
WYKLĘCI PRZEZ KOMUNISTÓW 
ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI
O katorgach na Rakowieckiej

ZA HAJS RODZICÓW NIE BALUJ
Dlaczego studenci są dobrymi klientami dla banków?

BO DO TANGA TRZEBA DWOJGA 
Krzysztof Cugowski o trwającej pół wieku karierze scenicznej 
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Białystok – 6 marca | Olsztyn – 7 marca
Poznań – 20 marca | Wrocław – 21 marca
Łódź – 10 kwietnia | Gdańsk – 11 kwietnia
Katowice – 24 kwietnia | Kraków – 25 kwietnia

HARMONOGRAM 
NAJBLIŻSZYCH 
SZKOLEŃ 

2021

ODKRYJ W SOBIE

LIDERA!
BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE

Organizator: Partnerzy strategiczni:

Na jednodniowym szkoleniu: 

• dowiesz się, jak skutecznie komunikować się w grupie,
• jaką rolę odgrywa lider i jakie cechy powinien mieć,
• nauczysz się podstaw zarządzania projektami.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów. 
Dzięki temu poznasz nowe osoby, z którymi będziesz współpracować!
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Aleksandra Klimkowska

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018–2030.

T
ytuł wstępniaka jest treścią całej 
(sic!) fraszki Jana Izydora Sztau-
dyngera pt. „Skarga zmiętego”. 
Zakładam, że te słowa po zma-
ganiach z minioną sesją nie są 
Wam obce. 

Z drugiej strony: wydaje 
Wam się, że czas egzaminów jest 
bardzo wyczerpujący? Pomyśl-
cie o uczniach w Japonii, gdzie 
sukces uzależniony jest od zdo-
bytego wykształcenia. Miejsce 
w szkołach rezerwuje się z du-
żym wyprzedzeniem, a dostanie 
się na najlepsze uczelnie wyma-

ga mnóstwa wyrzeczeń i nauki od świtu do 
nocy. O ile podnoszenie się na duchu w myśl 
„inni mają gorzej” do najlepszych nie należy, 
o tyle uzmysłowienie sobie tego, że u nas wca-
le nie jest tak źle, pozwala przejść przez wspo-
mnianą sesję z nieco większym spokojem. 

Podobną sytuację można zobaczyć w Chi-
nach. Przyszłym mistrzom bada się chociażby 
gęstość kości czy rozstaw bioder, aby na tej 
podstawie orzec, która dyscyplina jest naj-
bardziej odpowiednia do ich predyspozycji.  
W tamtejszym świecie sportu liczy się tylko 
złoto (właśnie takie słowa zdarza się zobaczyć 
na salach treningowych), a o przegranych 
i kontuzjowanych szybko się zapomina. 

Przed nami nowy semestr, jest chwila na 
złapanie oddechu. Wiosenny i letni czas spę-
dzony na uczelni (nawet tej wirtualnej) napawa 
optymizmem, sprawia, że wszystkiego chce się 
jakoś bardziej. Może znajdziecie czas na zna-
lezienie dodatkowej pracy? Pokazujemy Wam, 
jakie korzyści płyną z zarabiania własnych pie-
niędzy – poza tymi oczywistymi – i czego pra-
ca jest w stanie nauczyć. Zastanawiacie się nad 
wyborem stanowiska? Może skusicie się na 
freelancing? Niezależnie od tego, jaką branżę 
wybierzecie, pamiętajcie, że warto zadbać o od-
powiednie budowanie marki osobistej. 

Marzec stoi pod hasłem uroczystości. 
Trzeciego obchodzimy Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, ósmego Dzień 
Kobiet, dziesiątego Dzień Mężczyzn. Z tej 
okazji warto zażyć co nieco kultury – od daw-
na wiadomo, że wspólne spędzenie czasu jest 
wartościowym prezentem. Podpowiadamy, 
z jakimi tytułami warto się zapoznać. 

Niech ten nowy semestr będzie dla Was 
łaskawy, a życie… nie mnie.

Życie mnie mnie
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6–7

10–11

22–23

28–29

Spis treści
3 // NA POCZĄTEK 
Życie mnie mnie
Aleksandra Klimkowska

5 // EDUKACJA
Klucz kluczem do sukcesu?
Magdalena Maciejewska

6–7 // WYWIAD NUMERU 
Wyklęci przez komunistów
żołnierze niezłomni
Z Jarosławem Wróblewskim rozmawia  
Aleksandra Klimkowska

8–9 // KARTKA Z KALENDARZA 
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Stanisław Płużański 

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn 
Mariusz Białkowski

10–11 // FINANSE
Za hajs rodziców… nie baluj
Tomasz Rykaczewski

12–13 // PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Personal branding,
czyli jak zadbać o markę osobistą
Igor Subocz

Zawód freelancer
Tomasz Rykaczewski

14 // TO SIĘ NADAJE
Anna Sokołowska

15 // TECHNOLOGIA
Siła tweeta
Kamil Kijanka

16–17 // KULTURA
Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

18–19 // MUZYKA
Bo do tanga trzeba dwojga 
Z Krzysztofem Cugowskim rozmawia Kamil Kijanka

20–21 // PODRÓŻE
Niezwykłe barwy
wielokulturowej Malezji
Patryk Kijanka

Ballada wagonowa – koleją po Syberii
Aleksandra Golec

22–23 // Z KLUBEM W POLSKĘ
Dolnośląskie oczami KLRP
Dolnośląski Oddział Klubu Lidera Rzeczypospolitej

24–25 // HISTORIA
Średniowiecze – o czym nie dowiemy 
się w szkole?
Ewelina Makoś

26–27 // CENTRUM ANALIZ KLRP
Otwarto pierwszy w Polsce 
think-tank zajmujący się polityką 
młodzieżową
Karol Jędruszek

28–29 // ROZRYWKA
Najbardziej wyczekiwane gry 2021
Kamil Kijanka

30 // SPORT
Liczy się tylko złoto
Magdalena Maciejewska

31 // FELIETON 
Niezbędnik intelektualisty
Jakub Greloff
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Klucz 
kluczem do sukcesu?

Uczenie się podręczni-
ków na pamięć, presja bycia 
najlepszym już… w brzuchu 
mamy. Witajcie w Japonii!

WYŚCIG DO UCZELNIANYCH MURÓW
Shiken jigoku to czas nieprzypad-

kowo nazywany piekłem egzaminów, 
w którym wielu z tych, którzy nie 
są w stanie odnaleźć się w nieustan-
nym wyścigu szczurów, decyduje się 
targnąć na swoje życie. Najgorszym 
czasem są sprawdziany decydujące 
o przyjęciu na studia. Siedem najlep-
szych uczelni w kraju jest gwarantem 
– przynajmniej na jakiś czas – dobrej 
posady i dostatniego życia. 

Na tych, którym zabraknie 
szczęścia, wiedzy lub umiejętności, 
czekają specjalne kursy doszkalające 
w zakresie rozwiązywania testów. 
Dyplom renomowanej uczelni jest 
dla przyszłego pracodawcy najważ-
niejszy – o resztę będzie musiała 
zadbać firma odpowiadająca za 
przeszkolenie pracownika. 

WSZYSTKO ALBO NIC
W japońskiej szkole mało który 

uczeń podczas oddawania pracy 
klasowej zapyta, jakie błędy popeł-
nił. Młodych Japończyków interesuje 
znacznie bardziej to, czy ich wynik 
poprawił się od ostatniego testu. Dla 
ludzi stojących na progu dorosło-
ści nie będzie istotne to, czy ich 

znajomość języka obcego pozwoli na 
rozmowę z cudzoziemcem – istot-
niejsze będzie to, że znają podręcz-
nik na pamięć. 

Edukacyjny wyścig szczurów 
w Japonii trwa już od wielu lat i ten, 
kto postanowi w tym wyścigu wy-
startować i dobiegnie do mety, wie, 
że będzie stać go na godne życie; 
ale ci, którzy będą biegli w nim naj-
wolniej, prawdopodobnie skończą 
w japońskim lesie samobójców lub 
na torach metra.

Japońskie ciężarne kobiety 
z upodobaniem słuchają Mozarta, 
wierząc, że to powoduje podniesienie 
IQ dziecka. Dodatkowo osłuchują 
je z językiem angielskim po to, aby 
także okres życia płodowego nie był 
zmarnowanym czasem.

OD ŚWITU DO NOCY
W szkolnych ławkach coraz 

częściej można spotkać kyōiku mamy, 
czyli matki, które w trakcie 
choroby dziecka chodzą za 
nie do szkoły i sporządzają 
notatki tak, aby nic ważnego 
nie zostało pominięte. 

Na każdym szczeblu 
edukacji na Japończyków 

czekają testy, najczęściej wielokrot-
nego wyboru. To właśnie encyklope-
dyczna wiedza i twarde umiejętno-
ści są tym, co ceni się na japońskim 
rynku pracy. Presja psychiczna jest 
niesłychana, zaś według zwolen-
ników takich metod nic tak jak ja-
pońska szkoła nie radzi uczyć sobie 
ze stresem. 

Zajęcia odbywają się codziennie, 
od rana do około godziny 16:00. 
Po nich odbywają się obowiązkowe 
koła zainteresowań, które stanowią 

szansę na zdobycie dodatkowych 
certyfikatów świadczących o takich 
umiejętnościach jak sztuki walki, 
ikebana lub kaligrafia. Popołudnia 
przeznaczone są na zajęcia w juku. 
To szkoły prywatne przygotowujące 
do egzaminów wstępnych, w których 
lekcje trwają do około 21:00. Dla 
chętnych organizowane są także 
zajęcia wieczorne, kończące się 
około pierwszej w nocy. Po nich na 
młodzież czeka jeszcze tylko powrót 
do domu, odrobienie zadań domo-
wych i sen.

J apończycy sami o sobie lubią 
mówić, że są społeczeństwem 
opartym na edukacji. Sukces 
został tam uzależniony od 

zdobytego wykształcenia. Już od 
połowy XIX wieku mieszkańcy 
Kraju Kwitnącej Wiśni starali się 
czerpać z zachodnich wzorców 
i wykorzystywać je na macierzy-
stym gruncie. Wówczas szczególnie 
uzdolniona młodzież była wysy-
łana na studia zagraniczne m.in. 

do Anglii, Prus i Francji po to, aby 
to, czego zostanie tam nauczeni, 
przywieźć do kraju, który pomógł 
jej zdobyć solidne wykształcenie. 
Jednakże w japońskich szkołach 
nie ma miejsca na samodzielność 
i indywidualne myślenie. Klucz jest 
tam kluczem do rozumianego po 
japońsku sukcesu.

AKCJA REZERWACJA
Podróż edukacyjna rozpoczyna 

się w teoretycznie nieobowiąz-
kowym przedszkolu. Tak rażące 
zaniedbanie, za które uważane 
jest nieposłanie trzylatka do tej 
placówki, może doprowadzić do 
tego, że już na starcie jego szansa 
na edukacyjny i zawodowy sukces 
zostanie zmarnowana. Zapracowani 
rodzice nie mają czasu na zajmowa-
nie się dzieckiem, dlatego pociecha 
spędza swoje dzieciństwo w przed-
szkolu. To w nim zaczyna się walka 
o renomowane miejsca w kolej-
nych szkołach. Aby dostać się do 
najlepszego przedszkola, dziecko 
powinno zostać do niego zapisane 
jak najwcześniej po narodzinach. 
W innym przypadku na jego miejsce 
czeka już kilkudziesięcioro innych 
maluchów. 

Magdalena Maciejewska

To właśnie encyklopedyczna wiedza 
i twarde umiejętności są tym, co ceni 
się na japońskim rynku pracy.

Dla ludzi stojących na progu dorosłości nie będzie istotne to, czy 
ich znajomość języka obcego pozwoli na rozmowę z cudzoziem-
cem – istotniejsze będzie to, że znają podręcznik na pamięć.
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Z pewnością można mówić o fenome-
nie powojennej konspiracji niepodległo-
ściowej. Na czym konkretnie ten feno-
men polegał?

W Polsce była bardzo duża skala antyko-
munistycznego oporu, w dodatku ten opór 
był skuteczny. Gdy wolny świat świętował 
zakończenie wojny, w Polsce w maju 1945 r. 
w podziemiu przebywało ok. 150–180 tys. 
żołnierzy. Ta liczba z czasem malała – do kil-
ku tysięcy czy kilkuset osób, ale był to silny, 
lokalny opór – głównie na Podlasiu, północ-
nym Mazowszu czy Podhalu. Dowódcy mieli 
charyzmę i posłuch również wśród lokalnej 
społeczności, która ich wspierała. Ci żołnie-
rze byli wiarygodni, bo chronili również lud-
ność przed represjami władzy ludowej czy zło-
dziejskim rabunkiem.

Z jakimi represjami ze strony ko-
munistycznej władzy musieli liczyć się 
działacze?

Komunistyczna władza była bezwzględ-
na, więc stosowała też bezwzględne metody. 
Terror wobec ludności pomagającej żołnie-
rzom i wobec nich samych to tortury, repre-
sje, sfingowane procesy, wymuszone biciem 
zeznania, wysokie wyroki, kary śmierci... 
To było niszczenie człowieka – zarówno fi-
zycznie, jak i psychicznie. Mogę wymieniać 
wyrafinowane komunistyczne tortury, za-
równo wobec kobiet, jak i mężczyzn, stoso-
wane w więzieniu na Rakowieckiej, ale trud-
no będzie Pani wieczorem zasnąć. To, co się 
tam działo, było niewyobrażalne. Kazimierz 
Moczarski opisał blisko 50 rodzajów tortur 
stosowanych na Mokotowie (można ten spis 
znaleźć w internecie). Podsumował to naj-
lepiej rtm. Witold Pilecki, który porównał 
piekło obozu KL Auschwitz, gdzie przeby-
wał 2 lata i 7 miesięcy, z Rakowiecką, gdzie 
siedział rok i kilkanaście dni – „Oświęcim to 

„Koncept”: Na początku 1944 r. Armia 
Czerwona przekraczała przedwojenną 
polsko-radziecką granicę. Chyba nikt nie 
przypuszczał, że obce wojska pozostaną 
w naszym kraju aż 49 lat. Pod płaszczykiem 
chęci pomocy wyzwolenia z rąk Niemców 
kryła się konieczność zmierzenia z kolej-
ną okupacją sąsiadów. Byli ludzie, którzy 
się na to nie godzili. Mowa o żołnierzach 
wyklętych. Jak wyglądały ich sprzeciwy 
w praktyce? 

Jarosław Wróblewski: Jeżeli ludzie po-
dejmują walkę przez kilka lat z niemieckim 
terrorem i doświadczają, że nadchodzi ze 
Wschodu „wyzwoliciel” w mundurach Armii 
Czerwonej i NKWD, który znów zaczyna za-
pełniać dawne niemieckie obozy i katownie 
żołnierzami niepodległościowego podzie-
mia, to znaczy, że trzeba się temu znowu 
sprzeciwić. Propagandowy plakat Włodzi-
mierza Zakrzewskiego o zaplutych karłach 
reakcji, z pokraczną postacią żołnierza 
Armii Krajowej był rozlepiany na murach 
zrujnowanej Warszawy już w 1945 r. Dawni 
bohaterscy żołnierze i powstańcy stali się 
wrogami komunistycznego systemu, ponie-
waż nie chcieli żyć pod sowieckim butem. 
Część żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
czy nowych poakowskich organizacji chwyci-
ła za broń, inni, za namową płk. Jana Mazur-
kiewicza „Radosława”, zaczęli się ujawniać. 
Jednak w ogromnej większości żołnierzy 
podziemia traktowano jako wrogów nowego 
porządku i systemu. Oni nie o taką wolną 
Polskę bili się z Niemcami.

Proszę pamiętać, że wtedy w rodzinach 
żywa jeszcze była pamięć o wojnie polsko-bol-
szewickiej czy wejściu Sowietów w 1939 r. Pa-
miętano o wywózkach na Wschód, a o zbrodni 
w Katyniu też wiedziano podczas wojny. Pola-
cy nie mieli złudzeń, co niesie ze sobą komu-
nizm: walkę z własnością, religią i tradycją.       

Aleksandra Klimkowska

Wyklęci przez komunistów 
żołnierze niezłomni

1 marca wspominamy żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, 
zwanych wyklętymi. O ich działalności rozmawiamy z Jarosławem Wróblewskim, 
pracownikiem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i autorem 
wydanej niedawno książki o Witoldzie Pileckim pt. „Rotmistrz”.
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doskonale wiedzieli, za jaką sprawę walczą 
i giną. Byli konsekwentni w miłości do Polski. 
Przecież tak silny jak wówczas opór społeczny 
wobec komunizmu powtórzył się dopiero pod-
czas zrywu „Solidarności”. Nikt nie lubi, gdy 
coś mu się narzuca. Ci żołnierze heroicznie 
bronili polskich obywateli przed kolejnymi 
ograniczeniami, nakładanymi siłą przez wła-
dzę ludową. I komuniści to pamiętali, mieli 
respekt. Starsze pokolenia wychowywały się 
na etosie żołnierzy podziemia, traktowanych 
jako wzór do naśladowania.   

Nie da się zignorować faktu, że nie-
złomni mają też przeciwników. Skąd bierze 
się takie podejście?

Myślę, że w dużej mierze jest to brak głęb-
szej refleksji, poznania tej tematyki i dojścia 
do prawdy. Warto podkreślić, że w zalewie róż-
nych informacji historycy, zwłaszcza z IPN-u, 
badają to wszystko dogłębnie i opisują zgod-
nie z faktami. Dostępne są ich publikacje, 
artykuły czy zapisy debat. To specjaliści w tej 
dziedzinie. Nie ukrywają też sytuacji, które 
budzą kontrowersje. Nie traktują historii sen-
sacyjnie, na wyrywki, żeby kogoś oczernić.  

Trzeba umieć czytać dokumenty bezpieki, 
poznać kontekst, tło historyczne, specyfikę 
walki partyzanckiej. Oni zdążyli przepro-
wadzić wiele rozmów z tymi, którzy walczyli 
jeszcze z bronią w ręku. Zachęcam do tego, 
żeby wejść w tę tematykę i mieć swoje zdanie.   

Temat wyklętych jest często poruszany 
w kulturze: książkach, filmach, muzyce. 
Czy poleca pan konkretne tytuły, z który-
mi warto się zapoznać? 

Są komiksy, gry edukacyjne, pięknie wy-
dane albumy czy tomy opracowań historycz-
nych. Jest wydany przez wydawnictwo Volu-
men album „Żołnierze Wyklęci”, od którego 
wiele się zaczęło. Są książki o poszczególnych 
regionach czy ludziach napisane przez Kazi-
mierza Krajewskiego, Tomasza Łabuszewskie-
go, Piotra Niwińskiego, Leszka Żebrowskiego, 
Michała Ostapiuka czy dyrektora naszego 
muzeum Jacka Pawłowicza. Jest kwartalnik 
„Wyklęci”, wydawany od lat w Krakowie, jest 
Biuletyn IPN-u. Są filmy o życiu heroicznych 
kapłanów i hierarchów, np. ks. Władysława 
Gurgacza czy abp. Antoniego Baraniaka. 

Warszawa oferuje wiele wartych zoba-
czenia muzeów. Dlaczego warto zarezer-
wować czas na odwiedzenie Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL przy Rakowieckiej 37?

Nasze powstające muzeum po pro-
stu trzeba zobaczyć. Mieści się w dawnym 
areszcie śledczym i jest dzięki temu bardzo 
autentyczne. Robi wrażenie elementami za-
chowanymi jeszcze z czasów carskich. Wielu 
osobom wizyta w tej przestrzeni uświadamia, 
jak trudna, ale i ważna była walka z komuni-
zmem żołnierzy wyklętych i ich opozycyjnych 
spadkobierców w czasach PRL.

była igraszka”. On wiedział, co mówi, bo tego 
doświadczył.

Liczbę członków wszystkich organiza-
cji i grup konspiracyjnych szacuje się na 
120–180 tys. osób. Trudno zliczyć zabitych, 
więzionych. Czy podejmowane są działania 
w celu skonkretyzowania tej liczby? 

Na stronie internetowej prezydenta jest in-
formacja, że ok. 9 tys. z nich zginęło podczas 
walk. Następne tysiące to zamordowani przez 
wyroki śmierci i zamęczeni podczas śledztw. Ta 
liczba pozostaje otwarta, bo komuniści zaciera-
li ślady. Cały czas trwają prace poszukiwawcze 
w kraju i za naszą wschodnią granicą, prowa-
dzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji 
Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownic-
twem prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Sprawdza-
ne są różne miejsca i informacje, gdzie mogli 
zginąć i zostać po śmierci zakopani żołnierze 
antykomunistycznego powstania. Tak odnale-
ziono „Inkę” i „Zagończyka” w Gdańsku… 

Takim miejscem jest też Łączka na Po-
wązkach Wojskowych.

Tak, bardzo mi bliska, bo pracowałem 
na niej jako wolontariusz. Prowadziłem tam 
w 2017 r. wiele ważnych rozmów, które ukazały 
się w książce „Kwatera Ł. Wolność jest kulood-
porna”. Łączka mnie „przeorała”. Uświadomiła 
namacalnie, że zrobiono wszystko, aby te ofia-
ry komunistów wymazać z pamięci, z naszej 
historii, z rozmów. Wielcy bohaterowie mieli 
być wyklęci i zapomniani. A oni wrócili do nas 
po tylu latach – z przestrzelonymi czaszkami 
– ale wrócili zwycięzcy. Niepokonani. Dzięki 
identyfikacji poznaliśmy do tej pory 63 z nich, 
z ponad 300 tam zakopanych. Poznaliśmy ich 
zdjęcia, biogramy, rodziny... Oni dzięki tym 
poszukiwaniom wrócili do nas. Stali się realni.   

Sformułowanie „żołnierze wyklęci” 
używane jest od 1993 r. Może lepiej powin-
niśmy mówić o „żołnierzach drugiej kon-
spiracji” lub „żołnierzach niezłomnych”?

Od kilku lat ukazują się monety z wizerun-
kami tych żołnierzy z hasłem: Wyklęci przez 
komunistów żołnierze niezłomni. Dla mnie 
określenia „wyklęci” i „niezłomni” dopełniają 
się przez ich odnajdywanie np. na Łączce. Gi-
nęli jako wyklęci, ale odnalezieni i zidentyfi-
kowani wracają do nas już jako niezłomni.   

1 marca od 2011 roku jest dniem szcze-
gólnym, ponieważ wtedy został ustano-
wiony świętem państwowym poświęconym 
żołnierzom zbrojnego podziemia antyko-
munistycznego. Dlaczego dzisiejsze społe-
czeństwo powinno pamiętać o tych wyda-
rzeniach? Jakie refleksje może wysnuć na 
podstawie znajomości historii wyklętych?

Ci ludzie walczyli za wolność, nie tylko 
dla siebie, ale i swoich dzieci, dla przyszłych 
pokoleń. Widać to choćby w grypsach ppłk. 
Łukasza Cieplińskiego, pisanych z mokotow-
skiego więzienia do żony i syna Andrzeja. Oni 
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Stanisław Płużański

aż do śmierci Franczaka 21 paź-
dziernika 1963 r. W latach 60. i 70. 
współpracował z Józefem Herzogiem 
przy odnowie Krypty Józefa Piłsud-
skiego na Wawelu. Jest także twórcą 
krzyża obrony Lwowa na cmentarzu 
Rakowickim, popiersia Leopolda 
Okulickiego czy tablicy pamięci 27. 
Pułku Piechoty znajdującej się na 
Jasnej Górze. Do dzisiaj jest bardzo 
aktywny, wyjeżdża na Lubelszczy-
znę, spotyka się z synami „Uskoka”, 
„Lalka”, uczestniczy w spotkaniach 
i prelekcjach. W 2013 r. został odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Por. Szacoń miesz-
ka w Liszkach pod Krakowem. Jego 
postawa przez całe życie jest wspa-
niałym wzorem do naśladowania, 
a jego przeżycia pomagają zrozumieć, 
w jak ekstremalnych warunkach żyli 
i działali żołnierze wyklęci. 

Więcej historii przeczytacie w książce Stani-
sława Płużańskiego pt. „Mróz, głód i wszy. 
Życie codzienne wyklętych”. Polecamy!

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

O ogólnych działaniach żołnierzy rozmawialiśmy w wywia-
dzie na poprzednich stronach. Teraz chcemy Wam przybliżyć 
sylwetkę Wacława Szaconia ps. „Czarny” – jednego z ostat-
nich żyjących żołnierzy wyklętych. 

Robił także zdjęcia kolegom i całym 
oddziałom. Przygotowywał kryjówki 
dla oddziału i brał udział w akcjach 
zbrojnych, tak jak w czasie wojny. 

„Parczewskie lasy były olbrzy-
mie, tam się człowiek czuł całkiem 
nieźle w tych zaroślach, które się 
znało dobrze, tak jak i wioski, które 
były wśród takich lasów. Miało 
się tam swoich ludzi, którzy teren 
obserwowali, którzy od razu jak się 
tam wchodziło, to się u nich języka 
zaciągało” – wspomina po latach. 
Działalność kontynuował nawet po 
1947 r., kiedy w wyniku amnestii 
większość ludzi i oddziałów wyszła 
z lasów. Działał z grupą dowodzoną 
przez Franczaka, był łącznikiem, za-
pewniał schronienie w swoim domu, 
a od 1948 r. na stałe przebywał 
w oddziale. „Z czasem było jednak 
coraz trudniej. Coraz więcej było tej 
inwigilacji, pętla się zaciskała wokół 
nas”. 26 kwietnia 1949 r. w lesie 
koło Krzczonowa został areszto-
wany przez grupę straży leśnej. Po 
strasznym śledztwie i torturach 
został skazany 26 listopada 1949 
r. na czterokrotną karę śmierci. Na 
mocy prawa łaski wyrok zamieniono 
na dożywocie. 

WYJŚCIE NA WOLNOŚĆ
Na wolność wyszedł 10 grudnia 

1956 r. Żył z piętnem bandyty, był 
stale inwigilowany. Mimo to nie 
załamywał się, postanowił normalnie 
żyć, został rzemieślnikiem. Cały czas 
utrzymywał również kontakt i wspie-
rał ukrywającego się Józefa Francza-
ka. „Czarny” przyznał, że „Lalkowi” 
pomagali w tym czasie tylko najbar-
dziej zaufani ludzie. Kontaktowali się 

U rodził się 5 lutego 1926 r. 
w Walentynowie na Lubel-
szczyźnie. Jego rodzice Jan 
i Petronela utrzymywali się 

z pracy na roli. Kiedy wybuchła wojna, 
miał ledwie 13 lat. Mimo to 4 maja 
1942 r. został zaprzysiężony do Na-
rodowej Organizacji Wojskowej, a od 
11 listopada 1942 r. był żołnierzem 
Armii Krajowej. Wtedy poznał Józefa 
Franczaka, który szkolił go do działań 
wywiadowczych, a także został jego 
bliskim przyjacielem. Wacław na co 
dzień pomagał ojcu w gospodarstwie 
i bratu w zakładzie szewskim. Jedno-
cześnie coraz mocniej angażował się 
w działalność partyzancką. Chodził 
na leśne patrole, brał udział w akcjach 
przeciwko Niemcom, zwalczaniu band 
rabunkowych, likwidowaniu kapu-
siów, zdobywaniu broni, działaniach 
sabotażowych. Pomagała mu świetna 
znajomość okolicy, małych dróg i ście-
żek, okolicznych lasów i ludzi. Za wal-
kę z Niemcami Wacław Szacoń został 
odznaczony dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami i Krzyżem Niepodległości. 

PO II WOJNIE
Gdy okupacja niemiecka dobiegła 

końca, Wacław miał 18 lat. Wrócił do 
szkoły, rozpoczął naukę w lubel-
skim gimnazjum mechanicznym. 
Często widywał się z ukrywającym 
się w jego wsi Franczakiem, który 
zdezerterował z wojska, obawiawszy 
się aresztowania. W odpowiedzi na 
wzrastający terror w okolicy zaczęły 
ponownie formować się grupy 
leśne. Szacoń, nie zastanawiawszy 
się wiele, wszedł w szeregi drugiej 
konspiracji, do Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Walczył w oddzia-
łach dowodzonych przez Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora” i Zdzi-
sława Brońskiego ps. „Uskok”. 

Do jednych z jego zadań należało 
rozpoznanie i dokumentacja fotogra-
ficzna posterunków na Lubelszczyź-
nie. Odbitki wywoływał u zaufanego 
fotografa Stefana Kiełszni, które zo-
stawiał później w umówionej skrytce. 

MARZEC
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8 marca to data, którą każdy dżentelmen powinien mieć specjalnie zaznaczoną w swoim kalen-
darzu. W tym dniu obdarowujemy kobiety pięknymi kwiatami i upominkami, prawimy komplemen-
ty, jesteśmy szarmanccy, kochający, czyli w skrócie robimy wszystko to, co powinniśmy robić przez 
cały rok. Przy tej okazji od jakiegoś czasu pojawia się także inne pytanie, a mianowicie – kiedy 
świętować dzień panów?

Mariusz Białkowski

Dzień Kobiet,
Dzień Mężczyzn

świecie oraz pokazywanie chłopcom 
wzorów godnych do naśladowania. 
Od tamtej pory, pod różnymi datami, 
tak obchodzone jest to święto w wielu 
państwach na całym świecie. A jak 
wygląda sytuacja w Polsce?

10 MARCA CZY 30 WRZEŚNIA?
Dzień Mężczyzn w Polsce wypada 

10 marca i wiąże się ze świętem kato-
lickim, podczas którego wspomina się 
czterdziestu męczenników z Sebasty, 
czyli rzymskich legionistów, którzy za 
odmowę wyrzeczenia się swojej wiary 
zostali okrutnie skazani na śmierć. 
W czasach PRL natomiast dzień 
panów świętowano w kwietniu, co 
wiązało się z drobnymi upominkami 
i pochodami, a nawet specjalnymi im-
prezami w zakładach pracy i szkołach. 
30 września natomiast świętujemy 
Dzień Chłopaka, który – jak sama na-
zwa wskazuje – skierowany jest raczej 
do młodszej grupy mężczyzn i cieszy 
się również większą popularnością 
wśród ich rówieśniczek. Którą datę 
w takim razie wybrać?

Właściwie nie ma żadnej zasady. 
W przypadku dylematu najłatwiej 
zasugerować się nazewnictwem świąt 
i dostosować je do wieku mężczy-
zny lub chłopaka, którego chcemy 
obdarować. 10 marca, z racji swej 
bliskości z Dniem Kobiet, może być 
doskonałą okazją do zrobienia czegoś 
wspólnie, a jednocześnie dać gwaran-
cję, że żaden z partnerów nie zapomni 
o świętowaniu dnia swojej połówki. 
Dla tych, którzy wolą rozdzielić te 
dwa święta i mieć okazję do zabawy 
w drugiej części roku, 30 września jest 

idealnym wyborem. Nikt nie powie-
dział zresztą, że nie można święto-
wać podwójnie! Dzień Dziewczyny 
wypada 11 października!

KOBIETOM BUKIET KWIATÓW. 
A MĘŻCZYZNOM?

Tradycyjnie Dzień Kobiet kojarzy 
nam się z bukietami kwiatów, które 
panowie dzielnie niosą dla swoich 
dam, w słońcu czy deszczu, nieco 
przyspieszając tym samym upragnio-
ne nadejście wiosny. Razem z kwia-
tami dołączane są często czekoladki, 
aby osłodzić codzienny byt, a do tego 
liścik z pięknym słowami czy nawet 
wierszem! Co ambitniejsi zabierają 
swoje wybranki na wykwintne kolacje 
lub popisują się własnymi umiejętno-
ściami przy odrobinie wytrawnego 
alkoholu. A co takiego wręcza się 
mężczyznom?

Kwiaty są raczej rzadkością, 
co nie oznacza, że nie można ich 
także podarować mężczyźnie; ale coś 
słodkiego w połączeniu z ciepłym 
słowem – często i miło widziane! Do 
klasycznych pomysłów należy butel-
ka ulubionego alkoholu lub element 
garderoby jak spinki czy krawat, 
a dla majsterkowiczów – narzędzia 
lub inne przyrządy do praktycznego 
użytku. Tak samo jak w przypadku 
Dnia Kobiet świetnym rozwiązaniem 
jest zabranie swoich ukochanych 
w ulubione miejsce lub zrobienie im 
niespodzianki we własnym zaci-
szu domowym. W gruncie rzeczy 
najważniejsza jest przecież obecność 
i bliskość, które warto pielęgnować 
nie tylko od święta.

DZIEŃ KOBIET
Początki Międzynarodowego 

Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów 
robotniczych w Ameryce Północnej 
i Europie. Pierwsze obchody Narodo-
wego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 
1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 
Zapoczątkowane zostały przez Socja-
listyczną Partię Ameryki.

W Polsce święto było popular-
ne w okresie PRL. W latach 70. do 
popularnych podarunków dołączyły 
kwiaty. Początkowo ofiarowywano 
goździki, później tulipany. W za-
kładach pracy czy szkołach święto 
obchodzono obowiązkowo. Była 
to okazja do uzupełniania braków 
w zaopatrzeniu, dlatego wręczano 
paniom takie dobra materialne jak 
rajstopy, ręcznik, ścierka, my-
dło, kawa. 

DZIEŃ MĘŻCZYZN
Międzynarodowy Dzień Męż-

czyzn jest dość młodym świętem. 
Panie swój dzień obchodzą już od 
początku XX wieku, czyli od czasu 
masowych demonstracji kobiet, 
domagających się zwiększenia swoich 
praw, szczególnie uprawniających 
je do głosowania w powszechnych 
wyborach. Panowie na swój dzień 
musieli czekać aż do 19 listopada 
1999 roku, kiedy to doszło do oficjal-
nej inauguracji święta w Trynidadzie 
i Tobago przy wsparciu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

Głównymi celami jego twórców 
było zadbanie o bezpieczeństwo 
i zdrowie mężczyzn, dyskusja na 
temat ich roli we współczesnym 

MARZEC MARZEC
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Czasy studenckie kojarzą się zazwyczaj z: imprezowaniem, ogromem nauki, życiem od sesji 
do sesji oraz dorabianiem w weekendy lub utrzymywaniem się z kieszonkowego od rodziców. 

że studenci to przyszli przedsiębior-
cy, menadżerowie, specjaliści, na 
kontach których będą pojawiały się 
raczej wyższe kwoty oraz że będą za-
interesowani większą ofertą produk-
tów finansowych. Głównie dlatego 
warto w nich inwestować i skłaniać 
różnymi metodami do założenia 
konta, by stopniowo pokazywać inne 
produkty. 

Z ŻYCIA WZIĘTE
Pewnego razu jeden z większych 

banków podczas akcji marketingo-
wej na wydziale uczelni rozdawał 
dość niskiej jakości sprzęt elektro-
niczny, w ten sposób zachęcając 
studentów do założenia konta 
– bez specjalnego skupienia się na 
warunkach i regulaminie konta. 
„Chcesz powerbanka? Załóż konto!”. 

w trakcie podejmowania decyzji 
finansowych?

OKRES AKADEMICKI Z PUNKTU 
WIDZENIA SEKTORA FINANSOWEGO

Klasyczne pięć lat studiów to 
bardzo długi i dynamiczny okres, 
zaczynamy go zazwyczaj wtedy, 
kiedy jesteśmy nastawieni na raczej 
swobodne życie, poznawanie siebie 
i swoich predyspozycji, a kończymy 
już względnie ułożeni i doświad-
czeni najróżniejszymi wydarzenia-
mi. W teorii.

Co istotne z punktu widzenia 
finansów, jest to okres zakładania 
pierwszego konta bankowego, pierw-
szych poważniejszych przelewów, 
pierwszej pracy i pierwszych samo-
dzielnych wydatków. Banki i różne 
instytucje finansowe są świadome, 

Za hajs rodziców… nie baluj

K ażdy z nas już od pierwszego 
kontaktu z gotówką zaczyna 
swoją przygodę ze światem 
finansowym. I naprawdę nie 

da się od niego uciec. Wieki temu, 
odchodząc od wymiany barterowej, 
ludzkość została nauczona, że za 
produkty i usługi płaci się jakimś 
papierkiem albo metalowymi 
kółkami. Obecnie wartość wyraża-
my w pieniądzu i dbamy o bezpie-
czeństwo dorobku na przykład 
w bankach, korzystamy z najnow-
szych rozwiązań technologicznych, 
dokonujemy płatności, potwierdzeń 
i zamówień.

Z założenia studenci nie są oso-
bami majętnymi i dopiero zaczynają 
swoją karierę, proces bogacenia się – 
to normalne. Zatem jak mają zdobyć 
odpowiednią wiedzę na temat tego, 
jakimi kryteriami posługiwać się 

Tomasz Rykaczewski
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Zaciekawiony sposobem promocji 
podszedłem do stoiska. Po krótkiej 
rozmowie przedstawicielka banku 
przyznała, że ma cele sprzedażowe 
podczas tej akcji i musi je wyrobić 
mimo wszystko. Przy pytaniach 
o szczegóły konta często brako-
wało informacji i konkretnych 
danych. Nie świadczy to za dobrze 
o przygotowaniu banku do akcji, ale 
i bystrości studentów, tłumnie pod-
pisujących umowy, żeby otrzymać 
swoje „darmowe” powerbanki.

Ten przykład daje do myślenia, 
jakimi kryteriami kierują się ludzie 
przy dokonywaniu – co jak co, ale 
istotnych – decyzji finansowych. 
Prowizje bankowe, oprocentowanie 
lokaty,  opłaty zostaną z nami dłużej 
niż sprzęt elektroniczny, który spry-
tem wyrwaliśmy bankowi, zakłada-
jąc w nim konto.

Świat finansów ciekawie wygląda 
tylko na filmach, jednak nie każ-
dy z nas będzie rzucał dolarami 
z prywatnego jachtu odchodzącym 
funkcjonariuszom służb państwo-
wych albo decydował o inwestowaniu 
milionów w ryzykowne startupy 
biotechnologiczne, ani brał kredytów 
na nowy park maszynowy w firmie. 
Finanse z reguły nie są sexy, zatem 
może być trudno przyciągnąć do 
siebie młodych ludzi lubiących 
adrenalinę, wyzwania, zwroty akcji 
(niekoniecznie ich kursów). To, że 
każdy student marzy o bogactwie, to 
nic nowego, a świat finansów potrafi 
oczarować wielkimi sumami i powa-
gą, jednak nie zawsze jest miejscem 
do spełnienia marzeń.

ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW
Co roku wiele instytucji bada, 

w jaki sposób Polacy obchodzą się 
ze swoimi pieniędzmi, i nie chodzi 
tu tylko o poziom wynagrodzeń czy 
podatki, ale i m.in. o oszczędno-
ści, skłonności do ryzyka. Według 
badań ING w 2015 r. tylko połowa 
z nas miała jakiekolwiek oszczędno-
ści, obecnie jest to już ponad 70%. 
Statystyczny Polak ma średnio ok. 
30 tys. zł na lokatach i w gotów-
ce, jednak jest to średnia, która 
zrównuje tych, co mają znacznie 
więcej, z tymi, którzy nie mają prak-
tycznie nic.

W 2017 r. Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców przeprowadził 
sondaż nt. podatków – wyniki 
okazały się przerażające. 20% an-
kietowanych było przekonanych, że 
nie płaci żadnych podatków, a tylko 
42% wiedziało, że płaci podatek VAT 

przy każdej wizycie w sklepie i by go 
uiszczać, wcale nie trzeba prowadzić 
działalności gospodarczej. Co jeszcze 
gorsze, aż 30% Polaków w ogóle 
nie było w stanie wytłumaczyć, 
o co z tym całym VAT-em chodzi, 
a przecież to główne źródło przycho-
dów państwa.

Powyższe dane dają do myśle-
nia, że świadomości finansowej jako 
społeczeństwo za dużo nie posiada-
my. Czego Jaś się nie nauczył, tego 
Jan nie umie, zatem edukacja jest 
niezbędna już w okresie studenckim, 
żeby iść przez życie z jakąkolwiek 
wiedzą i w miarę możliwości unikać 
zbędnego ryzyka.

Jako naród mamy specyficzne 
i często dość nonszalanckie podeście 
do ryzyka finansowego. Nie jesteśmy 
tak bogaci jak kraje zachodnie, ani 
też nie mamy tylu lat doświadczenia 
w kapitalizmie, który nauczyłby nas, 
jak być bogatymi. Postaw na rynku 
finansowym nabywa się jednak już 
od pierwszych kontaktów z finan-
sami i gotówką. Ekonomia uczy nas 
już w pierwszym zdaniu, że ludzkie 
potrzeby są nieograniczone, ale 
zasoby już owszem. Zatem musi-
my umieć zarządzać tymi naszymi 
„drobnymi”, żeby chociaż starczyło 
do pierwszego.

E JAK EDUKACJA!
Empirycy powiedzą, że człowiek 

najlepiej uczy się na własnych błę-
dach idoświadczeniu. Czy jednak za 
każdym razem musi uczyć się na wła-
snej skórze? Miliony ludzi popełniało 
już miliony błędów, również w sferze 
finansów, i należy wyciągać z nich 
wnioski. Co ciekawe, wpadając w ko-
łowrotek życia, wielu z nas będzie 
stawało przed podobnymi decyzjami 
finansowymi, takimi jak kredyt hi-
poteczny, ulokowanie oszczędności, 
planowanie budżetu domowego.

Podstawy przedsiębiorczości 
nauczane są w szkołach średnich. 
Brzmi dobrze, jak najbardziej, jednak 
wszystko rozbija się o liczbę godzin, 
gdzie widać, że na każdy licznych 
tematów w podstawie programowej 
przypada GODZINA lekcyjna. 

Wchodzimy w okres studencki 
bez podstawowej wiedzy finansowej. 
Szkoła zatem nie daje nam systemo-
wej wiedzy. To może studia?

Studia ekonomiczne z natury 
powinny wyposażać swoich absol-
wentów w taką wiedzę, choć – będąc 
absolwentem takiego kierunku – 
czuję niedosyt wiedzy praktycznej 
z zakresu finansów. Wierzę jednak, 

że robiono, co można, aby wyposażyć 
nas chociaż w podstawy.

Sytuacja inaczej wygląda na 
wszystkich innych kierunkach, 
bardziej technicznych, społecznych 
czy artystycznych. Politechniki 
zazwyczaj wprowadzają przedmiot 
zwany m.in. „ekonomia dla inżynie-
rów”. Z własnych obserwacji i do-
świadczeń znajomych wiem, że jest 
to typowa „zapchajdziura” w planie 
pełnym laboratoriów, ćwiczeń i wy-
kładów o prawach fizyki i mechaniki 
płynów. Jeśli statystyczny student 
nie będzie szukał wiedzy na własną 
rękę, to nie dostanie jej wprost 
z uczelni. To poważny ubytek w ob-
szarze kształcenia ekonomicznego. 
Okazuje się, że jesteśmy w stanie 
świetnie wyliczyć pole graniasto-
słupa albo grawitację na Jowiszu, 
ale jak do jeża podchodzimy np. 
do wyliczenia oprocentowania 
kredytu albo rentowności naszego 
przedsięwzięcia. Które informacje 
są bardziej potrzebne? Zależy. Obie 
mogą się przydać, jednak czemu po 
macoszemu rozwija się kompetencje 
ekonomiczne?

Na pomoc pogrążonym w niewie-
dzy młodym ludziom rusza od wielu 
lat cała masa fundacji, stowarzy-
szeń, instytucji edukacyjnych i firm 
prywatnych. Ich walka jest jednak 
chwilowa i sytuacyjna. Bardzo 
trudno jest zachęcić studentów do 
samodzielnej nauki finansów lub 
uzupełnić nie do końca przemyślany 
system kształcenia.

CZEGO NAM BRAKUJE,  
A CO POWINNO BYĆ?

A co by było, gdyby znaczna 
większość z nas znała podstawy fi-
nansów i ekonomii w ogóle? Studenci 
budowaliby bardzo szybko kapitał na 
przyszłość i nie wciągali się w speku-
lacje, emeryci nie płaciliby horren-
dalnych rat za garnki i pościele, pra-
cujący mieliby większe oszczędności 
i bezpieczeństwo swoich pieniędzy. 
Gdyby do tego wszystkiego państwo 
działało sprawnie, instytucje finan-
sowe grały fair... Gdybania może nie 
być końca, ale co zrobić, żeby tak 
było? Odpowiedź jest dość banalna 
– edukować.

Podstawy przedsiębiorczości to 
nie „zapchajdziura” w planie, a pod-
stawy ekonomii i finansów to nie 
przedmiot „na zalkę”. Zmieniając po-
dejście do wiedzy finansowej, można 
znacznie wzmocnić studentów oraz 
ich przyszłe losy. Skorzystają na 
tym wszyscy.

To, że każdy student marzy o bogactwie, to nic nowego, a świat 
finansów potrafi oczarować wielkimi sumami i powagą, jednak 
nie zawsze jest miejscem do spełnienia marzeń.
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Personal branding, 
czyli jak zadbać o markę osobistą

Marka osobista, mimo że 
nie jest zjawiskiem nowym, 
zyskała w ostatnim czasie 
na znaczeniu. Postaram się 
Wam dzisiaj ją przybliżyć 
i zainteresować jej świado-
mym rozwojem.

było powszechne i nikt nie przywią-
zywał do tego wagi. Dziś, w świecie 
internetu, wielu „mądrych głów” czy 
influencerów, aby się wyróżnić, trzeba 
działać w sposób ukierunkowany, 
skoordynowany i konsekwentny, czyli 
świadomie budować swój wizerunek. 

I co najważniejsze – nigdy nie 
jest za późno na to, aby zacząć dbać 
o swoją markę osobistą. W tym celu 
trzeba jednak podjąć szereg dzia-
łań, „zaplanować siebie” i przejść do 
konsekwentnej realizacji. Świadome 
budowanie marki to inwestycja, 
która na pewno się zwróci.

JAK ZADBAĆ  
O SWOJĄ MARKĘ OSOBISTĄ?

Jak już wcześniej wspomnia-
łem – Twoja marka osobista to suma 
zachowań, komunikatów i obserwacji 
poczynionych przez innych na temat 
Twojej osoby. Jeżeli chcesz budować 
i zarządzać swoją marką osobistą, aby 
osiągać cele, np. prywatne lub zawo-
dowe, musisz się do tego przygotować.

Po pierwsze, musisz zdefiniować 
grupę, z którą chcesz się komuniko-
wać, aby następnie móc dostarczać 
jej rzeczywistą i pożądaną przez tę 
grupę wartość, np. relację ze swojej 
wycieczki na Zanzibar, porady praw-
ne czy wskazówki marketingowe. 

Musisz wyznaczyć sobie konkret-
ne cele krótko- i długoterminowe 
związane ze swoją aktywnością 
i komunikacją, a następnie być wi-
docznym i dostępnym dla odbiorców. 
W ten sposób zbudujesz społeczność 
lub odpowiedni odbiór wśród poten-
cjalnych pracodawców czy klientów. 

Charakterystycznymi przykła-
dami dobrze zarządzanej marki 
osobistej są Anna i Robert Lewan-
dowscy, Paweł Tkaczyk czy Martyna 
Wojciechowska. Komunikują się 
regularnie i konsekwentnie w swoich 
kanałach tj. social mediach, prasie 
czy stronie www. I przede wszystkim 
robią to w charakterystyczny dla 
siebie sposób.  

PODSUMOWANIE
Zatem, Drogi Czytelniku, jeśli 

zależy Ci na tym, jak postrzegają 
Cię inni, chcesz wzmocnić swoją 
pozycję negocjacyjną z pracodawcą, 
skutecznie szukać klientów lub być 
odbieranym jako ekspert w swojej 
dziedzinie – zadbaj o zaplanowane, 
świadome, konsekwentne i odważne 
budowanie swojej marki osobistej.

CZYM JEST MARKA OSOBISTA?
Pierwszy raz termin „marka 

osobista” wyartykułowany został 
wprost przez Toma Petersa w 1997 
roku, jednak definicji tego pojęcia jest 
wiele. W zasadzie każdy świadomy jej 
istnienia ma swoją własną definicję. 
Jedni podkreślają w tym kontekście 
rozpoznawalność „na salonach”, 
inni zwracają uwagę na ekspercką 
wiedzę w danej dziedzinie, a jeszcze 
inni markę osobistą zdefiniują przez 
grupę followersów. Ale nawet ludzie, 
którzy nigdy nie słyszeli i nie użyli 
stwierdzenia „personal branding” czy 
„marka osobista” znają powiedzenie: 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą.

I wszyscy mają rację. Marka oso-
bista to Twój obraz widziany oczami 
innych. Zatem zarówno influencerzy, 
szanowani naukowcy czy aktorzy 
mogą budować swoją markę osobi-
stą, której odbiorcy będą z zupełnie 
innych grup społecznych. 

Należy jednak pamiętać, że obraz 
ten trzeba konsekwentnie budować, 
zgodnie ze swoimi celami i moż-
liwościami, by wpływać na to, jak 
odbierają nas inni. W tym kontekście 
warto przytoczyć bardzo znany cytat 
bardzo znanego człowieka, który 
koresponduje z przytoczonym wcze-
śniej porzekadłem. 

Marka osobista to to, co mówią 
o Tobie ludzie, gdy wychodzisz z pokoju –

Jeff Bezos

O ile osobom obracającym się 
w tematyce personal brandingu (czyli 
budowaniu marki osobistej) czy szero-
ko pojętego marketingu cytat ów za-
pewne obrzydł powtarzany jak mantra 
i odmieniany przez wszystkie przypad-
ki, o tyle nie sposób zaprzeczyć jego 
błyskotliwości i uderzeniu w sedno. 

DLA KOGO JEST MARKA OSOBISTA?
Odpowiedź jest prosta – dla 

każdego. Każdy z nas buduje własną 
markę osobistą niezależnie od tego, 
czy zdaje sobie z tego sprawę, czy 
robi to nieświadomie. To, jak odbie-
rają Cię koledzy z uczelni, współpra-
cownicy czy klienci jest sumą Twoich 
zachowań, komunikatów, sytuacji, 
w których można było Cię zaobser-
wować – stanowisz więc w ich głowie 
markę, którą sam sobie wyrobiłeś/aś. 

Niegdyś świadome i ukierun-
kowane budowanie wizerunku nie 

Igor Subocz
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Tomasz Rykaczewski

Zawód 
freelancer

Wśród studentów i absolwentów najpopularniejsza jest praca najemna, znacznie mniej osób 
podejmuje ryzyko własnej działalności gospodarczej, a jeszcze mniej próbuje utrzymywać się jako 
freelancer, choć ten zwrot intryguje coraz więcej osób i przyciąga swoimi niewątpliwymi zaletami 
– niezależnością i elastycznością.

DRUGA STRONA MEDALU
Praca jako freelancer poza swo-

istymi plusami ma też spore wyzwa-
nia. Wolność niesie za sobą odpowie-
dzialność. Bardzo długo buduje się 
zaufanie zleceniodawców oraz swoją 
pozycję na rynku. Oczywiście na-
leży być bardzo dobrym specjalistą 
w swoim obszarze, żeby móc w ogóle 
pracować jako freelancer, mimo to 
nikt od razu nie zleci wykonania 
dużego kontraktu, dlatego od po-
czątku trzeba bardzo transparentnie 
budować swoje portfolio i zbierać re-
komendacje, czasami nawet wykonu-
jąc coś poniżej stawki rynkowej lub 
pro bono tylko dla przysłowiowego 
„wpisu do CV”. Budowanie szerokiej 
i zdywersyfikowanej bazy klientów 
również jest bardzo czasochłonne, 
wymaga długich negocjacji i nie 
zawsze kończy się sukcesem. 

Istotnym czynnikiem jest rów-
nież fakt, że trzeba zadbać samo-
dzielnie o praktycznie całą otoczkę 
prowadzenia firmy, samodzielnie 
szukać zleceń, negocjować ceny, 
zakres usług, terminy, pilnować 
dokumentacji. Jeśli ma się zało-
żoną działalność, dobrze jest mieć 
zewnętrzną księgowość do obsługi 
faktur i podatków. 

Przy odpowiednio zbudowanym 
portfelu klientów, dobrej pozycji 
rynkowej, wysokiej samoorganiza-
cji i motywacji można potraktować 
freelancing jako jedyne źródło utrzy-
mania. Według wspomnianego rapor-
tu o freelancingu aż 48,4% osób nie 
łączy pracy freelancera ze stałą pracą, 
zatem jest to możliwe i nie ma tutaj 
górnego limitu. Warto próbować!

22%. Prognozuje się, że za niecałe 
dziesięć lat ponad połowa Ameryka-
nów przestawi się na freelancing.

Freelancerzy to głównie młodsze 
osoby z dużych i średnich miast, gdzie 
łatwiej jest o zdobycie kontaktów 
i zleceń, gdyż tam są firmy potrzebu-
jące projektowo takich zleceniobior-

ców. Nie wyklucza to jednak osób 
z mniejszych miejscowości lub 
nawet z zagranicy, w interne-
cie istnieje wiele platform, na 
których pojawiają się zlecenia dla 
freelancerów i można na nie od-
powiadać praktycznie z każdego 

zakątka świata. Zlecenia można też 
szukać na wydarzeniach networkin-
gowych dla biznesu, wśród organizacji 
pozarządowych lub poprzez swoją 
stronę internetową i własne ogłosze-
nia w sieci. Dobrym źródłem zleceń są 
również rekomendacje i polecenia od 
innych osób.

DLA KOGO?
Pod względem branży najwięcej 

zleceń można znaleźć w obszarach 
IT (np. na wykonanie strony), mar-
ketingu i projektowania. Są to często 
typowo jednorazowe działania, które 
można zlecić osobom zewnętrznym. 
Nie wyklucza to jednak innych 
specjalistów z tej formy pracy. 
Wśród freelancerów można znaleźć 
m.in. dziennikarzy, copywriterów, 
analityków biznesowych, tłumaczy, 
szkoleniowców, nauczycieli, psycho-
logów, terapeutów. Zbiór specjalizacji 
nie jest zamknięty i w prawie każ-
dym obszarze można znaleźć jakieś 
zlecenia. 

P raca podczas studiów i zaraz 
po nich jest okresem, w któ-
rym trzeba wykazać się dużą 
elastycznością i zgodą na 

wiele warunków dla nowicjusza. Wej-
ście na rynek pracy nie zawsze jest 
łatwe, znaczna większość młodych 
pracowników musi dopiero poznawać 

specyfikę pracy w danym miejscu 
i długo się wdrażać. Co jest całkowi-
cie normalne.

KIM TEN FREELANCER JEST?
Freelancer to w praktyce jedno-

osobowa firma, czasami formalna, 
a czasami nie, która samodzielnie 
zdobywa zlecenia na różne usłu-
gi i wykonuje je indywidualnie. 
W gospodarce rynkowej i opartej 
na projektach często pojawiają się 
potrzeby na pojedyncze prace, które 
można zlecić komuś na podstawie 
zwykłej umowy zlecenie lub dzieło. 
Wykonawcami takich usług są wła-
śnie freelancerzy. 

Jak wynika z badania „Freelance-
rzy w Polsce 2018” przeprowadzonego 
przez portal Useme.com, w 2018 r. 
było w Polsce około 120 tys. freelan-
cerów, a do 2021 r. ich liczba ma 
wzrosnąć do 200 tys. pracujących. 
W Europie ten styl pracy jest bardziej 
popularny, gdyż deklarowało go aż 
15% pracujących, natomiast w USA 

Prognozuje się, że za niecałe dzie-
sięć lat ponad połowa Amerykanów 
przestawi się na freelancing.

Wolność niesie za sobą odpowiedzialność.



Z dyrektorką Centralnego Domu Technologii (CDT) 
rozmawiamy m.in. o wyzwaniach współczesnej edu-
kacji i pięciu się po szczeblach kariery.
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„Koncept”: Ze stanowisk operacyjnych 
stopniowo awansowała Pani na najważ-
niejsze stanowiska w firmach, obecnie pia-
stuje Pani stanowisko dyrektorskie w Cen-
tralnym Domu Technologii. Jak wyglądała 
Pani droga zawodowa?

Anna Sokołowska: Osiągnęłam to ciężką 
pracą. Wydaje mi się, że to naturalny rozwój 
kariery. Jesteśmy na studiach, podejmujemy 
pierwsze próby pracy zawodowej, wolontaria-
ty, potem idzie się na stanowiska operacyjne, 
żeby uczyć się od innych. Ze studiów wycho-
dzimy z pewną wiedzą, ale to w pracy uczymy 
się praktycznych kompetencji: umiejętno-
ści rozwiązywania problemów, zarządzania 
w czasie, podejmowania decyzji i ponoszenia 
ich konsekwencji. To dzięki tym umiejętno-
ściom się awansuje.

Skąd pomysł na to, żeby związać swoją 
ścieżkę zawodową z organizacjami poza-
rządowymi? Praca w III sektorze nie jest 
w Polsce tak doceniania jak za granicą. Jak 
ocenia Pani przejście z NGO do biznesu?

Pomysł wziął się z idei. Zawsze chciałam 
robić coś, w co wierzę, a organizacje pozarzą-
dowe są tym miejscem, w którym można coś 
zmienić, czuje się, że robi się coś wartościowe-
go. Praca wtedy inaczej smakuje.

Zewsząd docierają do nas głosy, że stu-
dia za mało przygotowują do wejścia na 
rynek pracy. Jak można to zmienić? Czy 
uczelnie powinny wpuścić w swoje mury 
w większym stopniu biznes? 

Trudno powiedzieć, w Singapurze się uda-
ło. Wymagałoby to zmiany w wielu obszarach, 
chociażby egzaminowania. Nie możemy też 
zapominać o wartości wiedzy akademickiej. 
Dużo się mówi o tym, co trzeba wprowadzić: 
naukę kompetencji, pracę projektową, krytycz-
ne myślenie, umiejętność samodzielnego zdo-
bywania informacji. Nie możemy dziś nauczyć 
studentów tego, co będą wykorzystywali przez 
całe życie. Za kilka lat nie będzie to często 
wiedza aktualna, jak w przypadku medyków 
czy informatyków. Odpowiadając na pytanie: 
zdecydowanie powinno być więcej praktyki, 
współpracy z biznesem już w trakcie studiów. 

Studenci doceniają wykładowców 
praktyków. 

Prawda, są świetnie oceniani przez stu-
dentów. Prowadzący pracują na rynku, więc 
wiedzą, jak tę wiedzę zastosować w obecnych 
realiach. 

 Jak edukacja zdalna wpływa 
na uczniów?

Pierwsze badania pokazują, że np. ucznio-
wie, którzy byli dotychczas w klasach cisi, 
zahukani, nagle, kiedy nie mają presji klasy, 
są w swoich pokojach, mają wiele do powie-
dzenia, są twórczy i wyrastają na gwiazdy 
klasowe. Ważne jest angażowanie nie tylko 
uczniów, ale później też pracowników – ludzie 
powinni znać szerszy kontekst swoich dzia-
łań, widzieć cel – są wtedy bardziej produk-
tywni i kreatywni.  

Z jakimi wyzwaniami edukacji przy-
szłości musimy się mierzyć?

Ucząc kogoś, trzeba do niego mówić 
w sposób zrozumiały, dlatego inaczej mówi 
się do przedszkolaków, inaczej do uczniów 
starszych. Powinniśmy kłaść nacisk na to, jak 
się uczyć, wyjaśnić sam proces. Pandemia po-
kazała, jak ważne jest zdobywanie umiejętno-
ści cyfrowych. To się nie zmieni. 

Z wieloma wyzwaniami musiała się 
Pani mierzyć jako liderka?

Wyzwań było wiele. Najtrudniejsze są 
takie, na które nie jesteśmy przygotowani. 
Wraz z doświadczeniem patrzymy na to, 
co może pójść nie tak, bierzemy pod uwagę 
czarne scenariusze. Moim pierwszym dużym 
niepowodzeniem było nawarstwienie obo-
wiązków: założenie organizacji pozarządo-
wej, do tego praca zawodowa, wolontariat, 
studia. Okazało się, że samemu nie da się 
zrobić wszystkiego. Dowiedziałam się też, 
że nie wszyscy pracownicy lubią być trakto-
wani po partnersku, wolą mieć sztampowe 
zadania – ludzie są naprawdę różni i nie ma 
w tym nic złego. Wyzwaniem był też powrót 
po urlopie macierzyńskim.  Wpisałam się 
w ten nurt, że po powrocie zmieniłam pra-
cę na inną, spojrzałam na życie zawodowe 
z pewnej perspektywy. 

Dlaczego warto odwiedzić CDT?
Idziemy tu z duchem czasu – promujemy 

technologię i edukację. Teraz uczymy tych, 
którzy uczą, pokazujemy nowoczesne meto-
dy kształcenia. Wspieramy ludzi, którzy chcą 
działać, mają w sobie żyłkę przedsiębiorczo-
ści. Obecnie możemy „przyjechać” do każdej 
szkoły – nauczyciel łączy się z nami, dosta-
je od nas np. roboty do prezentacji przed 
uczniami, a cały czas wspiera go nasz eduka-
tor. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co 
oferujemy. 

Anna Sokołowska
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psychologia inwestowania. W ogrom-
nym skrócie można podsumować 
je w ten sposób, że podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych w dużym 
stopniu uzależnione jest od na-
szej psychiki. A czy social media 
mają jakikolwiek wpływ na giełdę? 
Wydaje się, że tak. Przykładów nie 
trzeba daleko szukać. Po słynnej 
„aferze” z grą „Cyberpunk 2077” nad 
grupą CD Projekt ostatnio pojawiły 
się promienie słońca. Dlaczego? 
Wszystko zaczęło się od... tweeta. 
Założyciel Tesli, który ma obecnie 
więcej obserwujących, niż wynosi 
populacja naszego kraju, zaczął 
pisać właśnie o Cyberpunku. Elon 
Musk pozytywnie wypowiedział się 
o grze, chwaląc jej wystrój i estetykę. 
W kolejnym wpisie zwrócił uwagę na 
udane poprawki poczynione przez 
dewelopera. Efekt? Akcje ponownie 
skoczyły mocno w górę, przybliżając 
się do wartości z dnia premiery gry. 

FAKE NEWSY
Zdanie znanych i poważanych 

osób wpływa na opinię publiczną, 
co nie powinno specjalnie dziwić. 
Niestety, niesie to za sobą także 
pewne ryzyko, w tym zagrożenie 
szerzenia dezinformacji. Jakiś czas 
temu doszło do masowego przeję-
cia popularnych kont na Twitterze 
przez grupy hakerskie. Na celow-
niku znaleźć miały się profile m.in. 
wspomnianego Elona Muska czy 
prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Joe Bidena. W krótkim czasie na 
kontach wpływowych osób zaczęły 
pojawiać się posty służące wyłudza-
niu informacji, a także szerzeniu 
nieprawdziwych informacji na 
temat bitcoinów. Hakerzy wiedzieli, 

I nternet to jeden z największych 
wynalazków ludzkości. Dzięki 
niemu życie stało się prostsze. 
Dostęp do informacji jest szybki 

i powszechny jak nigdy dotąd. Na 
kontakt z rodziną z drugiego końca 
świata nie trzeba już czekać miesią-
cami, a listy zastąpiono rozmowami 
wideo. Niestety jest jeszcze druga 
strona medalu. Ta łatwość przepływu 
informacji sprawia, że w wielu przy-
padkach trudno odróżnić prawdę od 
fałszu. My sami stajemy się zakład-
nikami informacji przekazywanych 
przez potężnych tego świata. Brzmi 
poważnie? Być może. Faktem jest 
jednak, że social media to narzędzia 
wykorzystywane także do kształto-
wania opinii i nastrojów społecznych. 

ZŁUDNA ANONIMOWOŚĆ
Warto przy tym pamiętać, że 

w internecie nikt nie jest anonimowy. 
Nasze opinie wygłaszane w mediach 
społecznościowych mogą nieść za sobą 
pewne konsekwencje, nawet jeśli nie 
mamy setek tysięcy followersów i wiel-
kich zasięgów. Może się jednak bardzo 
szybko okazać, że ta „bezkarność” 
związana z teoretyczną anonimowo-
ścią bywa jedynie złudna. Przekonało 
się już o tym kilku użytkowników, 
którzy, chcąc zaistnieć w internecie, 
pisali nieprawdziwe, często wulgarne 
opinie na temat popularnych i wpły-
wowych osób. Często sprawy te miały 
swój finał w sądzie. Także pracodawcy 
piszących dowiadywali się o publiko-
wanych przez nich treściach. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE A GIEŁDA
Studenci ekonomii z pewnością 

pamiętają zagadnienie znane jako 

Siła  
tweeta

Social media rządzą światem. Każdy z nas z pewnością słyszał to już nie raz. Ile w tym 
prawdy? Media społecznościowe od dawna przestały służyć wyłącznie rozrywce i podtrzy-
maniu kontaktów online. Dziś jest to najszybsze źródło informacji lub… dezinformacji, które 
kształtuje opinie i wpływa na naprawdę wiele istotnych spraw.

co robią. Atakując profile o milio-
nowych zasięgach, w ekspresowym 
tempie mogli dotrzeć ze swoimi 
fake newsami to potężnej grupy 
odbiorców. 

POLE POLITYCZNE 
Możemy się śmiać, ale fakty są 

takie, że dziś social media bywają 
potężnym narzędziem w kwestiach 
politycznych. Walka o głosy z powo-
dzeniem jest toczona również na tym 
polu. Nieprawdziwe lub nierzetelnie 
redagowane wpisy na temat poszcze-
gólnych kandydatów mogą wpływać 
na społeczeństwo, a tym samym na 
ostateczny wynik wyborów. Donald 
Trump był znany z tego, że swoimi 
poglądami i decyzjami dzielił się 
z opinią publiczną właśnie poprzez 
Twittera. Jego wpisy docierały do 
wielu użytkowników, a sprawa z za-
blokowaniem kont polityka odbiła 
się szerokim echem i była komento-
wana przez media na całym świecie. 
Nie trzeba jednak sięgać tak daleko. 
Wystarczy zwrócić uwagę na nasze 
podwórko. Śledząc wpisy poszcze-
gólnych wpływowych osób, nie tylko 
polityków, ale i celebrytów czy dzien-
nikarzy, bardzo łatwo zorientować 
się, za którą opcją się opowiadają. 

Informacja to potęga. Dlatego 
rola social mediów w kreowaniu 
opinii jest tak ważna. Media spo-
łecznościowe to miejsce, w którym 
wiadomości rozchodzą się błyska-
wicznie. Nie zwalnia nas to jednak 
z myślenia. Nie wolno zapominać 
przy tym o zdrowym rozsądku. 
Dostęp do informacji nie oznacza, 
że powinniśmy ślepo wierzyć we 
wszystkie rewelacje. Bez względu na 
to, ilu followersów ma ów nadawca.

Kamil KijankaKamil Kijanka
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tak zwanej – nie bez głosów protestu 
– „muzyki świata”, zapoznającym 
zachodnich słuchaczy z twórca-
mi takimi jak William Onyeabor, 
którzy później trafiają nawet do 
reklam Apple’a.

Marra, Denzela Curry’ego, Micka 
Jonesa z The Clash… Inspiracją dla 
płyty miała być kompilacja ziemskiej 
muzyki wysłana w kosmos wraz 
dwoma sondami Voyager i zróżnico-
wane grono współpracowników to 
odzwierciedla.

Kosmiczny koncept jest miejsca-
mi słyszalny, a utwory, chociaż nie są 
aż tak zróżnicowane jak złote płyty, 
które z pomocą NASA opuściły już 
Układ Słoneczny, to na swój sposób 
faktycznie zapewniają szeroki prze-
krój przez muzykę popularną. Trzeba 
przy tym zaznaczyć skłonność grupy 
do dyskotekowych rytmów, które 
mogą odwracać uwagę od rozbudo-
wanych, mozaikowych aranżacji. To 
70-minutowe wydawnictwo być może 
jako całokształt nie przypadnie do 
gustu wszystkim zainteresowanym 
słuchaczom, a przynajmniej wielu 
z nich będzie słuchać go wybiór-
czo, ale akurat do tego świetnie się 
ono nadaje.

W branży muzycznej nie ma 
wielu osób z tak dużym 
dorobkiem jak Brian Eno 
i David Byrne. W naj-

większym skrócie Eno po epizodzie 
w zespole Roxy Music stał się jednym 
z czołowych producentów popu, 
stworzył własny gatunek ambient, 
a na koncie ma także wiele instalacji 
artystycznych i innych projektów. Da-
vid Byrne zaczynał jako lider Talking 
Heads, jednego z najważniejszych 
zespołów swojego czasu, a niezwykle 
udaną karierę solową kontynuuje do 
dzisiaj, wciąż wydając nie tylko płyty, 
ale także filmy i książki; w międzycza-
sie zdobył także Oscara za muzykę do 
„Ostatniego Cesarza”. Obaj panowie 
pierwszy raz pracowali razem przy 
być może najbardziej udanych albu-
mach Talking Heads, a w późniejszych 
latach co jakiś czas łączyły ich różne 
projekty, wśród których „My Life in 
the Bush of Ghosts” jest szczególnie 
warty uwagi.

Album współdzieli tytuł z po-
wieścią nigeryjskiego pisarza Amosa 
Tutuola, który faktycznie dobrze 
opisuje jego nastrój, ale nie jest poza 
tym w żaden sposób adaptacją tej 
książki. Afrykańskiego pochodzenia 
jest część sampli religijnych śpiewów 
czy rytmy i instrumenty perkusyjne, 
których mnogość wypełnia album 
po brzegi. Słyszymy także zachodnie 
instrumenty, syntezatory, fragmenty 
wypowiedzi amerykańskich kazno-
dziejów, polityków, DJ-ów radio-
wych i wiele nietypowych dźwięków 
zwierząt i niezidentyfikowanych 
obiektów. Wystarczy zapoznać się 
z dwoma pierwszymi utworami, 
aby zorientować się, jaką szczegól-
ną atmosferę udało wykreować się 
Byrne’owi i Eno dzięki połączeniu 
obcych sobie brzmień. Do dzisiaj 
zwłaszcza sekcja perkusyjna albumu 
stanowi inspirację dla wielu pro-
ducentów, a David Byrne pozostaje 
niezwykle ważnym ambasadorem 

sample na tle intensywnej perkusji 
i szybkich scratchy. Do tego należy 
wspomnieć o surrealistycznym tele-
dysku. Taki stan rzeczy trwał aż 16 
lat, bo tyle zajęło, aby debiutancki al-
bum grupy „Since I Left You” wydany 
w 2000 roku doczekał się następcy, 
płyty „Wildflower”. O tym, jak 
w międzyczasie debiut grupy stał się 
kultowy, świadczy obecność około 30 
gości na następnym wydawnictwie.

Na trzeci album grupy wystar-
czyło czekać cztery lata. Tym razem 
formuła jest trochę inna, bo oparta 
na mniejszej liczbie sampli. Poprzed-
nie wydawnictwa grupy wg esty-
macji miały mieć ich po ponad trzy 
tysiące, wykorzystanych jako główny 
budulec piosenek, co zapewnia im 
przynależność do gatunku zwanego 
plądrofonią. Zamiast sampli jest 
więcej instrumentów i jeszcze więcej 
gości niż na poprzednim albumie, 
wśród których można wymienić 
Blood Orange, MGMT, Johnny’ego 

MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS
BRIAN ENO, DAVID BYRNE,  
UNIVERSAL MUSIC
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WE WILL ALWAYS LOVE YOU
THE AVALANCHES, UNIVERSAL

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski
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T he Avalanches było kiedyś ide-
alnym zespołem do tego, aby 
odkryć którąś z ich kompozycji 
w internecie i zaprezentować 

znajomym jako szaloną ciekawostkę, 
np. singiel „Frontier Psychiatrist” 
łączący niezliczone, często zabawne 
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z tematów jej opowieści jest grono 
legendarnych znajomych, inne waż-
ne tematy to książki, które Lebowitz 
namiętnie czyta i kolekcjonuje na 
masową wręcz skalę czy jej styl życia 
i stosunek do współczesnego świata. 
Najważniejszym tematem jest jednak 
Nowy Jork, a sam tytuł serialu 
stanowi zresztą pasywno-agresywną 
poradę dla niesfornych turystów.

Dwójka słynnych przyjaciół jest 
wyborowymi reprezentantami elit 
miasta słynącego z kina, prasy i ko-
medii, dlatego stają się świetnymi 
przewodnikami po Nowym Jorku. 
Wywiady zostają płynnie połączone 
z archiwalnymi materiałami oraz 
fragmentami spacerów i wycie-
czek, co skutkuje niezwykle lekką 
i przystępną formą bogatą w aneg-
doty, mądre dowcipy i ciekawostki. 
Nietypowy dokument dostępny na 
platformie Netflix stanowi ciekawą 
alternatywę dla produkcji fabular-
nych i jest godnym rywalem dla 
podobnych dzieł konkurencji, takich 
jak „Dobre rady Johna Wilsona”.

jednak do miłośników muzyki popu-
larnej i klasycznego kina. Najnowszy 
serial dokumentalny Scorsesego 
„Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto” 
wydaje się dotyczyć bardziej niszowej 
tematyki, ale to tylko pozory.

Fran Lebowitz to niezwykle 
barwna postać: od najmłodszych 
lat zbuntowana, przez co została 
nawet wyrzucona z liceum, przybyła 
do Nowego Jorku na koniec lat 60. 
Wkrótce zaczęła pisać do magazynów 
wydawanych przez Charlesa Mingusa, 
jednego z gigantów jazzu, i Andy’ego 
Warhola, co przyniosło jej znaczną 
sławę, zwłaszcza dzięki ironicznemu 
poczuciu humoru. Wydała kilka ksią-
żek, głównie zbiorów artykułów, ale 
ostatnie takie wydawnictwa doszły 
do skutku jeszcze w pierwszej połowie 
lat 90. Od tego czasu jej specjalnością 
stały się wystąpienia publiczne.

„Udawaj, że to miasto” w dużej 
mierze składa się z wywiadów 
z Lebowitz, często z udziałem 
Scorsesego, który regularnie z boku 
kadru trzęsie się ze śmiechu. Jednym 
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FRAN LEBOWITZ:  
UDAWAJ, ŻE TO MIASTO
PROD. USA, 7 ODC. PO OK. 30 MIN
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J ak powszechnie wiadomo, Mar-
tin Scorsese jest wszechstron-
nym reżyserem. Jego twórczość 
dokumentalna, czyli m. in. filmy 

o historii włoskiej i amerykańskiej 
kinematografii, Bobie Dylanie czy The 
Rolling Stones najczęściej docierają 

terpretacyjną, którą wskazuje tytuł 
oznaczający w języku hopi „życie 
pozbawione równowagi”, ale trzeba 
przyznać, że ów brak równowagi 
udaje się pokazać, nie sięgając nawet 
po katastrofy ekologiczne i podobnie 
drastyczne obrazy.

O becnie film poklatkowy 
(timelapse) stał się zupełnie 
powszechny, zwłaszcza za 
sprawą internetowego stru-

mienia dzieł, w których w ciągu kilku 
sekund zakwitają kwiaty, wschodzi 
słońce, a panoramy miast przebi-
jają się przez kolejne pory roku. Za 
pierwsze wykorzystanie tej techniki 
uważa się zaginiony film Georgesa 
Mélièsa z 1987 roku, który miał 
ukazywać w przyspieszonym tempie 
ruch na jednym z paryskich placów. 
Nową erę dla filmu poklatkowego 
wyznaczyły postępy dokonane przez 
Rona Fricke’a jako autora zdjęć do 
pełnometrażowego debiutu tej tech-
niki „Koyaanisqatsi” z 1982 roku, 
a później także reżysera podobnych 
produkcji: „Chronos”, „Baraka” 
i „Samsara”.

Wyreżyserowany przez 
Godfreya Reggio film sam stał się 
zresztą częścią trylogii. Dzieło 
otwierają ujęcia prehistorycznych 
malowideł i startu rakiety, po-
tem przez dłuższy czas oglądamy 
majestatyczne kaniony, pustynie 

i wodospady, aż w końcu natykamy 
się na olbrzymie tamy, elektrownie 
i testy bomby atomowej. Dopiero 
dalsze partie filmu szerzej wyko-
rzystują technikę poklatkową, gdy 
docieramy do miasta i obserwujemy 
w przyspieszonym tempie rzeki 
ludzi, samochodów, drukowanych 
dolarów i produktów mknących po 
taśmach produkcyjnych. Czasem 
oglądamy także pojedynczych ludzi 
czy ekrany, zestawione są nawet mi-
kroskopijne ujęcia chipów kompute-
rowych i miast z lotu ptaka.

Najważniejszym niewymienio-
nym elementem „Koyaanisqatsi” 
jest minimalistyczna muzyka 
Philipa Glassa, czasem w tempie 
madrygałów, a czasem szybszą 
niż „Lot trzmiela”, która pomaga 
wyznaczać kolejne rozdziały filmu. 
Mimo abstrakcyjnej formuły łatwo 
jest widzowi znaleźć punkt zacze-
pienia i skupić się na krajobrazach, 
portretach miasta lat 80. czy samej 
muzyce, a i sposób w jaki film jest 
zmontowany, przykuwa uwagę. Nie 
trzeba nawet podążać ścieżką in-

KOYAANISQATSI
REŻ. GODFREYA REGGIO,  
PROD. USA, 87 MIN
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„Koncept”: Jak znosi Pan ten wyjąt-
kowo trudny czas?

Krzysztof Cugowski: Na szczęście ze zdro-
wiem jest wszystko w porządku. Całą tę sytu-
ację znoszę jednak źle, jak chyba wszyscy. Naj-
gorsza jest niepewność. Nie wiemy, jak będzie 
wyglądała najbliższa przyszłość. Najbardziej 
współczuję ludziom młodym, którzy nie mogą 
realizować swoich celów. Żyjemy w bardzo 
dziwnych czasach.

Pan również, z tego, co słyszałem, 
nie powiedział ostatniego słowa i ma ko-
lejne plany. Czy to prawda, że ma ukazać 
się Pańska biografia?

Są takie plany. Na pewno napisze ją Marek 
Sierocki. Cieszę się na myśl, że w czasie pande-
mii, gdy nie mam zbyt wielu zajęć, będę mógł 
się skupić na tym projekcie. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, niebawem weźmie-
my się do pracy. Na pewno książka się ukaże. 
A kiedy? Trudno powiedzieć. 

Żadne wyzwanie nie jest Panu strasz-
ne, co potwierdził Pan chociażby poprzez 
gościnny udział w hip-hopowym utworze 
Rozbójnika Alibaby „Zbyt wiele” razem 
z raperem znanym jako VNM.

(śmiech) Nie ma się czego bać. Wszyst-
kiego trzeba w życiu spróbować. Nie jestem 
wielkim miłośnikiem tej muzyki, więc kie-
dy otrzymałem tę propozycję, byłem dość 
mocno zdziwiony. Jednocześnie zadałem 
sobie pytanie: dlaczego by nie spróbować? 
Ostatecznie mogę powiedzieć, że mam za 
sobą debiut w hip-hopowej rodzinie. Było 
to dla mnie bardzo ciekawe doświadcze-
nie, choć szalenie dziwne. Świat według 
mnie w ogóle jest dziwny, choć z drugiej 
strony, kiedy ja zaczynałem swoją przygo-
dę z muzyką, moi rodzice myśleli tak samo. 
Normalna sztafeta pokoleń. Interesujące 
jest jednak to, że utwór ma w tej chwili 
ponad 15 milionów wyświetleń na YouTu-
bie. Część piosenek, które nagrałem razem 
z Budką Suflera, nie zbliżyła się do tego 
wyniku... 

W ubiegłym roku ukazała się Pana 
płyta „50/70 Moje najważniejsze”. Trud-
no było wyselekcjonować te kompozycje?

Oczywiście, że tak. Przy wyborze brali-
śmy pod uwagę wiele aspektów, lecz nie to, 
czy piosenka była mniej lub bardziej popular-
na. Na albumie są te kompozycje, które lubię. 
Pamiętając jednocześnie o tym, że jest to pły-
ta dla ludzi, a nie dla mnie. Na wstępie było 
znacznie więcej utworów, ale ostatecznie mu-
sieliśmy ograniczyć się do kilkunastu. Są tam 
piosenki z różnych okresów mojej działalno-
ści, jak chociażby „Blues George’a Maxwella” 
– utwór, który zarejestrowaliśmy w marcu 
1970 roku jako pierwszy w życiu. Do tego na-
graliśmy jedną piosenkę premierową, niejako 
zamykającą klamrą i spinającą to wszyst-
ko w całość.

Kamil Kijanka

Bo do tanga  
trzeba dwojga

Krzysztof Cugowski to żywa legenda polskiej mu-
zyki rockowej. Śpiewane przez niego przeboje poko-
chała cała Polska. Były wokalista Budki Suflera uczcił 
swoje okrągłe urodziny i trwającą pół wieku karierę 
sceniczną wyjątkowym albumem, symbolicznie za-
tytułowanym „50/70 Moje najważniejsze”. Artysta 
podzielił się z nami swoimi wspomnieniami, a także 
opowiedział o najbliższych planach. 
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młodzieży. „Sen o dolinie” sprawił, że po raz 
pierwszy usłyszano o nas w całej Polsce i na-
sza karawana ruszyła. Po tym sukcesie do-
staliśmy propozycję nagrania płyty i w 1975 
roku ukazał się „Cień wielkiej góry”. Album 
okazał się wielkim artystycznym sukcesem. 
Tak to się zaczęło. 

Na debiutanckim albumie Budki Sufle-
ra znajduje się m.in. suita rockowa „Szalo-
ny Koń”. Ile prawdy jest w tym, że w czasie 
sesji nagraniowej do tego utworu ze studia 
został wyproszony Czesław Niemen?

Jak to z informacjami w internecie bywa, 
nie wszystkie są do końca prawdziwe. Może 
i coś tam dzwoni, ale nie do końca wiadomo, 
w którym kościele. A było tak: nagrania re-
alizował profesor Janusz Urbański – dla nas, 
młodych, był to starszy pan, dla którego na-
sze pomysły były niemożliwe. Był także skon-
fliktowany z Niemenem. Jako że znaliśmy 
Czesława, poprosiliśmy go, by pożyczył nam 

instr ument y. 
Jako jedyny 
miał w Polsce 
s y n t e z a t o r 
Mooga, dys-
ponował tak-
że organami 
H a m m o n d a . 

Kiedy profesor zobaczył go w reżyserce, był 
bardzo niezadowolony, ale nic poza tym. Cze-
sław był w końcu naszym gościem. 

A w jakich okolicznościach poznaliście 
się z Romualdem Lipko?

Spotkaliśmy się w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, w szkole muzycznej, mieliśmy 
wówczas po siedem lat. Ja grałem na forte-
pianie, a Romek na trąbce. Potem poszedłem 
do ogólniaka, do którego rok później dołączył 
Romek. Byliśmy ze sobą związani w sumie po-
nad sześćdziesiąt lat. To duża rzecz. 

Jest Pan w stanie wybrać jeden ulubio-
ny utwór Budki Suflera?

Nie. To niemożliwe. Jest ich przynajmniej 
kilka. Są utwory, które lubię, ale i takie, do 
których mam stosunek obojętny lub po pro-
stu za nimi nie przepadam. Po pewnym cza-
sie człowiek zaczyna obiektywnie patrzeć na 
własną twórczość. 

To może na koniec zdradzi Pan, czy my-
śli o kolejnych muzycznych projektach? 

Teraz z Zespołem Mistrzów, jak więk-
szość artystów, niestety ograniczyliśmy dzia-
łalność. Mamy za to przygotowany materiał 
na nową płytę, lecz musimy poczekać na roz-
wój sytuacji. Nagrywanie albumu przy braku 
możliwości koncertowania i tym samym pro-
mocji płyty nie ma obecnie większego sensu. 
Mogę jedynie zdradzić, że mamy ciekawy po-
mysł na nowy materiał. Wielu słuchaczy może 
poczuć się zaskoczonych. Będzie to zupełnie 
inna płyta niż dotychczasowe.

Na albumie znalazła się m.in. „Nowa 
Wieża Babel”, której tekst nie stracił na 
aktualności.

Główną siłą tego utworu jest fantastyczny 
tekst. Co ciekawe, został wykorzystany do kil-
ku prac magisterskich i przynajmniej jednej 
pracy doktorskiej. To, że nadal jest aktualny, 
pokazuje kunszt jego autora. Miałem szczę-
ście do mistrzów pióra. Andrzej Mogielnicki 
czy Adam Sikorski nie są tekściarzami, tylko 
poetami. Nie boję się użyć tego stwierdzenia, 
że śpiewałem teksty poetów, a ten napisany 
do „Nowej Wieży Babel” jest jednym z naj-
poważniejszych, jaki wykonywałem w życiu.

„Nowa Wieża Babel” pochodzi oczy-
wiście z albumu „Nic nie boli, tak jak ży-
cie”, którego największym przebojem jest 
„Takie tango”. Spodziewał się Pan takie-
go sukcesu?

Nikt się tego nie spodziewał! Z przebojami 
tak już jest. Nie ma na nie patentu. One przy-
chodzą same, 
zupełnie nie-
oczekiwanie. 
Tak też było 
z „Takim tan-
giem”. Prze-
cież na okładce 
„Nic nie boli, 
tak jak życie” znajduje się informacja, że album 
„zawiera przebój Jeden raz”. Stąd wiadomo, że 
to miała być lokomotywa tej płyty. Życie poka-
zało inaczej. 

Podobno nie był Pan przekonany do 
„Takiego tanga”.

Nie tylko nie byłem, ale i nie jestem prze-
konany do dziś. To nie do końca moja bajka. 
Ja jestem muzykiem rockowym, a to popowa 
piosenka. Okazało się jednak, że właśnie ona 
przyniosła nam niewiarygodną popularność. 
Absolutnie szanuję i zdaję sobie sprawę, co 
jej zawdzięczamy. Czy jednak ją lubię? Nie-
koniecznie.

A „Sen o dolinie” Pan lubi?
Oczywiście. Gdyby nie ten utwór, prawdo-

podobnie dziś byśmy nie rozmawiali. Miałem 
wówczas 24 lata. Był to czas, kiedy graliśmy 
już kilka lat i byliśmy kojarzeni w Lublinie, 
ale nic poza tym. Pieniędzy z tego wielkich 
nie było i przychodziły takie myśli, że trze-
ba będzie porzucić marzenia o muzyce i zna-
leźć zajęcie, które zapewni tzw. przyszłość. 
Na pomysł z tym utworem wpadł śp. Jurek 
Janiszewski, dziennikarz z lubelskiego ra-
dia i chodząca encyklopedia muzyki rocko-
wej. Nie wszystkie stacje radiowe podeszły 
entuzjastycznie do tego utworu. Trudno się 
dziwić. Lata Gierka, gdy określano nas „dzie-
siątą potęgą ekonomiczną świata”, a tu facet 
zaczyna śpiewać „Znowu w życiu mi nie wy-
szło” (śmiech). Jedynka tego nigdy nie grała. 
Za to rozgłośnia harcerska już tak. Potem 
Trójka. Dzięki temu staliśmy się znani wśród 

Świat według mnie w ogóle jest dziwny, choć 
z drugiej strony, kiedy ja zaczynałem swoją 
przygodę z muzyką, moi rodzice myśleli tak samo. 
Normalna sztafeta pokoleń.

Miałem szczęście do mistrzów pióra. Andrzej Mo-
gielnicki czy Adam Sikorski nie są tekściarzami, 
tylko poetami.
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można usłyszeć w całej Malezji (a także w In-
donezji i Singapurze). Jej tytuł oznacza „Po-
siadam to kochające uczucie”.

Które miejsca polecasz odwiedzić 
w Twoim kraju? 

W Malezji jest naprawdę wiele wspania-
łych miejsc wartych odwiedzenia. Chociaż-
by malezyjski las deszczowy, który uważany 
jest za najstarszy na świecie. Znajdujące się 
w nim gatunki zwierząt i roślin nadal stano-
wią źródło wielu badań naukowych, ponadto 
wiele naszych tradycyjnych ziół ma niezwykłe 
zdolności lecznicze. W moim kraju jest wiele 
cudownych wysp, takich jak Pulau Langkawi, 
Pulau Redang czy Pulau Ketam. Plaże charak-
teryzują się białym, miękkim piaskiem. War-
to tam spędzić wakacje!

Co polecasz zabrać ze sobą w podróż 
do Malezji? 

Jako studentka medycyny zdecydowanie 
zalecam zabrać ze sobą czapki, krem z fil-
trem, balsamy i odpowiednie ubrania, które 
pozwolą uchronić skórę przed ostrymi pro-
mieniami UV. Należy pamiętać, że w Malezji 
słońce świeci wyjątkowo intensywnie. Poza 
tym radzę dobrze zaplanować podróż – bilety 
lotnicze do mojego kraju z Europy są dość dro-
gie, dlatego by móc nieco zaoszczędzić, warto 
zarezerwować je dużo wcześniej.

A jakie dostrzegasz różnice między 
mieszkańcami Polski a Malezji? 

Szczerze powiedziawszy, ciągle odnoszę 
wrażenie, że w moim kraju ludzie są bardziej 
przyjaźni, ciepli i gościnni. Łatwiej nam się 
uśmiechnąć i rozpocząć rozmowę z obcokra-
jowcem w porównaniu z Polakami, których 
spotkałam do tej pory. Oczywiście zdarzały 
się także wyjątki – nie chcę przypisywać tych 
cech wszystkim mieszkańcom, ale myślę, że 
w Polsce zazwyczaj ludzie po prostu boją się 
rozmawiać z osobami z innych krajów. Jed-
nak na końcu pragnę dodać, że jestem także 
zauroczona wieloma rzeczami, które tu zoba-
czyłam. Pochodzę w końcu z Malezji – zróż-
nicowanego kraju, w którym zawsze uczono 
mnie kochać i szanować inne kultury. Dlatego 
jestem bardzo chętna, by dowiedzieć się jesz-
cze więcej o waszych zwyczajach i tradycjach.

Shaila Dev pochodzi ze stolicy Malezji, 
a obecnie studiuje medycynę w Polsce.  Z czy-
telnikami „Konceptu” pragnie podzielić się 
opowieściami na temat swojego kraju. 

„Koncept”: Co czyni Malezję wyjątkową?
Shaila Dev: Malezja to kraj wielorasowy, 

w którym mieszka prawie 30 milionów miesz-
kańców, w tym 61 procent Malajów, 30 pro-
cent Chińczyków, 8 procent Hindusów i pro-
cent innych grup etnicznych. To różnorodność 
pochodzenia, religii (islam, buddyzm, hindu-
izm, chrześcijaństwo czy sikhizm, jednakże 
to muzułmanie stanowią w niej większość) 
i kultur sprawia, że jest tak wyjątkowa.

Dlatego tak  istotna i unikalna jest male-
zyjska koncepcja „otwartego domu”, w ramach 
której wszyscy mieszkańcy świętują podczas 
różnych festiwali i świąt, takich jak Hari Raya, 
Chiński Nowy Rok, Deepavali czy Gawai Day. 
Przyjaciele, rodziny, a nawet nieznajomi od-
wiedzają się w domach po to, aby przy przygo-
towanej uczcie wspólnie celebrować święto. 

W Europie nie brakuje smakoszy azja-
tyckich potraw. Czym charakteryzuje się 
kuchnia malezyjska? 

Malezja posiada niezwykle bogatą kuchnię. 
Najbardziej znaną potrawą jest nasi lemak. Jest 
to nasza narodowa potrawa, którą uwielbiają 
dosłownie wszyscy. Składa się z ryżu gotowa-
nego w mleku kokosowym, tradycyjnie poda-
wanego z anchois, ogórkami, orzeszkami ziem-
nymi i gotowanymi jajkami. Całość dopełnia 
pikantna pasta chili zwana sambal. W Polsce 
najbardziej brakuje mi pikantnych i aromatycz-
nych smaków, które ma większość naszych dań.

Malezyjczycy mają obsesję na punkcie 
jedzenia! Street food jest niesamowicie po-
pularny – wszędzie można znaleźć miejsca 
oferujące szeroki wybór pysznych, świeżo 
przygotowanych potraw, takich jak laksa czy 
inspirowane Indiami roti canai. Cały kraj jest 
rajem dla smakoszy, zwłaszcza Penang, który 
jest tyglem wpływów indyjskich, chińskich 
i południowo-wschodnich.

Czy Malezyjczycy kochają muzykę?
Zdecydowanie! W moim kraju muzyka 

jest bardzo ważna. Rasa Sayang to jedna z naj-
popularniejszych piosenek ludowych, którą 

 Patryk Kijanka

Niezwykłe barwy 
wielokulturowej Malezji

Niezwykłe dziedzictwo kulturowe Malezji sprawia, że nawet najbardziej 
wymagający podróżnicy potrafią odnaleźć w niej coś absolutnie niezwy-
kłego. Na wyjątkowość tego kraju składa się fakt, że azjatycka nowocze-
sność przeplata się w nim wraz z bogactwem naturalnym.
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Ballada wagonowa – koleją po Syberii
Podróżnik od turysty różni się tym, że jedzie w świat, by go zrozumieć – tego drugiego motywuje 

przede wszystkim chęć odpoczynku. Turysta w trasie pragnie komfortu, podróżnik stawia sobie 
wyzwania, którym sprostanie może okazać się przygodą życia. 

Aleksandra Golec

DZIEŃ 3 
Stacja Jekaterinburg. Do plackart-
nego numer 15 dołącza carski oficer. 
Stukając obcasami, w mundurze 
z epoletami, obdarowuje mnie 
głębokim, powłóczystym spojrze-
niem… A ja taka niewyjściowa w tym 
spoconym T-shircie! – Sasza – mówię 
na powitanie. – Sasza – odpowiada 
mi carski oficer. Chciałam, jak ta 
Anna Karenina, rzec rezolutnie oczeń 
prijatna, ale brakło mi odwagi. Ałła 
zagaduje Saszeńkę: – Trzy miesiące 
w szkole odsłużone, kurs oficerski 
zrobiony, teraz do domu wreszcie jadę 
– recytuje zapytany, a potem milknie 
i nie odzywa się przez następną dobę, 
aż do Nowosybirska. Zero książki, ga-
zety, martwy wzrok utkwiony w tajgę 
za oknem. Wtem, po kilku godzinach 
obserwowania mojego Saszeńki, 
doznaję olśnienia. Poczęstuję go 
bananem! – Saszka, banana budiesz? – 
Nu, można – odpowiada. 

DZIEŃ 4 
Siedząc w pędzącej przez Syberię 
saunie, szukasz rozrywek. Osobiście 
proponuję rotacyjne drzemki. Można 
też coś pojeść. Gdy pociąg w końcu 
się zatrzyma, a czasem trzeba na to 
czekać i siedem godzin, ruszamy na 
błyskawiczne polowanie. Na pero-
nach babuszki z siatami zaopatrzone 
są lepiej niż niejedna warszaw-
ska knajpa. 

DZIEŃ 5 
Sasza wysiada w Nowosybirsku, bez 
słowa. Dla odmiany na jego miejsce 
wskakuje kolejny Aleksandr, wygada-
ny intelektualista. Razem z kilkuna-
stoma kumplami ma spływać katama-
ranami po syberyjskich rzekach. 

W agon trzecia klasa, czyli 
plackarta. Koszt przejazdu 
z Moskwy do Irkucka – nie-
całe 100$. I choć od moich 

5000 km w Kolei Transsyberyjskiej 
minęło już pięć lat, to do tej podróży 
i ballady napisanej z jej współtowa-
rzyszami wracam w myślach szcze-
gólnie często. 

DZIEŃ 1 
Irinka mieszka na Uralu. Widać, że 
podróże plackartnym nie są jej obce. 
Wie, że w dzień upał jest tu nie do 
wytrzymania, a w nocy zimno jak 
w chłodni. Na początku zerka na 
mnie nieufnie, ale szybko znajduje-
my wspólny język. Z Irinką gramy 
w bukwy. Znacie? Podobnie jak 
szubienica, z tym że bez szubienicy 
i wyrazy nie mogą być trudne. Dzia-
dek Irinki Jurij służył w Afganista-
nie i ma czterdziestoletnią wołgę, 
której zdjęciami chwali się nam 
średnio co trzy godziny. Jest jeszcze 
babcia Lena, która za nic w świecie 
nie jest w stanie zrozumieć, paczemu 
turysty iz Polszy nie wzięli sobie kli-
matyzowanego wagonu sypialnego.

DZIEŃ 2  
W plackartnym nie ma prysznica, pa-
pieru, mydła. Żeby woda z kranu po-
ciekła, trzeba konkretnych zręczności 
manualnych. Człowiek potrafi przy-
zwyczaić się do wszystkiego, potrzeba 
jedynie odrobiny suchego szamponu 
i kilku paczek mokrych chusteczek. 
Tego uczy mnie babcia Ałła. Jedzie do 
Krasnojarska na zabieg. Wy narze-
kacie na naszą służbę zdrowia, a tu 
ludzie jeżdżą do lekarza po 2000 km! 
I choć Ałła na wizytę czekała ponad 2 
lata, to nie traci pogody ducha.

Z Saszą 2 rozmawiamy o życiu na 
Syberii, o armii, a bimber zapijamy 
herbatą. To w tej ekipie jest niejaki 
Zieliński. Skośnooki mężczyzna 
nieoczekiwanie zagaduje mnie po 
angielsku. Po angielsku! 
– Czy Zieliński to w Polsce popu-
larne nazwisko? – pyta znienacka. 
– Tak, bardzo – odpowiadam, a  
Zieliński zaczyna opowiadać o swo-
im dziadku Polaku. Azjatycką urodę 
Zieliński odziedziczył po matce, 
stuprocentowej Buriatce. Wpraw-
dzie on sam nigdy w Polsce nie był, 
ale ojciec dużo mu o kraju przodków 
opowiadał. Takich historii jest na 
Syberii wiele. Wśród kumpli Saszki 
2 jest zresztą Fiodor Sikora. Obaj 
maglują mnie z historii Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i bestselle-
rów Sapkowskiego. 

DZIEŃ 6 
Po całonocnym gulaniu budzi mnie 
dźwięk gitary. Akustyczny aranż 
„Podmoskiewskich wieczorów” 
stawia na nogi lepiej niż podwójne 
espresso. Śpiewamy tak: trochę oni, 
trochę ja, trochę po rosyjsku, trochę 
po polsku. W końcu dojeżdżamy do 
Irkucka, ja wysiadam, ale pociąg 
będzie jechał jeszcze kilka dni, bo 
przystanek końcowy to, oddalony 
o kilkaset kilometrów od granicy 
z Koreą Północną, Władywostok. 

Zmęczenie? Okrutne. Doświad-
czenie? Życiowe! Plackarta to 
Rosja w pigułce, a jej pasażerowie 
– dokładnie jak ich mateczka. Nie 
zawsze zrozumiali, wykończeni 
ustrojem. 

Może kolejną balladę napisze-
my wspólnie?



22   marzec 2021 

Dolnośląski Oddział  
Klubu Lidera Rzeczypospolitej

Z aczynamy wyprawę po mieście 
stu mostów. Zwiedzanie 
samego Wrocławia umilą Wam 
z pewnością krasnale, mamy 

nawet „ojca wszystkich krasnali”, 
czyli Papę Krasnala. Łącznie sympa-
tycznych figurek jest ponad 350! 

MUSICIE ODWIEDZIĆ CHOĆ JEDNO 
MIEJSCE Z NASZEJ SPACEROWEJ LISTY:

Ostrów Tumski – stąd blisko do 
Ossolineum, zabytkowej hali tar-
gowej oraz ratusza. Jeśli marzycie 
o zobaczeniu panoramy miasta, 
to gwarantuje go punkt widokowy 
znajdujący się na tarasie Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Schodząc, 
nie zapomnijcie zajrzeć do pięknej 
barokowej auli Leopoldyńskiej, 
gdzie zazwyczaj oprócz koncertów 
odbywa się uroczyste wręczenie 
dyplomów ukończenia studiów.

Dolnośląskie oczami KLRP
Województwo dolnośląskie to jedno z najpiękniejszych 

województw w Polsce, i to nie tylko za sprawą pięknego 
i historycznego Wrocławia, zwanego też Breslau.

Narodowe Forum Muzyki to jeden 
z największych obiektów koncer-
towych w Europie Środkowej. Tutaj 
z kolei na wprost będziecie mogli 
podziwiać zabytkowy budynek Ope-
ry Wrocławskiej, a robiąc kilka kro-
ków dalej, znajdziecie się w Dziel-
nicy Czterech Wyznań z zabytkową 
architekturą sakralną.
Nieco dalej Hala Stulecia z pergolą, 
zlokalizowana w malowniczym par-
ku Szczytnickim, w bezpośrednim 
sąsiedztwie fontanny multimedial-
nej. Tuż obok ZOO z Afrykarium – 
jedynym na świecie oceanarium po-
święconym wyłącznie faunie Afryki.
Ponadto Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu – zbiory muzeum obejmują 
przede wszystkim malarstwo i rzeźbę, 
ze szczególnym uwzględnieniem sztu-
ki całego Śląska. Znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Panoramy Ra-
cławickiej, czyli olbrzymiego obrazu 
o wymiarach 15x114 m, namalowane-
go na planie rotundy, autorstwa Jana 
Styka i Wojciecha Kossaka.

Hydropolis  – już w momencie prze-
kraczania progu „wodnego miasta” 
doświadczycie czegoś niezwykłego, 
chociażby za sprawą możliwości 
przejścia przez ścianę z wody, poko-
nując ją suchą stopą.
Dolny Śląsk oprócz tego, że słynie 
z przepięknych tras widokowych, 
punktów, zamków, pałaców oraz 
uroczych miasteczek pięknymi 
starówkami, ma do zaoferowania 
znacznie więcej. Znajdziecie tu 
kaplicę udekorowaną ludzkimi 
czaszkami, tajemnicze podziemia 
czy nawet wulkany.

fo
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ŚNIEŻKA
Skoro zaczęliśmy dość mrocznie, 
pora uciec od tych klimatów jak 
najdalej, choć – w tym przypadku 
– lepiej powiedzieć, jak najwyżej 
można, bo w Sudety Zachodnie, pro-
sto na Śnieżkę. Śnieżka to najwyższy 
szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, 
o wysokości bezwzględnej 1603 m 
n.p.m. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się sylwestrowa wspinaczka 
na górę. Trasa jest kilkugodzinna 
i będzie wymagać od Was dobrej 
kondycji. Alternatywnie możecie też 
zejść tylko do urokliwie położonego 
Schroniska Samotnia na wysokości 
1195 m n.p.m. niebieskim szlakiem 
od Świątyni Wang w Karpaczu (ok. 
godzina marszu) lub od strony Strze-
chy Akademickiej.

Mamy nadzieję, że podróż z naszym 
oddziałem przebiegała bez opóź-
nień, wobec czego pozostaje nam 
życzyć udanego pobytu. Pamiętajcie, 
złoty pociąg nie został jeszcze odna-
leziony! Nie gwarantujemy Wam, że 
wyjedziecie od nas bogatsi w sztabki 
złota, ale na pewno nie wypuścimy 
Was bez pięknych wspomnień!

PODZIEMNE OBIEKTY
Jeśli lubicie tajemnice, odwiedźcie 
najsłynniejsze dolnośląskie pod-
ziemne obiekty, czyli Kompleks 
Rzeczka (Sztolnie Walimskie), Kom-
pleks Osówka, Kompleks Włodarz, 
Książ, Wielką Sowę. Według jednej 
z hipotez w kompleksie miały działać 
laboratoria, w których pracowano 
nad stworzeniem bomby atomo-
wej. Wydaje się to prawdopodobne, 
jeśli wziąć pod uwagę, że w Górach 
Sowich występują obfite złoża 
uranu, które Niemcy intensywnie 
wydobywali.
Na południu Dolnego Śląska znajduje 
się podziemne miasto, które kryje 
jedną z największych tajemnic hitle-
rowców. Legendy mówią o ukrytym 
tam złotym pociągu czy bursztyno-
wej komnacie.ZŁOTY STOK

Złoty Stok to niewielka miejscowość 
przy granicy z Czechami, znajduje się 
tu zabytkowa Kopalnia Złota. Może-
cie nie tylko przejść podziemną ko-
palnię i usłyszeć lokalne legendy, ale 
też zobaczyć 10-metrowy podziemny 
wodospad czy przejechać się wagoni-
kiem. Chcecie przeżyć spływ łodzią 
czy odwiedzić średniowieczną osadę 
górniczą? Polecamy zatem Labirynt 
Strachu. Nie zabraknie też czegoś dla 
miłośników parków linowych.

ZAMEK CZOCHA 
Jeden z najpiękniej położonych 
i najbardziej tajemniczych zamków 
w Polsce. Do dzisiaj odnaleziono tyl-
ko 20 tajnych przejść, a w sumie jest 
ich ponoć ponad 40. Pod zamkiem 
znajdują się dodatkowe piętra. Wie-
cie, że powstało tu wiele filmów, np. 
polski Wiedźmin czy  Tajemnica twier-
dzy szyfrów? Zamek przez niektórych 
postrzegany jest też jako polski 
Hogwart, a to za sprawą tego, że 
przyjeżdżają tu miłośnicy Harry’ego 
Pottera z całego świata i na kilka dni 
przywdziewają stroje,  przenosząc się 
do świata magii.
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Dawniej nazwisko oznaczało 
pozycję danej osoby i pozwalało na jej 
identyfikację lub określenie zawodu, 
jakim się zajmowała. Z kolei proces 
nadawania drugiego imienia wyglądał 
nieco inaczej. Dziś rzadko na co dzień 
używa się swojego drugiego imienia, 
niektórzy nie mają go nawet nada-
nego. Od jak dawna tak naprawdę 
nadaje się dzieciom dwa imiona i ile 
imion posiadali nasi przodkowie?

Najstarsze imiona występujące 
w języku polskim to słowiańskie 
imiona dwuczłonowe; przykładem 
może być Bogdan (dany od Boga) 
czy Dobiesław (słynny z dzielności). 
W chwili przyjęcia chrześcijaństwa 
pojawiły się nowe imiona z różnych 
kręgów kulturowych i językowych. 
Drugie imię było nadawane dzieciom 
już w średniowieczu, powodem była 
głównie fascynacja Europejczyków 
imionami świętych. 

Możemy odnaleźć jednak infor-
macje, że już w starożytnym Rzymie 

Średniowiecze  
– o czym nie dowiemy się w szkole?

posiadano dwa imiona, mianowicie 
nosiły je osoby z wyższych klas, co 
było wielkim zaszczytem. 

Pierwszym Polakiem, który 
miał dwa imiona, był syn Bolesława 
Chrobrego Mieszko II Lambert. Inne 
przypadki zdarzały się, kiedy imiona 
słowiańskie łączono z pochodzą-
cymi z kultury zachodniej. Jeszcze 
na początku XVII w., w czasach 
panowania Zygmunta III Wazy, 
w Wielkopolsce szlachta nadawała 
swoimi dzieciom wyłącznie jedno 
imię. Trend ten rozpoczął się od lat 
30. XVII w., a pod koniec wieku już 
połowa szlachty z tego rejonu posia-
dała dwa imiona. Inaczej sytuacja 
wyglądała w rejonie Częstochowy, 
gdzie na początku XVII w. tylko kilka 
osób posiadało dwa imiona, a już 
150 lat później było to powszechną 
praktyką. Na szlachcie wzorowały się 
kolejne warstwy społeczne. Nada-
wanie podwójnych imion stawało 
się powszechniejsze wśród bogatych 

mieszczan i chłopów. Częściej jednak 
dwa imiona dostawali synowie niż 
córki. W latach świetności Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów szlachta 
i członkowie patrycjatu posiadali 
trzy lub cztery imiona, a magnaci 
nadawali ich nawet dziesięć. Najczę-
ściej dzieci otrzymywały imiona na 
cześć patrona dnia narodzin, dziad-
ków czy wujów, a nawet proboszcza, 
który je chrzcił. 

Praktyka zmniejszyła zdecy-
dowanie swój rozmach w czasach 
rozbiorów. W niższych warstwach 
społecznych proces ten trwał znacz-
nie dłużej i zmiany w tym zakresie 
zachodziły przez kilka kolejnych 
wieków. Jak można zaobserwować, 
tradycja nadawania drugiego imienia 
była inna w każdym rejonie kraju, 
w Małopolsce w XIX w. nie był to 
zwyczaj powszechnie stosowany, 
a w okolicach Łodzi dzieci dostawały 
drugie imię dopiero po drugiej woj-
nie światowej. 

SKĄD WZIĘŁA SIĘ TRADYCJA NADAWANIA DRUGIEGO IMIENIA? 

Średniowiecze to okres w historii, o którym mówi się w szkole stosunkowo wiele, mimo to dużo 
kwestii jest pomijanych. Dziś przedstawiamy Wam cztery fakty z tej epoki.

Ewelina Makoś
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Papieże bywali różni: jedni 
bardzo pobożni, drugich społeczeń-
stwo chciało naśladować, a jeszcze 
kolejni nie zapisali się pozytywnie 
na kartach historii. Papież Klemens 
VI podobno był najbardziej rozpust-
ny i często korzystał z przywilejów, 
jakie dawało mu jego stanowisko. 
Jednak czy aby na pewno wszystko 
jest prawdą? 

Pierre Roger de Beaufort został 
wybrany na swój urząd w 1342 r. 
jako Klemens VI. Jego poprzednicy 
żyli bardzo rozpustnie, jednak on 
jeszcze w większym stopniu korzy-
stał  z wszelkich bogactw. Już na 
samym początku swoich rządów 
wyprawił ucztę, na którą zaproszono 
300 gości, a stoły były zastawione 
licznymi daniami mięsnymi i ciasta-
mi. Taki obraz nie wszystkim mógł 
się spodobać. Nowy papież nie miał 
zamiaru urzędować w Rzymie, ma-

Wiadomo, jak wygląda i na 
czym polega proces sądowy. Dzisiaj, 
w obliczu licznych praw chroniących 
zwierzęta, procesy z udziałem pupili 
wydają się zupełną abstrakcją. Dla-
czego zatem dawniej zwierzęta były 
sądzone i o co właściwie je oskarżano?

W styczniu 1386 r. w Normandii 
odbył się proces i egzekucja w sprawie 
o zabójstwo dziecka, w którym oskar-
żano… świnię. Otrzymała ona wyrok 
śmierci przez okaleczenie, powiesze-
nie oraz wleczenie po ziemi. Osta-
tecznie spalono ją na stosie. Jest to 
najbardziej znana i udokumentowana 
sprawa tego rodzaju. Najciekawszym 
faktem jest to, że świni przysługiwał 
obrońca! Świnia przez dziewięć dni 

Popularny symbol „@”, który 
dzisiaj znany jest jako „małpa”, 
po raz pierwszy został użyty 
w pierwszym wysłanym e-mailu 
przez inżyniera i programistę Raya 
Tomlinsona w 1971 r. Znak ten 
był powszechnie wykorzystywany 
jako skrót jedynie w księgowości. 
Jego korzenie sięgają jednak już 
średniowiecza. Był to bowiem skrót 
od „arroba”, z języka arabskiego „ar-

rzył o pełnej niezależności, dlatego 
wykupił miasto Awinion od królowej 
Neapolu Joanny I. Pałac awinioński 
był hojnie finansowany ze skarbca 
papieskiego, w wyniku czego stał się 
jednym z najświetniejszych obiektów 
architektury gotyckiej. 

Klemens VI uwielbiał wydawać 
pieniądze. Za jego sprawą do miasta 
zjeżdżali liczni artyści, poeci, mu-
zycy, architekci. Ubierał się równie 
dostojnie jak cesarz. Sprowadzał zło-
tą tkaninę z Syrii, jedwab z Toskani, 
a len z Paryża i Flandrii. Uwielbiał 
futra, które wtedy były zarezer-
wowane jedynie dla najbogatszych 
i najważniejszych osób. Ojciec święty 
lubił się też dobrze bawić. Źródła 
pokazują, że na liczne przyjęcia były 
zapraszane również damy. 

Kiedy w 1348 r. do Awinionu 
dotarła ze Wschodu choroba zwana 
„czarną śmiercią”, papież, zamknąw-

była w celi, następnie odczytano jej 
wyrok, ubrano w strój i zaprowa-
dzono na egzekucję. Całe widowisko 
obserwowała widownia, a proces był 
opłacany przez lokalne władze. 

Sprawa ta jest znana również 
z tego powodu, że została uwiecz-
niona na malowidle znajdującym się 
w kościele Trójcy Świętej w Falaise, 
które dziś jest zakryte pobielonym 
wapnem. Trwają jednak prace, aby 
obraz został przywrócony. 

Taki proces nie był jedynym przy-
padkiem w średniowieczu. Procesy 
zwierząt odbywały się regularnie, 
a na ławie oskarżonych zasiadało 
bydło czy nawet owady. Zwierzęta 
domowe były oskarżane o uszczerbek 

-rub”, który określał jednostkę wagi 
i oznaczał ćwiartkę np. obciążenia. 
Pierwsze użycie znaku „@” miało 
miejsce w połowie XIV w., kiedy 
to zastosowano go w dokumencie 
dotyczącym rejestru dostawy zboża 
z Królestwa Kastylii do Królestwa 
Aragoni. Kolejnym dokumentem, 
gdzie możemy go spotkać, był list 
włoskiego kupca z początku XVI w. 
Mężczyzna posłużył się tym sym-

szy się w pałacu, postawił na izolację. 
Większość mieszkańców Awinionu 
w pośpiechu opuszczało miasto. Pa-
pież natomiast potraktował poważnie 
głosy, że zaraza jest karą za rozpustne 
i grzeszne życie. Z tą chwilą nastąpiła 
w nim głęboka przemiana – mimo 
strachu przed zarażeniem pomagał 
najbardziej potrzebującym, również fi-
nansowo. Czyniono publiczne pokuty, 
które ostatecznie zostały ograniczone 
jedynie do nabożeństw i kazań. Kiedy 
czas zarazy minął, papież zamierzał 
wrócić do Rzymu, jednak już nigdy 
do niego nie dotarł – zmarł 6 grudnia 
1352 r. w Awinionie. W chwili gdy 
ogłaszano jego śmierć, w samą bazyli-
kę św. Piotra podobno uderzył piorun.  

Mimo tego, że pod koniec życia 
Klemens VI radykalnie zmienił swoje 
postępowanie, to ludność i tak cie-
szyła się z jego odejścia, wiwatując, że 
papież teraz „jest już w piekle”.

na zdrowiu czy życiu człowieka, a dzi-
kie o niszczenie pól. Ludzie uważali, 
że zwierzę, które wyrządziło jakąś 
szkodę, musi być ukarane, w innym 
wypadku to właściciel poniesie winę. 
Sądzono, że zwierzę jako istota żywa 
również musi odpowiedzieć za swój 
czyn i ponieść odpowiedzialność za 
wyrządzone zło innym. Sam Tomasz 
z Akwinu uważał jednak, że zwie-
rzęta nie posiadają duszy rozumnej 
i nie są w stanie odróżnić dobra od 
zła. Wobec słów teologów procesy te 
nie miały żadnego sensu, ale – jak 
widać – średniowieczne władze w ten 
sposób chciały dawać przykład, że dla 
nikogo nie ma litości, jeśli chodzi o złe 
uczynki – nawet dla zwierząt. 

bolem do określenia ceny za wino. 
Znak „@” występował w wielu śre-
dniowiecznych źródłach, ale trzeba 
pamiętać, że w różnych krajach 
mógł mieć inne znaczenie. Przykła-
dowo we Włoszech był używany do 
określenia amfory, czyli naczynia do 
napojów, a w bułgarskim tłuma-
czeniu kroniki o stworzeniu świata 
w słowie „amen” jako zastępstwo 
litery „a”.  

KLEMENS VI – NAJBARDZIEJ ROZPUSTNY PAPIEŻ W DZIEJACH? 

NAJDZIWNIEJSZE PROCESY ZWIERZĄT W HISTORII

SYMBOL „@” – JEGO KORZENIE SIĘGAJĄ EPOKI ŚREDNIOWIECZA!
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Otwarto pierwszy w Polsce think-tank  
zajmujący się polityką młodzieżową

Mapa Polski pod względem ośrodków analitycznych ulega stale zagęszczeniu, jednak w tym – 
jakby się wydawało – czerwonym oceanie, da się zauważyć odcienie granatowego. Udowodniło to 
Centrum Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej, tworząc pierwszy w Polsce think-tank specjalizują-
cy się w polityce młodzieżowej. 

z uznanymi autorytetami ze świata 
nauki. Chcemy publikować kilka obszer-
nych raportów rocznie, podobnych do 
tych, które już wydaliśmy, czyli Analiza 
Polityk Młodzieżowych na przykła-
dzie wybranych krajów Unii Europej-
skiej, a także Studium 2020: Polska 
w obliczu pandemii na wybranych 
przykładach. Nie będziemy zapominać 
też o krótkich treściach. Raz w tygodniu 
za pomocą artykułów poruszymy 
wybrany problem z życia społeczno-
-gospodarczego, okraszając go swoim 
komentarzem. Nasze raporty pod 
względem merytorycznym udowodnią, 
że warto z nami współpracować. Pisząc 
Analizę Polityk Młodzieżowych na 
przykładzie wybranych krajów Unii 
Europejskiej, sprawdziliśmy, jakie roz-
wiązania co do polityk młodzieżowych 
stosują wszystkie kraje UE, a później 
na tej podstawie wybraliśmy osiem 
z nich, najbardziej zbliżonych do Polski 
pod względem gospodarczym bądź 
demograficznym albo te, które mają naj-
ciekawsze pomysły co do strategii dla 
młodzieży – mówi Karol Jędruszek, 
koordynator Centrum Analiz Klubu 
Lidera Rzeczypospolitej. 

jakie problemy i wyzwania stoją przed 
młodzieżą. Od 2012 roku tworzymy 
Fundację Inicjatywy Młodzieżowych, 
podmiot, który jest liderem działań 
wśród młodych ludzi, posiadający 
w swoim portfolio Akademię Liderów 
Rzeczypospolitej czy magazyn akade-
micki „Koncept”. Możemy zapewnić, 
że badanie przez nas młodych ludzi 
odbywać się będzie w sposób rzetelny 
i profesjonalny – komentuje Tomasz 
Skorupski, prezes Fundacji Inicjatyw 
Młodzieżowych, przy której będzie 
działać Centrum Analiz Klubu Lidera 
Rzeczypospolitej. 

Skupiono się również na 
przyszłości CA KLRP, czym będzie 
się zajmować, jakie mają być jego 
zadania oraz, przede wszystkim, 
kto będzie je tworzył. Zaprezento-
wano również pierwszy dokument 
„Analiza polityk młodzieżowych na 
przykładzie wybranych krajów Unii 
Europejskiej”.

– Podstawą Centrum Analiz Klubu 
Lidera Rzeczypospolitej są członkowie 
KLRP z całej Polski, absolwenci Akade-
mii Liderów Rzeczypospolitej. Tworząc 
nasze projekty, współpracujemy też 

C entrum Analiz Klubu Lidera 
Rzeczypospolitej zostało 
otwarte 4 lutego 2021 roku. 
Podczas transmisji z otwarcia 

Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżo-
wych, pod którą będzie podlegać thin-
k-tank, i koordynator Centrum Analiz 
KLRP opowiedzieli o tym, skąd się 
wziął pomysł na utworzenie ośrodka 
analitycznego i dlaczego będzie on 
przełomem na polskim rynku. 

– Centrum Analiz Klubu Lidera 
Rzeczypospolitej to odpowiedź na 
widoczny trend w Polsce i Unii Europej-
skiej. Coraz bardziej powszechne staje 
się zainteresowanie sprawami młodzie-
ży od strony legislacyjnej i administra-
cyjnej. Chcemy tworzyć silny ośrodek 
analityczny, który dostarczy rzetelnych 
badań dotyczących młodych ludzi, 
dzięki temu będzie mógł odpowiadać na 
wyzwania młodego pokolenia, które ze 
względu czwartej rewolucji przemysło-
wej i zmian społecznych cały czas nara-
stają. Widzimy szansę do współpracy 
zarówno z administracją publiczną, 
jak i biznesem. To dzięki nam polscy 
politycy, badacze, biznesmeni, ale 
i wszyscy zainteresowani dowiedzą się, 

Karol Jędruszek
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„ANALIZA POLITYK MŁODZIEŻO-
WYCH W WYBRANYCH KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ” 

To właśnie „Analiza Polityk 
Młodzieżowych w wybranych 
krajach Unii Europejskiej” była 
pierwszym dokumentem zaprezen-
towanym przez centrum. Eksperci 
w 80-stronicowym dokumencie 
przeanalizowali, jak w stosunku 
do młodzieży zachowują się rządy 
w: Chorwacji, Czechach, Danii, 
Niemczech, Hiszpanii, we Francji 
i Włoszech oraz na Węgrzech. Każ-
dy rozdział zaczyna się od wstępu, 
w którym pokazywane są problemy 
młodzieży w danym kraju, eksperci 
sprawdzają również, czy występuje 
jakakolwiek strategia odnosząca się 
do młodego pokolenia, a także czy 
powołane jest ministerstwo bądź 
oddelegowany minister zajmujący 
się polityką młodzieżową.

CHORWACJA – KAROL SOCHA
Karol Socha, ekspert zajmujący 

się Chorwacją przeanalizował tam-
tejszy dokument „Krajowy Program 
Młodzieży”, czyli podstawę chorwac-
kiej polityki młodzieżowej. Poruszo-
no w nim wszelkie ważne aspekty 
dla młodzieży w tym kraju: edukację, 
rynek pracy, ich udział w zrównowa-
żonym rozwoju, integrację społecz-
ną, zdrowie i sport, młodych na wsi, 
kulturę, współpracę z decydentami 
oraz sytuację na rynku europej-
skim. Sprawdził, jak za pomocą tego 
dokumentu chorwackie władze chcą 
rozwiązać problemy dotykające mło-
dzież w tym państwie.

CZECHY – PRZEMYSŁAW ONOSZKO
Przy Czechach Przemysław Ono-

szko odniósł się do nowoczesnego po-
dejścia do polityki młodzieżowej, czyli 
stworzeniu dla młodych przestrzeni 
na rynku pracy i możliwości stałego 
podnoszenia kompetencji, integracji 
młodych w celu podejmowania decyzji 
administracyjnych, wzmocnienia soli-
darności między młodym pokoleniem 

a resztą społeczeństwa.

DANIA – MAJA POLAK
Maja Polak, sprawdzając duńskie 

podejście do polityki młodzieżowej, 
zauważyła, że tamtejsze rządy od 
lat są świadome rozwijania tego 
obszaru. Stawiają na wspieranie 
młodzieży na rynku pracy, finansują 
dokształcanie, zapewniają wsparcie 
dla początkujących rolników. Tworzą 
program mieszkalnictwa odpowiada-
jący tamtejszym problemom. 

FRANCJA – MICHAŁ GRATKOWSKI
Francja to przede wszystkim 

edukacja. Tamtejsi ustawodaw-
cy przykładają ogromną wagę do 
wyrównywania szans i zaspokajania 
potrzeb młodzieży w tym aspekcie, 
chcą umożliwić studia na wybranym 
przez siebie kierunku, a najnowsza 
reforma edukacji przewiduje również 
obniżenie wieku obowiązku szkol-
nego do trzeciego roku życia. Michał 
Gratkowski zauważył również, że 
mocno stawia się we Francji na 
politykę kulturalną i tożsamościową 
w aspekcie młodzieży, a dofinan-
sowując te obszary, umożliwia się 
partycypację młodych ludzi.

HISZPANIA – KAROL JĘDRUSZEK
Hiszpania to odpowiedź na 

problemy związane przede wszyst-
kim z zatrudnieniem, bezrobocie 
wynoszące wśród młodych 40% to 
największy problem tego kraju, co 
skutkuje tym, że ponad 90% Hisz-
panów przed ukończeniem 30. roku 
życia mieszka z rodzicami. Próba 
poradzenia sobie z tym wyzwaniem 
odnosi się do wsparcia młodych 
przedsiębiorców, dofinansowywania 
zakupu bądź wynajmu mieszkań.

NIEMCY – TOMASZ RYKACZEWSKI
Niemcy to kraj bardzo ciekawy 

pod względem przede wszystkim 
szerokiego wsparcia rozwoju, 

stypendiów. Tomasz Rykaczew-
ski prezentuje świadomą postawę 
niemieckiego rządu w tym obszarze. 
Wsparcie znajduje również polityka 
prorodzinna, widać, że decydentom 
zależy przede wszystkim na umoż-
liwianiu rozwoju, a także tworze-
niu rodziny.

WĘGRY – JAROSŁAW BIELIŃSKI
Na Węgrzech Jarosław Bieliński 

wziął pod lupę rząd Viktora Orbana, 
charakteryzujący się szeroką polity-
ką prorodzinną, wsparciem zakupu 
samochodu, ale też umożliwianiem 
rozwoju za pomocą dofinansowania 
różnych kursów czy szkoleń (w tym 
językowych). Istotną rolę odgrywa 
także unijny program gwarancji 
dla młodzieży i ogólnopolski pro-
gram talentów.

WŁOCHY – PIOTR MIKUSEK
Włosi w swojej 29-punktowej 

strategii na XVIII kadencję przedsta-
wili trzy odnoszące się do młodzieży. 
Pierwszy z nich odnosi się do kwestii 
pracowniczych i pozycji młodzieży 
na rynku pracy, drugi dotyczy praw 
socjalnych, a trzeci polityki mieszka-
niowej. Piotr Mikusek przeanalizo-
wał, w jaki sposób i dlaczego rządzą-
cy chcą zająć się tymi obszarami. 

„Analiza Polityk Młodzieżowych 
na przykładzie wybranych krajów 
Unii Europejskiej” ma być tylko po-
czątkiem dla Centrum Analiz Klubu 
Lidera Rzeczypospolitej, będzie sta-
nowić podstawę do jednego z kolej-
nych działań, którym ma być opraco-
wanie strategii dla Polski. Będzie to 
dokument, w którym przedstawione 
zostaną problemy młodego pokolenia 
w Polsce i możliwe do implementacji 
rozwiązania. 

Wszystkie raporty i komentarze tworzone 
przez Centrum Analiz Klubu Lidera Rzeczy-
pospolitej dostępne będą na:  
www.centrumanaliz.klubliderarp.pl.
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P rzedstawiamy Wam kilka 
najciekawszych tytułów, 
które mają się ukazać (lub 
już to nastąpiło) w tym roku. 

Niestety, w zestawieniu zabraknie 
„Hogwarts Legacy” i „The Lord of 
the Rings: Gollum”. Ze względu na 
opóźnienia w produkcji fani „Har-
ry’ego Pottera” i „Władcy Pierścieni” 
będą musieli poczekać do 2022 
roku. Miejmy nadzieję, że żaden 
inny z wyczekiwanych tytułów nie 
skończy podobnie.

Najbardziej wyczekiwane gry 2021 roku
Gry komputerowe/konsolowe to nie tylko forma rozrywki, ale i prawdziwe dzieła sztuki, które 

bawią, uczą i dostarczają frajdy na wiele godzin. Może to się okazać przydatne zwłaszcza teraz, 
gdy spędzanie wolnego czasu poza domem, z uwagi na sytuację pandemiczną, jest w dużym 
stopniu ograniczone. 

Kamil KijankaKamil Kijanka

BALDUR’S GATE III
Fani tego kultowego RPG-a czekają 
na kontynuację tytułu od ponad 
dwudziestu lat. Oczekiwania są więc 
spore. Historia śmiałków uwięzio-
nych przez złowrogiego czarno-
księżnika to część dzieciństwa wielu 
z nas. Akcja trzeciej odsłony ma to-
czyć się wiek po wydarzeniach z po-
przedniej odsłony. Należy jednak 
pamiętać, że „przed wyruszeniem 
w drogę należy zebrać drużynę”. 
Mniej cierpliwi już teraz mogą kupić 
niepełną wersję gry.

HITMAN 3
Najsłynniejszy płatny zabójca po-
wraca, by uporać się z najtrudniejszą 
misją w swoim życiu. Wraz z tytu-
łowym bohaterem będziemy mieli 
okazję wybrać się do Chin, Dubaju 
czy angielskich posiadłości. Agent 47 
razem z Dianą Burnwood spróbu-
je pokrzyżować plany organizacji 
Providence.

GOTHAM KNIGHTS
Tym razem coś dla fanów DC Comics. 
Co prawda nie będzie nam dane 
wcielić się w samego Batmana, ale za 
to będziemy mieli możliwość wyboru 
między dobrymi znajomymi Mrocz-
nego Rycerza: Robinem, Nightwin-
giem, Batgirl czy Red Hoodem. Po 
śmierci człowieka-nietoperza ktoś 
musi wziąć odpowiedzialność na 
swoje barki, by oczyścić miasto Go-
tham z przestępczości. 
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GRAN TURISMO 7
Coś dla fanów szybkiej jazdy i moto-
ryzacji. Siódma odsłona popularnej 
serii powinna zadowolić każdego mi-
łośnika wyścigów. Trudno uwierzyć, 
że od pierwszej części minęło prawie 
ćwierćwiecze. 

FAR CRY 6
„Far Cry” to marka Ubisoftu ceniona 
od lat. Nie dziwi więc zainteresowa-
nie towarzyszące kolejnej odsło-
nie. Zwłaszcza że w tropikalnym 
klimacie rodzącego się ruchu oporu 
możemy dostrzec dobrze znanego 
chociażby z „Breaking Bad” Giancar-
la Esposito. Popularny aktor użyczył 
swojego wizerunku jednej z głów-
nych postaci gry. 

HORIZON  
FORBIDDEN WEST
To kolejny z powodów, który ma 
skłonić niezdecydowanych graczy 
do zakupu Playstation 5. Odważna 
Aloy ponownie wyruszy w bój po 
niesamowitych krainach, by ratować 
świat przed czyhającym niebezpie-
czeństwem. 

PRINCE OF PERSIA:  
THE SANDS OF THE TIME: REMAKE
Kolejny tytuł wywołujący uczucie 
nostalgii. „Piaski czasu” powraca-
ją po blisko dwóch dekadach, co 
z jednej strony cieszy, ale i niepokoi. 
Miejmy nadzieję, że wątpliwości 
graczy dotyczące grafiki zaprezen-
towanej na zwiastunach okażą się 
niepotrzebne. Na razie wiadomo 
jedynie tyle, że premiera kolejny raz 
została przesunięta. Być może twór-
cy wyciągną odpowiednie wnioski.

HUMANKIND
Tym razem propozycja dla miłośni-
ków gier strategicznych. Gra rodzi 
jak najbardziej zasadne skojarzenia 
z popularną serią „Civilization”. „Hu-
mankind” zdaniem twórców nie bę-
dzie jedynie kalką słynnej strategii, 
ale jej pełnoprawnym konkurentem. 
Lekcja historii, przedsiębiorczości 
i ekonomii w formie rozrywki. 

THE MEDIUM
Tytuł przeznaczony dla miłośników 
grozy o mocnych nerwach. To horror 
psychologiczny, w którym wędru-
jemy między dwoma wymiarami. 
Smaczku dodaje fakt, że miejscem 
akcji gry stworzonej przez polskie 
studio Bloober Team jest Kraków. 

Oczywiście to tylko niektóre 
z wielu gier, które powinny znaleźć 
się na tej liście. Jesteśmy ciekawi, 
czy Wy także jesteście zaintereso-
wani powyższymi tytułami. A może 
bardziej oczekujecie innych gier? 
Chętnie poznamy Wasze propozycje.
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– najczęściej niezależnie od zaintere-
sowań i chęci jednostki – stają się ich 
życiowymi towarzyszami. Nie umiesz 
pływać i boisz się wody, ale proporcje 
twojego ciała 
wskazują na to, 
że mogłaby być 
z ciebie idealna 
pływaczka? 
To oznacza, że najprawdopodobniej 
w najbliższym czasie woda stanie się 
twoim drugim domem.

Sportowcy z innych części 
świata bardzo często nie mają nawet 
szans zmierzenia się z trenowanymi 
w specjalnych szkołach przymuso-
wymi wybrańcami, których rzeczy-
wiste umiejętności prezentowane 
są dopiero w czasie najważniejszych 
wydarzeń sportowych. 

MOCNIEJ, WYŻEJ, WIĘCEJ
Trenujesz sześć godzin dziennie? 

Inni na sali spędzają ich osiem, mógł-
byś się więc bardziej postarać. Jesteś 
w grupie tych, którym sport zajmu-
je 1/3 doby? To świetnie, ale jeśli 
zwiększysz intensywność treningów, 

to i wyniki się poprawią – 
takie myślenie w Chinach 
nie jest niczym niezwy-
kłym. Sport nie musi 
sprawiać przyjemności 
– najważniejsze przecież 

jest zwycięstwo. Dzięki niemu w cza-
sie kolejnych igrzysk o Chińczykach 
i zdobywanych przez nich workach 
medali pewnie znów będzie głośno. 

Tamtejsze szkoły sportowe pilnie 
strzegą swoich tajemnic, w związku 
z czym wiedza o tym, jak wyglądają 
stosowane przez nie metody uspraw-
niająco-wychowujące, wciąż nie jest 
powszechna. Wycieńczające dziecięce 
organizmy treningi przepełnione 
bólem i okupione łzami mają miejsce 
nader często. 

C hińczycy lubią zadziwiać 
świat. Rekordowa liczba osób 
skazanych na karę śmierci, 
polityka jednego dziecka czy 

widoczny nawet z kosmosu Wiel-
ki Mur Chiński to tylko niektóre 
elementy związane z rzeczywistością 
najludniejszego państwa na świecie. 
Jego mieszkańcy – pomimo tego, 
że stanowią gigantyczny odsetek 
całej populacji – starają się unikać 
przeciętności, jak tylko mogą, także 
w sporcie. Szczególnym sprawdzia-
nem związanym z dokonaniami 
w tej dziedzinie są odbywające się 
co cztery lata igrzyska olimpijskie, 
które dla wielu młodych ludzi stają 
się życiowym „być albo nie być”. 

PREDESTYNOWANI
Wychowanie przyszłego mistrza 

olimpijskiego zaczyna się około 
szóstego roku życia. Trudno pogo-
dzić to jednak z tradycyjną edukacją, 
w związku z czym matematyka, 
biologia czy też jakiekolwiek inne 
zajęcia niemające nic wspólnego z tre-
ningiem są zazwyczaj zaniedbywane. 

W związku z tym analfabetyzm mło-
dych sportowców staje się niestety 
coraz powszechniejszym zjawiskiem. 
Decyzję związaną z wyborem okre-
ślonej dyscypliny za potencjalnego 
olimpijczyka podejmują rodzice lub 
trenerzy. Badanie rozpiętości ramion, 
gęstości kości, rozstawu bioder to 
tylko niektóre z testów, które czekają 
na sportowego adepta. Na podsta-
wie uzyskanych wyników młodzi 
ludzie przydzielani są do określonych 
dyscyplin, które od tego momentu 

Liczy się 
tylko złoto

Sport jako dziedzina dająca możliwość rozwoju tego, w czym 
jest się dobrym? Dążenie do zwycięstwa w duchu zdrowej rywali-
zacji? Czerpanie radości z wysiłku fizycznego? Nie w Chinach. 

Młodzi ludzie, którzy nie tylko 
korzystają z sal treningowych, ale 
także zamieszkują w pobliskich 
internatach, bardzo często zostają 

całkowicie odizolowani od reszty 
świata. Wizyty u rodziny, spotkania 
z przyjaciółmi, a nawet szczególne 
wydarzenia – takie jak śmierć naj-
bliższej osoby – rzadko są uznawane 
za dostatecznie ważny powód, aby 
opuścić ośrodek i zaniedbać trening. 

Mistrzowie w totalitarnym świe-
cie są bowiem szczególnie potrzebni – 
dzięki ich obecności świat otrzymuje 
wyraźny sygnał, że wyścig zbrojeń to 
nie wszystko, a wyścigi potencjałów, 
w których człowiek jest tylko trybi-
kiem wielkiej maszyny, prowadzić 
można na różnych frontach. 

TYLKO ZWYCIĘSTWO 
W wielu salach treningowych na 

głównej ścianie znajduje się wyrazisty 
napis: „Liczy się tylko złoto”. Ma on 
być motywacją, inspiracją, a zarazem 
przestrogą przed niedostatecznymi 
ambicjami i zadowoleniem z małych 
sukcesów. Chore ambicje powodują 
nie tylko zaniedbanie innych obsza-
rów życia, ale także poważne zaburze-
nia psychiczne, które na jaw wycho-
dzą tuż po przebyciu kontuzji lub 
wypadku przekreślającym marzenia 
o złocie. Sportowa emerytura, na któ-
rą wielu przejdzie jeszcze przed ukoń-
czeniem pełnoletności, w połączeniu 
z brakiem wykształcenia są w stanie 
zagwarantować problemy zdrowotne 
i mieszkaniowe wynikające z życia 
w skrajnej biedzie. Losami „wybrako-
wanych” olimpijczyków nie interesuje 
się bowiem praktycznie nikt…

Magdalena MaciejewskaMagdalena Maciejewska

Badanie rozpiętości ramion, gęstości kości, 
rozstawu bioder to tylko niektóre z testów, 
które czekają na sportowego adepta.

W wielu salach treningowych na głównej ścianie 
znajduje się wyrazisty napis: „Liczy się tylko złoto”.
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L
iteraci tego okresu nie tylko piszą 
o ideach, ale i nimi żyją. Praw-
dziwa poezja wedle Maurycego 
Mochnackiego „idealny porządek 
przeistacza na materialny”. Był 
to czas mierzenia się z aktualny-
mi zagadnieniami filozoficznymi 
i politycznymi. Podejmowania 
spraw najważniejszych, domaga-
jących się nieustannego przemy-
śliwania od nowa przez kolejne 
pokolenia; rozwiązywania trud-
ności w rozumowaniu, pozornie 
niedających się przezwyciężyć. 
Wszystko po to, by osiągnąć to, 

co nazwał Friedrich Schlegel: Fülle und Leben 
– pełnię i życie.

Romantyzm był trojaki. Był postawą 
w rozumieniu światopoglądu, który wie-
dzie przez życie aktywne. Był wyostrzo-
nym czuciem, smakiem i słuchem służą-
cym odkrywaniu tajemnic w obrębie teorii 
poznania. Był techniką artystyczną, od-
dającą to, co odkrył uprzednio twórca. 

Władysław Tatarkiewicz powiada: „Ro-
mantyczna jest twórczość dążąca nie do 
harmonijnego piękna, lecz do silnego działa-
nia, do mocnego uderzenia w ludzi, wstrzą-
śnięcia nimi”.

W romantyzmie, jak nigdy dotąd i jak nigdy 
potem, wzorce literackie miały przeogromne 
oddziaływanie na życie. Jeśli kto wierzy w moc 
słowa, jeden z dowodów znajdzie właśnie tu. 
Epokę otwiera wydarzenie literackie, publi-
kacja Poezji Mickiewicza, w powstaniu listo-
padowym materializuje się projekt polityczny 
z Konrada Wallendroda, zamyka zaś wydarzenie 
polityczne – powstanie styczniowe.

Był to czas literatów wskazujących drogę 
zbłąkanym elitom. Jak Gustaw Ehrenberg 
w 1831 roku: „Gry naród na pole wystąpił 
z orężem, / Panowie na sejmie radzili; / Gdy 
lud polski krzyczał: »Umrzem lub zwycię-
żem!« / Panowie o czynszach prawili. / Gdy 
wiara porwała siekiery i kosy, / W siermięgach 

Romanticus – niezwykły; tak określa się epokę, w której górowały ideały 
i ich realizacja: wolność, równość, solidarność narodów, niepodległość, mło-
dość, ofiarność, poświęcenie, bezkompromisowość. To czas odkrycia na nowo 
natury i jej podstawowej wartości – odradzania się. To dostrzeżenie: słońca, 
gwiazd, ziemi, morza, pustyni, drzew, zbóż, gwałtownych sił przyrody. 

z województw ruszyła, / Panowie uczone pod-
nosili głosy, / Gadali wymownych słów siła”.

Był to czas poetów ogłaszających programy 
polityczne, reformy i zmiany, jak Mickiewicz 
w Składzie zasad z 1848 roku. Tekst robi nie-
samowite wrażenie, daleko wyprzedził swoją 
epokę. Zakładał ducha chrześcijańskiego czer-
piącego z radykalności ewangelii, pobudzane-
go przez Kościół, który służyłby uszlachet-
nieniu życia zbiorowego, a przy tym wolność 
wyznania; wolność słowa, równość obywateli 
wobec prawa, czynne i bierne prawo wybor-
cze do urzędów; dla kobiet, Żydów i Słowian 
zamieszkałych w Polsce obywatelstwo, brater-
stwo i równość wobec prawa; ochrona prawna 
rodziny i przydział majątku ziemskiego do 
administrowania; poszanowanie własności 
prywatnej; budowa formatu współpracy mię-
dzynarodowej z Czechem, Rusem i Rusinem, 
braterstwo rozumiane na sposób chrześcijań-
skiego bliźniego wszystkim narodom.

Był to czas artystów dokonujących od-
kryć niemal filozoficznych. Co stwierdził 
wówczas Zygmunt Krasiński: „Muzyka jest 
to wyjęcie z siebie tego, co najwięcej boskiego 
mamy, i postawienie przed sobą”. Ludwig van 
Beethoven inspirowany Hymnem do radości 
Friedricha Schillera wpisał ją w IX Symfonię, 
która jest dziś hymnem europejskim: „Nad 
gwiazdami ojciec wspólny, / A my, bracia, jego 
dzieci”. I wreszcie Fryderyk Chopin, który 
norwidowskimi słowami: „podnosił ludowe 
natchnienia do potęgi przenikającej i ogarnia-
jącej ludzkość całą”.

Próżno byłoby szukać mocniejszej inspira-
cji do łączenia vita contemplativa z vita activa, 
lepszego zaproszenia do życia politycznego na 
sposób arystotelesowski, którego celem jest za-
pewnienie szczęścia [eudajmonia] jak najwięk-
szej grupie obywateli, niż wiersz Przy sadzeniu 
róż Seweryna Goszczyńskiego: „My, wygnańcy 
stron rodzinnych, / Może już nie ujrzym kwia-
tu, / A więc sadźmy je dla innych, Szczęśliw-
szemu sadźmy światu! / Jakże los nasz pięk-
ny, wzniosły! / Gdzie idziemy – same głogi; / 
Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły; / Więc nie 
schodźmy z naszej drogi!”.

Jakub Greloff

Niezbędnik intelektualisty

Bę
dą

c m
ło

dy
m

 in
te

le
kt

ua
lis

tą



32   marzec 2021 


