu. Tak! Jesteśmy 
nihilistami. Fryderyk Nietzsche 
już w XIX wieku przewidywał 
rozwój społeczeństwa, z którym 
mamy obecnie do czynienia. 
Jakkolwiek jego motywy na-
leżałoby skrytykować, o tyle 
jego przewidywania okazują 
się w skali społecznej nieste-
ty sprawdzać.

Zdaniem niemieckiego filo-
zofa nihilizm jest skutkiem „od-
wartościowania najwyższych 
wartości”. To odwartościowa-
nie Nietzsche nazywa „śmier-
cią Boga”. Tradycyjny świat 
hierarchicznych wartości 
mających swoje źródło 
w Bogu został przez lu-
dzi odrzucony. Porządek 
świata został zastąpio-
ny przez nicość i chaos. 
Jako społeczeństwo za-
traciliśmy zdolność do 
myślenia w kategoriach 
wartości samych w sobie. 
Człowiek ze swoimi zdolno-
ściami, rozumem, a przede 
wszystkim pracą, zastąpił Boga.

Stało się tak dlatego, że 
wszystkie wartości autotelicz-
ne (czyli będące celem samym 
w sobie) w sposób oczywisty 
umiejscowione były poza 
światem – po prostu nad nim 
górowały. Sprawa zaczęła się 
zmieniać, kiedy „rozum instru-
mentalny” zawęził nam świat 
do tego, co da się zmierzyć i do-
świadczyć. Wszystko więc, co 
znajduje się poza światem albo 
nie istnieje, albo jest wątpli-
we. Stąd wiele ze spraw najwyż-
szych zostało zepchniętych do 
sfery emocji, czyli prywatnego 
doświadczenia. Zatraciły swój 
obiektywny i racjonalny cha-
rakter, ponieważ nie da się ich 
zmierzyć i skatalogować.

Czym jest np. miłość w takim 
wymiarze? Czymś namacalnym, 
motylami w brzuchu czy po pro-
stu stosunkiem seksualnym? 
Z jednej strony jest więc trak-
towana jako wszechogarniające 
uczucie, a z drugiej jako mer-
kantylny kontrakt dwojga (bądź 
większej ilości) osób, na którym 
każdy zyskuje. Nie mówiąc już 
o interpretacjach psychologów 

ewolucyjnych wpisujących mi-
łość w grę o przekazanie genów.

 W świecie rozumu instru-
mentalnego nie ma miejsca na 
bezinteresowny dar z siebie. 
Nawet, kiedy wydaje się nam 
inaczej, to podświadomie re-
alizujemy wewnętrzne potrze-
by. W nauce nawet zachowa-
nia altruistyczne są tłumaczone 
przez wspieranie swoich genów 
w rywalizacji ewolucyjnej (sic!). 
Jednym słowem jedna z tych 
cech, która ma odróżniać czło-
wieka od świata zwierząt, czyli 
zdolność do poświęcenia, musi 
zostać wpisana w tabelkę strat 
i zysków.

Jako społeczeństwo nie do-
szliśmy jeszcze do stanu całko-
witego nihilizmu, jak pragnął-
by Nietzsche, ponieważ nadal 
utrzymujemy swoistego rodzaju 
protezy. Coś, co niemiecki filo-
zof nazywa autorytetami zastęp-

czymi. Kantowski 
imperatyw katego-

ryczny, prawa czło-
wieka, ogólnoludzki 

rozum, prawa historii 
itp. Nie możemy całkiem 

odrzucić wartości, więc się 
w naszym nihilizmie znieczu-
lamy.

 Wierzymy w Boga, dlate-
go to, czego potrzebujemy, 
chcemy zdobyć modlitwą lub 
w ramach grup posiadających 
„katolicką pieczątkę”. To co, że 
tak naprawdę świat jest dla nas 
odczarowanym chaosem walki 
wszystkich ze wszystkimi. Bóg 
staje się dla wielu jedynie mar-
twym ornamentem, leczącym 
wyrzuty sumienia.

To, że Kościół nie ma szans 
na zwycięstwo w wyścigu po 
lepsze, świeckie i wewnątrz-
światowe „zbawienie” pokazał 
świetnie Michel Houellebecq 
w swojej książce „Możliwość 
wyspy”, gdzie rywalem dla tra-
dycyjnych religii stała się tam 
sekta łącząca dążenie do przy-
jemności i nieśmiertelności 
z modyfikacjami DNA i ulep-
szaniem ludzkości. Efektem byli 
neoludzie równie doskonali, 
co niepodobni do człowieka. 
Jak pisze Francuz: «„Z Chrystu-
sem żyjesz mocniej” tak mniej 
więcej brzmiał powtarzający 
się temat kampanii reklamo-

wych organizowanych przez 
Kościół katolicki bezpośrednio 
przed jego zniknięciem». W ten 
sposób zdeklarowany ateista 
przypomina nam prawdę, którą 
przekazywał nam sam Jezus „Bo 
synowie tego świata roztrop-
niejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie 
światłości” (Łk 16, 8).

Złymi chęciami piekło 
wybrukowane
Celem niniejszego artykułu nie 
jest oczywiście negowanie po-
trzeby pracy nad sobą czy ro-
bienie wyrzutów inicjatywom 
skupiającym się na integral-
nym rozwoju człowieka. Idąc 
tą logiką, należałoby również 
potępić modlitwę w wykonaniu 
zwolenników teologii sukcesu.

Problemem nie jest w tym 
wypadku, co się robi, ale z ja-
kich pobudek. Należy sobie 
odpowiedzieć na jedno bar-
dzo ważne pytanie. Dlaczego 
coś robię? Co mnie motywuje 
do czytania książek w wolnym 
czasie, kontemplacji, modlitwy 
czy innej pracy nad sobą? Wizja 
materialnego szczęścia, poszu-
kiwanie partnera życiowego, 
pieniądze, brak bólu? Czy chęć 
stania się lepszym człowiekiem, 
wypełnienie swojego życiowego 
powołania czy wreszcie relacja 
z Bogiem?

Za tą kwestią idzie kolejna. 
Łatwo jest łączyć w swojej gło-
wie poświęcenie się najwyż-
szym wartościom ze szczęściem 
materialnym, co jednak kiedy 
staniemy przed rozłącznym wy-
borem jednej z tych wartości? 
Jak często zastanawiamy się nad 
tym, czy robić to, co należy, czy 
może jednak to, co przyniesie 
nam wymierną korzyść? Bo-
gaty młodzieniec z Ewangelii 
wg Mateusza i Marka (Mk 10, 
17-22; Mt 19, 16-22) był po-
bożny, bogobojny, posłuszny 
przykazaniom i jednocześnie 
bardzo bogaty. Nie poszedł za 
Jezusem nie dlatego, że posia-
danie jest złe, ale dlatego, że 
nie potrafił się wyrzec dostat-
ku. To przywiązanie do dóbr, 
do praktycznego celu trzymało 
go przy ziemi. Podobnie rzecz 
się ma z kobietą z Betanii, któ-
ra namaściła włosy Jezusowi 
(Mk 14, 3-10). Ten akt „marno-
trawstwa” poprzedził przecież 
podjęcie przez Judasza decyzji 
o wydaniu Chrystusa. Chrze-
ścijaństwo przekracza logikę 
wymiernych efektów. Szczytem 
wiary jest bezinteresowny dar 
z samego siebie złożony Bogu 
i bliźniemu – miłość, która „nie 
szuka swego”(1 Kor 13,5). z

Kamil Wons
www.klubjagiellonski.pl

Zielonoświątkowcy w czasie modlitwy. Meksyk.

Joel Osteen, nazywany 
„uśmiechniętym kaznodzieją”, 
amerykański pisarz chrześcijański, 
teleewangelista i pastor.

Łatwo jest łączyć 
w swojej głowie 
poświęcenie 
się najwyższym 
wartościom 
ze szczęściem 
materialnym, 
co jednak kiedy 
staniemy przed 
rozłącznym 
wyborem jednej 
z tych wartości? 
Jak często 
zastanawiamy się 
nad tym, czy robić 
to, co należy, czy 
może jednak to, 
co przyniesie nam 
wymierną korzyść? 

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



luty 2022 27POLSKA PO GODZINACH

W celu utworze-
nia małych 
sztucznych 
zbiorników 

pierwotnie tylko przegradzano 
rzeki i rzeczki poprzecznymi 
groblami – podobnie jak to robią 
bobry. W następnej kolejności 
stosowano ogroblowanie całych 
zbiorników i system rowów roz-
prowadzających, co wymagało 
znacznie większego nakładu pra-
cy, ale dawało większą kontrolę 
nad wodą i rybami. 

Stawy i zakonnicy
Pierwsze typowe stawy rybne 
powstały w Polsce prawdopo-
dobnie w XII w. i są wiązane 
z przybyciem na Śląsk i do Ma-
łopolski zakonu cystersów. Na 
początku w stawach trzymano 
i rozmnażano tylko „dzikie” ga-
tunki ryb: np. szczupaki, liny, 
karasie i płocie. Karpie pojawiły 
sie dopiero w XV wieku. Jeszcze 

n PRZYRODA

Stawy rybne – kompromis 
człowieka i przyrody
W wielu rejonach 
naszego kraju 
brakuje naturalnych 
zbiorników wodnych. 
Sieć rzeczna też jest 
rozwinięta dosyć 
nierównomiernie, 
a przepływy 
wykazują znaczne 
zmiany sezonowe. 
W takich okolicach 
krajobraz może zostać 
wzbogacony przez 
utworzenie stawów 
rybnych. 

później ludzie nauczyli się ho-
dować pstrągi. 

Stopniowo zauważono, że 
poszczególne gatunki i stadia 
rozwojowe ryb mają różne wy-
magania siedliskowe, co spowo-
dowało powstanie wielu typów 
zbiorników stawowych: tarli-
skowych, narybkowych, letnich, 
zimowych itd. Gospodarka wodą 
była dostosowana do cykli rocz-
nych: stawy napełniano mak-
symalnie podczas wiosennych 
roztopów, w kolejnych miesią-
cach uzupełniano wodę w zależ-
ności od przepływów w rzekach, 
wykorzystując na przykład tzw. 
opady świętojańskie. 

Jesienią z części stawów wy-
puszczano wodę, co ułatwiało 
odłów ryb i umożliwiało czysz-
czenie i naprawy zbiorników. 
Już dawno zauważono, że ze 
stawów korzystają nie tylko 
ryby: żyją tam inne or-
ganizmy wodne, 

jak raki, mięczaki, chronione 
ważki, płazy i gady, sezonowo 
zaś pojawiają się wielkie wę-
drowne stada ptaków, a część 
z nich zakłada tam gniazda. Na 
stawach i wokół nich występuje 
też wiele gatunków roślin zwią-
zanych z terenami wodnymi 
i podmokłymi. 

W XV wieku pojawiła się moda 
na posiadanie stawów rybnych 
– co pozwalało na urozmaicenie 
diety oraz urządzanie zbioro-
wych połowów i polowań. W tym 
okresie wiele bagiennych tere-
nów nadrzecznych, traktowa-
nych wcześniej jako nieużytki 
przekształcono w produktywne 
stawy rybne. Największe kom-
pleksy stawów rybnych w Polsce 
znajdują sie w dolinie Baryczy 
(Stawy Milickie od XII w.), górnej 
Wisły (Stawy Zatorskie od XV w.), 
w dolinie Bzury, w Lasach Janow-

skich (od XVIII-XIX w.). 
W XVII i XVIII 
w. ze względu 

na  zmiany 
klimatyczne 
(ochłodzenie 
i zmniejsze-
nie opadów) 
gospodarka 

stawowa stała 
się mniej opła-

calna, ale jedno-
cześnie zwrócono 

uwagę na walory krajo-
brazowe i środowiskotwórcze 
stawów rybnych. Wokół stawów 
często rosną stare drzewa albo 
zabytkowe aleje, podnoszące 
estetykę krajobrazu i wzbogaca-
jące różnorodność gatunkową.

Stawy ważne dla 
środowiska
Obecne wiele kompleksów sta-
wów rybnych podlega ochronie 
jako rezerwaty przyrody, ostoje 
Natura 2000, fragmenty parków 
krajobrazowych albo obszarów 
chronionego krajobrazu. Naj-
bardziej znane stawy-rezerwaty 
przyrody to Stawy Milickie (5298 
ha) nad Baryczą, Stawy Przem-
kowskie między Głogowem i Ża-
ganiem, Imielty Ług w Lasach 
Janowskich, Stawy Raszyńskie 
pod Warszawą, Stawy Broszkow-
skie koło Siedlec, Stawinoga koło 
Pułtuska. 

Z inicjatywy właścicieli utwo-
rzono rezerwat „Stawy Gnojna 
im. rodziny Bieleckich” koło 
Mszczonowa. Najwyżej w Polsce 
(a podobno również w Europie) 
są położone stawy w Podgórzy-
nie w sąsiedztwie Karkonoskie-
go Parku Narodowego i zamku 
Chojnik. Jako zespół przyrodni-
czo-krajobrazowy są chronione 
stawy Wielikąt koło Raciborza. 
Na stawach Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego w Żabieńcu ko-
ło Piaseczna (w Chojnowskim 
Parku Krajobrazowym) są pro-
wadzone badania i aktywna 
ochrona rzadkich gatunków ryb. 

Znaczenie dla środowiska ma-
ją wszystkie stawy – zarówno 
chronione jak i niechronione, 
z ekstensywną albo intensyw-
ną, ale racjonalną gospodarką 
rybacką. Na dużym kompleksie 
stawowym może występować 
nawet 200-250 gatunków ptaków, 
a sztuczne stawy są w skali kraju 
podstawowymi ostojami takich 

Tekst i zdjęcia:  
Przemysław Stolarz 

rzadkich gatunków, jak hełmiat-
ka, podgorzałka, perkoz zausz-
nik i ślepowron. Szczególnie 
cenne mogą być też porzucone 
i zarośnięte stawy, jak rezerwat 
Jeleniak-Mikuliny koło Lublińca. 

Wszystkie są w jakimś stop-
niu ostojami przyrody i lokalny-
mi magazynami wody – nawet 
pojedyncze małe stawy, które 
w ostatnich latach są często 
zasypywane albo traktowane 
jako dzikie wysypiska śmieci. 
Problemy gospodarki stawowej 
to zaopatrzenie w wodę dobrej 
jakości, unikanie i eliminowanie 
skażeń rzek i strumieni zaopa-
trujących stawy, eliminacja śrutu 
ołowianego używanego podczas 
polowań, z którego toksyczny 
ołów przenika do różnych orga-
nizmów wodnych i do łańcucha 
pokarmowego człowieka, walka 
z chorobami ryb, raków, ptaków 
wodnych. 

Stawy rybne są często powią-
zane z obiektami zabytkowymi 
(parki, dwory, klasztory, pałace 
i zamki) i wydarzeniami histo-
rycznymi, jak np. bitwa pod Ra-
szynem 1809 r., bitwa pod Olszo-
wym Młynem 1863 r., czy bitwy 
w Lasach Janowskich 1943-44 
albo pod Pęcicami w 1944 r.  z

x Łabędzie nieme
Stawy 

Lasomin v

Stawy Jarnice

Stawy Długa Kościelna

Stawy Halinów

Stawy Grzegorzewice

Stawy Całowanie
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Padają przy tym różne 
argumenty, niejedno-
krotnie trafione i bar-
dzo dobrze opisujące 

naszą wrodzoną przedsiębior-
czość (w myśl anegdoty – nie 
wiadomo czy prawdziwej – że: 
„Gdy Krzysztof Kolumb zawitał 
do Ameryki, to Polacy już w Chi-
cago trawniki kosili”), ale także 
odnoszące się do rzeczywistości 
geopolitycznej i makroekono-
micznej ostatniego trzydziesto-
lecia. 

Polska pracowitość
Prawdą jest bowiem to, że Polska 
i obywatele naszego kraju stali 
się najpierw ofiarami, a później 
przewrotnie beneficjentami, 
pewnych procesów i zjawisk 
społecznych oraz gospodar-
czych zachodzących od 1990 
roku na naszym kontynencie, 
a w szczególności w naszej wła-
snej Ojczyźnie. Z jednej strony 
nie można bowiem odmówić 
słuszności reformom wprowa-
dzającym do naszego systemu 
ekonomicznego prawa wolnego 
rynku, z drugiej strony sposób 
w jaki to zrobiono – likwidu-
jąc przemysł, zakłady i miejsca 
pracy, zostawiając ludzi samym 
sobie – mógł skazać nasz kraj 
i naród na całkowitą likwidację 
jego atutów oraz aktywów gospo-
darczych i pozostanie pariasem 
Europy na kolejne, długie dzie-
sięciolecia. 

Nie stało się jednak tak 
z dwóch powodów. Po pierwsze, 
dzięki obłąkańczej, samobójczej, 
opartej na niepohamowanej ni-
czym (a przede wszystkim zdro-
wym rozsądkiem) żądzy zysku 
za wszelką cenę, polityce tzw. 
„delokalizacji” przemysłu i mocy 
wytwórczych stosowanej przez 
bogate państwa Zachodu. Z dru-
giej strony, w wyniku polityki 
naszych własnych władz, któ- Fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

re uznały, że najprościej i bez 
wysiłku będzie uczynić z Polski 
zagłębie taniej siły roboczej – 
ogromna część inwestycji zwią-
zanych właśnie z przenoszeniem 
zakładów produkcyjnych za gra-
nicę trafiła do Polski. 

Oczywiście nie byłoby to 
możliwe bez tej legendarnej już 
przedsiębiorczości Polaków, bez 
pracowitości, gotowości do po-
święceń oraz coraz wyższego 
poziomu wykształcenia naszego 
społeczeństwa, cechom dzięki 
którym staliśmy się na rynku 
pracy nie tylko konkurencyjni 
pod względem cenowym, ale 
przede wszystkim bezkonkuren-
cyjni pod względem fachowym. 
I tak oto, zamiast zacofanej, 
zrujnowanej wojną i dekadami 
komunizmu, peryferii gospodar-
czej Europy, Polska jest dzisiaj 
zapleczem produkcyjnym i wy-
twórczym całego kontynentu, 
ogniwem łańcucha dostaw, bez 
którego gospodarki Niemiec, 
Francji czy Wielkiej Brytanii 
nie byłyby w stanie normalnie 
funkcjonować, na swoich naj-
wyższych obrotach.

Analizując procesy gospo-
darcze i społeczne ostatnich 
dziesięcioleci, zapominamy 
jednak często i nie bierzemy 
pod uwagę okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego i gi-
gantycznego wysiłku, jaki został 
podjęty wówczas przez cały na-
ród pod przewodem światłych 
i dalekowzrocznych patriotów, 
jak chociażby wicepremier do 
spraw ekonomicznych, a jedno-
cześnie minister skarbu Euge-
niusz Kwiatkowski, który uznał, 
że wobec braku realnych szans 
na szybkie zmiany w strukturze 
agrarnej, najlepszym wyjściem 
z gospodarczych trudności bę-
dzie zwiększenie zatrudnienia 
w przemyśle i w połowie lat 
trzydziestych ubiegłego wieku 

zainicjował budowę Central-
nego Okręgu Przemysłowego 
– obszaru przemysłu ciężkiego 
i zbrojeniowego na terenach po-
łudniowej i centralnej Polski, 
w celu zwiększenia potencjału 
gospodarczego kraju, a także 
zmniejszenia bezrobocia wy-
wołanego skutkami wielkiego 
kryzysu. Było to jedno z najwięk-
szych przedsięwzięć gospodar-
czych II Rzeczpospolitej, a na 
jego realizację w latach 1936-
1939 przeznaczano 60% wydat-
ków inwestycyjnych całego pań-
stwa polskiego.

Nawet jednak, jeżeli pamięta-
my, że właśnie wtedy powstawa-
ły zręby tradycji przemysłu i pro-
dukcji, z których czerpią obecne 
pokolenia, to naprawdę mało kto 
zdaje sobie sprawę, że ówczesne 
założenia planistów i inżynierów 
przetrwały do dzisiaj i w wielu 
miejscach właśnie dzięki nim, 
właśnie dzisiaj powstają kolejne 

zakłady i miejsca pracy, tworzą-
ce siłę i konkurencyjność naszej 
gospodarki. 

Nowa Dęba
Do takich miejsc bez wątpie-
nia zalicza się miejscowość No-
wa Dęba (któż o niej słyszał?) 
niewielki ośrodek na terenie 
województwa podkarpackiego 
(„w środku niczego”), gdzie wła-
śnie przed wojną, w ramach COP, 
ulokowano Wytwórnię Amunicji 
nr 3 – dzisiaj Zakłady Metalowe 
Dezamet należące do Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej – z całą to-
warzyszącą infrastrukturą. Ak-
tualnie, w Nowej Dębie działa 
prężnie rozwijająca się strefa 
ekonomiczna, w której znala-
zło zatrudnienie wiele tysięcy 
ludzi, a korków wyjazdowych 
w godzinach popołudniowych 
nie powstydziłby się warszawski 
Mordor. Oprócz jednak wystę-
pującej tradycyjnie od dziesię-

I tak oto, zamiast 
zacofanej, zrujnowanej 
wojną i dekadami 
komunizmu, peryferii 
gospodarczej 
Europy, Polska jest 
dzisiaj zapleczem 
produkcyjnym 
i wytwórczym 
całego kontynentu, 
ogniwem łańcucha 
dostaw, bez którego 
gospodarki Niemiec, 
Francji czy Wielkiej 
Brytanii nie byłyby 
w stanie normalnie 
funkcjonować, 
na swoich najwyższych 
obrotach.

Polski przemysł farmaceutyczny 
coraz silniejszy
Gdy przyglądamy się z zaskoczeniem i podziwem 
pozytywnym wskaźnikom ekonomicznym 
w naszym kraju, to zastanawiamy się skąd bierze 
się ten fenomen? Skąd ta nasza odporność 
na negatywne czynniki, które przecież cofnęły 
o kilka, kilkanaście lat produkt krajowy brutto 
gospodarek wielokrotnie potężniejszych 
i uważanych za bardziej nowoczesne niż Polska?

Inżynier Robert Raczko i redaktor Jarosław Popiołek.



luty 2022 29POLSKA PO GODZINACH

cioleci na tym terenie branży 
przemysłu metalowego, coraz 
częściej pojawiają się inwesty-
cje będące symbolem nowocze-
sności i coraz większej roli jaką 
nasza krajowa nauka i gospo-
darka odgrywa w przemysłach 
innowacyjnych. Najlepszym 
przykładem tego trendu jest 
zlokalizowana w Nowej Dębie 
i systematycznie rozbudowywa-
na wytwórnia farmaceutyków 
polskiej grupy Polpharma.

Ten zatrudniający kilkaset 
osób zakład może być prawdzi-
wym wzorcem na to, jak myśl 
techniczna naszych badaczy 
oraz inżynierów pozwala naszej 
gospodarce, z pozycji zaplecza 
produkcyjnego bogatszych kra-
jów, przesuwać się do europej-
skiej awangardy i to w takich 
prestiżowych gałęziach prze-
mysłu, tak istotnych z punktu 
widzenia zdrowotnej sytuacji 
na świecie, jak wytwarzanie le-
ków, medykamentów i nowych 
technologii ich produkcji. Kie-
rownik rozbudowywanej wła-
śnie części zakładów – inżynier 
Robert Raczko, który wprowa-
dzał Redakcję „Polska Po Go-
dzinach” w tajniki inwestycji, 
zwracał uwagę na absolutnie 
najwyższe standardy związa-
ne z prowadzeniem procesu 
produkcyjnego w sterylnych 
warunkach (co wydaje się oczy-
wiste), ale także na zupełnie 
nieprawdopodobne wymogi 
związane z jego bezpieczeń-
stwem, szczególnie w kontek-

ście łatwopalności jak i wybu-
chowości. Do tego stopnia, że 
– oprócz specjalnych rozwiązań 
budowlanych i technologicz-
nych – często na terenie zakładu 
farmaceutycznego lokuje się 
wewnętrzną jednostkę straży 
pożarnej, która czuwa nad jego 

bezpieczeństwem 24 
godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu.
Długo można byłoby się 

rozwodzić nad geniuszem far-
maceutów oraz fachowymi 
szczegółami zarówno samego 
procesu produkcji leków jak 
i kunsztem budowlańców, któ-
rzy warunki do ich produkcji 
zapewniają, ale nie sposób nie 
stwierdzić, ze idea ojców za-

i światłym ludziom nie tylko 
przetrwała, ale także staje się 
dzisiaj jeszcze bardziej aktualna 
niż kiedykolwiek. z

Jarosław Popiołek
 

Artykuł powstał dzięki pomocy 
i wsparciu Pana Włodzimierza Bogiela 

– Prezesa firmy Fine Tech Construction, 
wykonawcy rozbudowy zakładów 

farmaceutycznych Polpharma 
w Nowej Dębie.

Oprócz specjalnych 
rozwiązań 
budowlanych 
i technologicznych 
często na terenie 
zakładu 
farmaceutycznego 
lokuje się wewnętrzną 
jednostkę straży 
pożarnej, która 
czuwa nad jego 
bezpieczeństwem 
24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

łożycieli Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, który „miał 
swoim powstaniem zamanife-
stować przed światem o woli 
nas Polaków do godnego życia 
wśród wolnych narodów Eu-
ropy, a jego realizacja miała 
pomóc w urzeczywistnieniu 
marzeń o kraju silnym gospo-
darczo, bezpiecznym, śmiało 
patrzącym w przyszłość’ – wła-
śnie dzięki takim odważnym 

ReStore to więcej niż sklep charytatywny z wyposażeniem wnętrz, to również nowa filozofia życiowa, oparta na dzieleniu się 
dobrami i przede wszystkim na szanowaniu zasobów. 

ReStore – służy ludziom i planecie

Na co dzień widzimy 
z jednej strony, jak 
wiele materiałów 
i przedmiotów się 

marnuje, a z drugiej, jak polep-
szyć dzięki takim przedmiotom 
warunki życia konkretnych osób 
– wyjaśnia Maciej Kosiorek – Re-
store Manager (Fundacja Habitat 
for Humanity Poland).

ReStore poprzez swoją dzia-
łalność polegającą na sprzedaży 
towarów z drugiej ręki, zmniej-
sza liczbę przedmiotów, które 
trafiłyby do utylizacji i w ten 
sposób obniża poziom wytwa-
rzanych odpadów. Dzięki temu 
oferowane w sklepie produkty są 
osiągalne dla osób ze skromniej-
szym budżetem, których nor-

malnie nie byłoby na nie stać. 
Zyski ze sprzedaży wspierają cele 
statutowe Fundacji Habitat for 
Humanity Poland. Fundacja od 
początku swej działalności po-
mogła już ponad 4500 osobom 
z problemami mieszkaniowymi. 

31 stycznia 2022 roku ilość 
uratowanych przez ReStore 
przedmiotów i materiałów osią-
gnęła imponującą liczbę 500 ton! 

Wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy jak ogromna to jest ilość. 
A jest naprawdę czym się po-
chwalić. To ponad 25% odpa-
dów wielkogabarytowych, któ-
re generuje Warszawa rocznie. 
Przeliczając na krzesła byłoby 
to 50 000 krzeseł, czyli siadłoby 
z wrażenia 50 000 ludzi, a gdyby 

ustawić te materiały jeden na 
drugim to zajęłyby przestrzeń 
20 piętrowego bloku – podkreśla 
Maciej Kosiorek.

Na całym świecie marka Re-
Store jest szeroko rozpozna-
walna. Pierwszy sklep otwarto 
w 1991 r. w Winnipeg w Kana-
dzie. Od tego czasu na całym 
świecie, głównie w USA i Kana-
dzie, funkcjonuje ponad 1000 
podobnych sklepów. W tym tylko 
jeden w Europie kontynentalnej, 
funkcjonujący na warszawskim 
Targówku przy ul. Łojewskiej 12.

Staramy się nie tylko sprze-
dawać, dzielić się, wspierać, 
ale również propagować nasze 
podejście. W obliczu bezustan-
nie zalewających naszą plane-

tę śmieci tak po-
winien myśleć 
każdy z nas. 
Ideę Gospo-
darki Obiegu 
Zamkniętego, 
czyli ekono-
mii cyrkular-
nej trzeba świa-
domie realizować 
w dzisiejszych czasach 
praktycznie na co dzień – prze-
konuje Maria Malinowska – Si-
kora z Habitat for Humanity Po-
land.

W jednej tylko przestrzeni 
znajdują się: sklep charyta-
tywny, warsztatownia, gdzie 
organizowane są dostępne dla 
wszystkich warsztaty m.in. 

renowacji mebli 
oraz przestron-

na sala, w któ-
rej odbywają 
się szkolenia 
kształtujące 
postawy pro-

-ekologiczne 
oraz pro-spo-

łeczne. 
Asortyment sklepu 

stanowią artykuły budowalne, 
meble oraz wyposażenie domo-
we (lampy, drobiazgi, sztućce, 
ceramika, zastawy, książki), któ-
re przekazane zostały zarówno 
przez osoby indywidualne jak 
i firmy. z 

Artur Jaworski

n ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nowa Dęba – rozbudowa zakładów
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Badania pokazują, że 
influencerzy mają 
pozytywny wpływ 
na nastrój swoich 

fanów, skłaniają do zmiany 
przyzwyczajeń, odwiedzania 
polecanych miejsc lub zakupu 
określonych produktów. 21 mln 
Polaków śledzi co najmniej jed-
nego influencera, a trzech na 
czterech ulega jego wpływom. 
– Influencer marketing jest naj-
szybciej rosnącym obszarem 
marketingu ze względu na swoją 
skuteczność biznesową. Pozwala 
dotrzeć do wybranej bardzo pre-
cyzyjnie grupy docelowej – mówi 
dr Mateusz Grzesiak, psycholog, 
wykładowca i konsultant. 

Redefinicja autorytetu
W dzisiejszych czasach influen-
cerem może zostać każdy. Nie 
ma praktycznie żadnych barier 
wejścia związanych z wykształ-
ceniem, wiekiem czy odpowied-
niego rodzaju doświadczeniem. 
Wystarczy kupić sobie telefon 
i zacząć nagrywać po to, żeby 
następnie przekazywać te treści 
za pomocą mediów społeczno-
ściowych. To jest tanie i łatwe, 
a wystarczą do tego tylko odpo-
wiednie zasięgi oraz charyzma-
tyczna osobowość, która prowa-
dzi określone community, czyli 
społeczność ludzi posiadających 
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dany potencjał zakupowy – mó-
wi doktor Grzesiak.

Influencerzy stają się dziś au-
torytetami, mimo że część z nich 
nie ma doświadczenia czy wie-
dzy. Docierają zwłaszcza do po-
kolenia Y, czyli milenialsów uro-
dzonych w latach 1980–2000, i dla 
pokolenia Z urodzonego po 2000 
roku. W przypadku tych dwóch 
generacji mamy w ostatnich la-
tach do czynienia z redefinicją 
autorytetów. Na wpływ influen-
cerów bardzo podatni są także 
najmłodsi użytkownicy social 
mediów. Wielu z nich nawet 
chciałoby obrać taką ścieżkę 
swojej kariery.

Zawód influencer, który jest 
nowy i z którego nie można zdo-
być formalnego wykształcenia, 
cieszy się ogromnym powodze-
niem, szczególnie wśród nastolat-
ków. Niedawne badania wykazały, 
że 50 proc. z nich chce w życiu 
zostać influencerem. Nic dziw-
nego, dlatego że nowe pokolenia 
szukają innego rodzaju atrybutów 
niż kwestie związane z zawodem 
pracującego od lat na uczelni pro-
fesora, który nie zarabia tyle, ile 
może zarobić ktoś, kto reklamuje 
przysłowiową torebkę. Pienią-
dze i sława są czymś, co pociąga 
w tym zawodzie i dlatego tak wiele 
młodych osób chce w to wejść 
– mówi psycholog i konsultant.

Niektórzy influencerzy swoją 
obecność w mediach społeczno-
ściowych traktują jako misję, in-
ni jako pasję, a jeszcze inni – jako 
sposób na zarabianie pieniędzy. 
To czynnik, który przyciąga do 
tego zawodu kolejnych chętnych, 
chociaż one pojawiają się zwy-
kle później.

Czy to kryptoreklama?
Jeżeli dana osoba dostanie 
20 tys. zł za jakąś kampanię re-
klamową, w której dzięki kilku 
zdjęciom jest w stanie namó-
wić do kupienia kurtki, to tego 
typu wynagrodzenie w kraju, 
w którym jedynie 10 proc. ludzi 
zarabia więcej niż 9 tys. zł mie-
sięcznie brutto, bez dwóch zdań 
kusi i jest atrakcyjne – podkreśla 
Mateusz Grzesiak.

Z raportu agencji badawczej 
IQS wynika, że 21 mln Polaków 
śledzi profil lub kanał przy-
najmniej jednego influencera. 
Najbardziej aktywne są pod tym 
względem osoby w wieku 16–24 
lata, które śledzą średnio 64 pro-
file. Przykładowo w grupie wieko-
wej 45–55 lat średnia wynosi 17. 
Prawie dziewięciu na dziesięciu 
badanych ma kontakt z treściami 
publikowanymi przez influence-
rów, a blisko 60 proc. stwierdziło, 
że influencerzy mają pozytywny 
wpływ na ich nastrój. 74 proc. 

biznesowo, bo przecież poprzez 
wpływ tej jednostki można sprze-
dawać produkty – mówi ekspert. 
Influencer marketing jest naj-
szybciej rosnącym obszarem 
marketingu ze względu na jego 
skuteczność biznesową. Jest rela-
tywnie tani, a daje naprawdę wy-
sokie rezultaty. Pozwala dotrzeć 
do wybranej bardzo precyzyjnie 
grupy docelowej, wyeksponować 
produkty dla konkretnych osób 
i zrobić to w sposób najbardziej 
autentyczny i jak najbardziej sku-
teczny.

W ostatnich miesiącach wiele 
mówi się o wiarygodności in-
fluencerów i kryptoreklamie. 
Tematem zajął się także Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, który sprawdza, czy 
twórcy internetowi informują 
swoich obserwatorów o współ-
pracy komercyjnej z poszcze-
gólnymi markami. Badanie IQS 
i LifeTube z października ub.r. 
wskazuje, że odbiorcy postrzega-
ją posty oznaczone jako sponso-
rowane jako bardziej wiarygod-
ne i ufają influencerom, którzy 
to robią. Tylko 17 proc. badanych 
zadeklarowało, że współpraca 
marki i influencera zniechęca 
ich do produktu. Ponad połowa 
uważa wręcz przeciwnie. z

www.newseria.pl

W ostatnich miesiącach 
wiele mówi się 
o wiarygodności 
influencerów 
i kryptoreklamie. 
Tematem zajął 
się także Urząd 
Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, który 
sprawdza, czy twórcy 
internetowi informują 
swoich obserwatorów 
o współpracy 
komercyjnej 
z poszczególnymi 
markami.

Autorytety 
z sieci
Influencerzy stają się autorytetami, 
szczególnie dla młodych ludzi, 
którzy oprócz wskazówek w zakresie 
konsumpcji i stylu życia widzą w tym 
także atrakcyjny zawód dla siebie 
samych.

Polaków, którzy śledzą przynaj-
mniej jednego influencera, de-
klaruje podejmowanie za jego 
namową określonych działań. 
Najczęściej jest to subskrypcja 
polecanych kanałów i profili, 
a także zmiana nawyków (32 
proc.), korzystanie z polecanych 
aplikacji (29 proc.), odwiedzanie 
polecanych miejsc (27 proc.) czy 
zakup produktów (26 proc.).

Jeżeli jest influencer, który ma 
społeczność liczoną w milionach, 
to wówczas jego autorytet dla tej 
właśnie grupy bez wątpienia jest 
czymś niezwykle atrakcyjnym 
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Ponieważ panowała 
susza, Kaldi zapuścił 
się ze swoim stadem 
dalej niż zwykle, że-

by kozy miały szansę znaleźć 
jakieś pożywienie. W nieznanej 
pasterzowi okolicy rosły rośli-
ny, które spotkał pierwszy raz 
w życiu. Ich gałęzie obwieszone 
były czerwonymi owocami, po-
dobnymi do naszych czereśni. 
Kaldi wiedział, że nie wolno jeść 
nieznanych roślin, ale ponie-
waż drzewa dawały dużo cienia, 
a dzień był upalny, położył się 
pod drzewem i zasnął. 

Kiedy się obudził nie było ani 
owoców, ani kóz. Przestraszony 
pasterz wyruszył na poszukiwa-
nia swojego stada i szczęśliwie 
znalazł swoje kozy, które pomi-
mo panującego upału odeszły 
całkiem daleko i jeszcze urządzi-
ły sobie zabawę, skakały i bryka-
ły jakby wcale nie odbyły dale-
kiej wędrówki w poszukiwaniu 
jedzenia. 

Kaldi domyślił się, że takie nie-
zwykłe zachowanie mogło być 
spowodowane tym, że kozy zjadły 
owoce, których nie ośmielił się 
zjeść pasterz. W drodze powrot-
nej, wymęczony poszukiwaniem 
kóz Kaldi, nie miał siły na długą 
wędrówkę do domu. Skończyło 
mu się również jedzenie i posta-
nowił spróbować specjałów, na 
które tak dziwnie zareagowały 
jego kozy. Owoce były przyjem-
nie kwaskowe, nasiona po dwa 
w każdym owocu twarde, ale Kal-
di i na to znalazł sposób i roz-
gniótł owoce razem z nasionami 
przy pomocy dwóch kamieni.

Niedługo potem Kaldi po-
ważnie się wystraszył. Poczuł, 
że opuszcza go zmęczenie, jest 
gotowy maszerować, a nawet 
biegać, bez trudu odprowadził 
brykające kozy do zagrody, ale 
dalej był zaniepokojony. Nigdy 
wcześniej nie jadł czegoś takie-
go, jak tajemnicze owoce, które 
dawały niezwykłą moc. Może 
były to magiczne owoce, a Kal-
di posiadł tajemnicę, której nie 
powinien znać?

Spalone ziarna
Postanowił udać się do pobli-
skiego klasztoru i poradzić świę-
tych mężów w tej sprawie. Zebrał 

koszyk tajemniczych owoców 
i zaniósł mnichom. Kiedy opo-
wiedział im o swojej przygodzie 
i działaniu magicznych wiśni, 
faktycznie znalazł się w tara-
patach. Mnisi byli wściekli, że 
przyniósł do ich uświęconego 
miejsca przeklęte owoce, dają-
ce nieznaną moc. Jeden z bra-
ci wrzucił cały koszyk, razem 
z owocami do ognia. Zasypane 
ognisko przygasło, ale dalej się 
tliło, czego Kaldi już nie widział, 
bo uciekał jak niepyszny, prze-
rażony, że tak rozgniewał, sły-
nących ze spokoju i opanowania 
mnichów. 

Zakonnik, który wrzucił owo-
ce do ognia, zaczął się śmiać, 
rozbawiony tym, jak szybko 
biedny Kaldi przebiera nogami. 
Po chwili śmiali się też inni obec-
ni na miejscu mnisi, bo widok 
był faktycznie zabawny. Wspólny 
śmiech zaraz ich uspokoił, a po-
nieważ byli z natury ciekawi, 
zaczęli żałować, że tak pochop-
nie wrzucili kawę w ogień. Bo to 
właśnie kawę, odkryły ciekaw-
skie kozy Kaldiego.

Rozgrzebali ognisko, żeby zo-
baczyć, co właściwie przyniósł 

im pasterz. Ze 
smutkiem stwier-

dzili, że część zia-
ren się przypaliła 

i zrobiła czarna. Cie-
kawi jednak jak działa 

tajemnicza roślina oddzielili 
mniej spalone ziarna i posta-
nowili je spróbować. Niestety 
nie wpadli na pomysł Kaldie-
go, a ten już był daleko, nie by-
li w stanie pogryźć ziaren i za-
przestali prób. Wezwali młodego 
kleryka, żeby uprzątnął popiół 
i spalone ziarna. Młodzieniec 
odbywający w zakonie nowicjat, 
wyniósł popiół i spalone ziarna 
poza klasztor. 

Ponieważ starsi bracia opo-
wiedzieli mu historię o tajemni-
czej roślinie, sam chciał spróbo-
wać, co to takiego. Niestety kiedy 
już został wezwany w popiele 
zostały tylko nadpalone ziarna 
i takich tylko mógł spróbować 
młody mnich. Trochę to dziw-
ne jeść przypalone rośliny, ale 
ciekawość wzięła jednak górę, 
szczególnie, że jak powąchał 
przypalone ziarna, to zapach był 
całkiem przyjemny. Zjadł kilka 
ziaren, a resztę zostawił. Ponie-
waż wikt klasztorny nie był zbyt 
wyszukany, ani obfity, a właśnie 
zaczął się kolejny post, po kilku 
dniach, kiedy żołądek przykle-
jał się biednemu klerykowi do 
kręgosłupa przypomniał sobie 
o pozostawionych ziarnach. 

ciężkiej pracy przez cały dzień, 
to może ta roślina nie jest taka 
zła. Sam przełożony też miał 
często problem z powstrzyma-
niem snu w czasie modłów. Kazał 
przynieść kanonikowi pozostałe 
ziarna, żeby samemu je wypró-
bować. Niestety znowu jego zęby 
nie nadawały się do pogryzienia 
nawet zwęglonych nasion. Po-
myślał, że skoro jego codzienną 
strawą jest utarte w moździe-
rzu ziarno prosa, zalane gorącą 
wodą, to może spróbować tak 
przyrządzić tajemniczą roślinę. 

Tak zrobił i efekt był fenome-
nalny. Również nie miał proble-
mu z zasypianiem na nocnych 
modlitwach. Mnisi wspólnie 
uradzili, że skoro roślina poma-
ga im wytrwać w długich modli-
twach, to nie jest zesłana przez 
złe duchy, tyko podarowana im 
przez Boga, żeby mieli siłę jesz-
cze gorliwiej uczestniczyć w ob-
rzędach. W ten sposób ciekaw-
skie kozy odkryły ulubiony napój 
człowieka. Ta przysługa pamię-
tana jest do dzisiaj, to dlatego, 
wśród baristów na całym świecie 
panuje nieprzerwanie moda na 
posiadanie obfitej, wypielęgno-
wanej brody, na cześć kóz, które 
przed baristami wiedziały, że 
kawa jest dobra na wszystko, 
a przynajmniej takie krążą le-
gendy o baristach. z

Michał Włudarczyk

n POCIĄG DO KAWY

Koza – pierwsza baristka
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. Kozy znane są z tego, że są bardzo ciekawe, uwielbiają podskubywać krzaki i drzewa, 
w ogóle wszystko, co jadalne, a często i niejadalne wzbudza ich zainteresowanie.

Mnisi wspólnie uradzili, 
że skoro roślina pomaga 
im wytrwać w długich 
modlitwach, to nie 
jest zesłana przez złe 
duchy, tyko podarowana 
im przez Boga, żeby 
mieli siłę jeszcze 
gorliwiej uczestniczyć 
w obrzędach.

Tym razem zjadł ich całkiem 
sporo. Akurat tej samej nocy bra-
ciszkowie mieli całonocne mo-
dły. Młody mnich z obawą myślał, 
że znowu uśnie i dostanie karę od 
przełożonych, szczególnie, że co-
dziennie musiał wstać o świcie, 
a jako najmłodszy, miał zawsze 
najwięcej zajęć, szczególnie ta-
kich, których nikt inny nie chciał 
wykonywać. Ku jego zdziwieniu 
tym razem było jednak inaczej. 
Nie chciało mu się spać, był oży-
wiony i aktywny, modlił się też 
nadzwyczaj żarliwie. 

Roślina od Boga
Nie umknęło to uwagi pozosta-
łych mnichów, szczególnie, że 
trochę złośliwie czekali, że za-
śnie, jak zwykle, wymęczony 
nadmiernym wysiłkiem w ciągu 
dnia. Wiedzieli, że wstaje naj-
wcześniej i na nocnych modli-
twach jest zwykle nieprzytomny. 
Przełożony klasztoru wezwał 
go do siebie po modlitwie. Jak 
to możliwe, że jesteś taki rześ-
ki, skoro wstałeś o świcie i cały 
dzień ciężko pracowałeś, zapytał 
młodzieńca. Przerażony chło-
pak opowiedział mu o swoim 
grzechu i o tym, że po zjedze-
niu czarnych ziaren roznosiła 
go energia, nie mógł zasnąć i nie 
czuł zmęczenia. 

Zainteresowało to przełożo-
nego. Skoro chłopak miał siłę do 
całonocnych modłów, pomimo 

c Tradycyjne rozlewanie kawy w Etiopii
z Rozgniatanie ziaren kawy w Etiopii
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v Dieta wpływa na zdrowie psychiczne wegan i wegetarian
Nie wszystkie wegańskie i wegetariańskie diety są zdrowe, ostrzegają naukowcy 
z Bond University. Diety o niskiej jakości mogą prowadzić do pogorszenia 
zdrowia psychicznego. Wegetarianie i weganie jedzący produkty przetworzone 
są bardziej narażeni na depresję, niż ich koledzy, spożywający świeże produkty. 
Badania są o tyle ważne, że na wegetarianizm i weganizm przechodzi coraz 
więcej osób. W trendu tego postanowił skorzystać przemysł, który oferuje coraz 
więcej gotowych pakowanych dań dla wegan i wegetarian.
Istnieje szeroko rozpowszechniony pogląd, że dieta oparta na roślinach jest 
zawsze zdrowa. Jednak, jak w przypadku każdej innej diety, wszystko zależy 
od tego, co jemy, mówi główna autorka badań, Megan Lee z Bond University. 
Wraz z zespołem przeanalizowała ona jakość diety i stan zdrowia psychicznego 
219 wegan i wegetarian z Australi.
Okazało się, że osoby, które spożywają świeże owoce, 
warzywa, orzechy i ziarna były narażone 
na mniejsze ryzyko depresji, niż 
weganie i wegetarianie na słabej 
jakości dietach przemysłowych 
z wysokim odsetkiem 
przetworzonej żywności. q

v Renowacja ostatniego fortepianu 
Fryderyka Chopina
Trwa renowacja ostatniego fortepianu 
należącego do Fryderyka Chopina – instrumentu 
marki Pleyel z 1848 roku. Prace prowadzi zespół 
Paula McNulty’ego. Chopin dostał najnowszy 
instrument z paryskiej wytwórni Camille’a Pleyela 
pod koniec listopada 1848 r. Fortepian o numerze 
seryjnym 14810 znajdował się w dwóch ostatnich 
mieszkaniach Chopina i był ostatnim, na którym 
kompozytor grał i tworzył. Po śmierci Chopina 
instrument został zakupiony przez jego uczennicę 
Jane Stirling, a następnie podarowany przez nią 
siostrze Fryderyka, Ludwice Jędrzejewiczowej. 
Przetransportowany drogą morską znalazł się 
w Warszawie w sierpniu 1850 roku. Co ciekawe, 
w skrzyni instrumentu nadal znajduje się lakowa 
pieczęć carskiego urzędu celnego. Widać także 
dedykację autorstwa Jane Stirling „pour Louise” 
(dla Ludwiki).
Dzieci i wnuki Ludwiki dbały o cenną pamiątkę. 
W 1924 r. została ona sprzedana Muzeum 
Narodowemu w Warszawie. Fortepian 
wystawiano tam do wybuchu powstania 
warszawskiego. Po zakończeniu powstania 
Niemcy wywieźli go do Austrii. Instrument wrócił 
do Warszawy w kwietniu 1946 r. W latach 50. 
przez pewien czas był eksponowany w Żelazowej 
Woli, a w 1958 roku został przekazany przez 
Muzeum Narodowe w depozyt, a później 
na własność Towarzystwu im. Fryderyka Chopina 
i przetransportowany do Pałacu Ostrogskich 
– siedziby warszawskiego Muzeum Chopina. 
Od 2005 roku jest depozytem w Narodowym 
Instytucie Fryderyka Chopina. q

v Po 65 latach książka wróciła 
do biblioteki
Książka wypożyczona ponad 65 lat temu 
wróciła do biblioteki. Niedawno podczas 
porządków w domu nadającym się 
do rozbiórki pewien suwalczanin znalazł 
III tom „Potopu” Henryka Sienkiewicza. 
Wypożyczono go z Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Suwałkach, którą zlikwidowano 
w związku z przekształceniami pod 
koniec 1956 r. To zaś oznacza, że pozycję 
wypożyczono co najmniej 65 lat temu.
Jak ujawniła dyrektorka Biblioteki Publicznej 
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Maria 
Kołodziejska, skruszony i przerażony znalazca 
bał się naliczenia kary za przetrzymanie 
książki. Bibliotekarze odstąpili od tego, 
zaznaczając, że minęło tyle lat, że zwyczajnie 
cieszą się z powrotu książki do zbiorów. 
W końcu nawet najstarsi pracownicy 
nie pamiętają już tamtych czasów. q

v „Plastikowy śnieg” w Alpach
Niejednokrotnie słyszeliśmy o plastiku trafiającym do oceanów oraz 
pomysłach na jego usunięcie. Musimy jednak pamiętać, że plastikiem 
zanieczyściliśmy nie tylko wody na całym świecie. Nowe badania 
pokazuje, że zagęszczenie nanoplastiku w powietrzu jest znacznie większe 
niż dotychczas sądzono.
Dominik Brunner ze Szwajcarskich Federalnych Laboratoriów Wiedzy 
Materiałowej i Technologii (Empa) oraz badacze z Uniwersytetu 
w Utrechcie i Austriackiego Centralnego Instytutu Meteorologii i Geofizyki 
postanowili zbadać, jak wiele nanoplastiku opada na ziemię z atmosfery. 
Uzyskane wyniki zaskoczyły badaczy.
Z pomiarów wynika bowiem, że niektóre fragmenty nanoplastiku mogą 
być niesione przez powietrze nawet na odległość 2000 kilometrów, 
na każdego roku na teren Szwajcarii opada około 43 bilionów 
(!) miniaturowych fragmentów plastiku. To zaś może oznaczać, 
że w powietrza na Szwajcarię, od centrów miast po odległe alpejskie 
doliny, każdego roku spada 3000 ton plastikowych odpadów.
To bardzo wysokie szacunki, wyższe niż uzyskane przez innych 
naukowców, dlatego potrzebne są kolejne badania. Tym bardziej, 
że problem nanoplastiku rozprzestrzeniającego się w powietrzu jest 
w ogóle bardzo słabo rozpoznany. q


