
JEZUS BYŁ POSTACIĄ HISTORYCZNĄ
Dlaczego Wielkanoc jest ważniejsza od Bożego Narodzenia?

NANOSKLEPY KOLEJNYM  
KROKIEM W ROZWOJU HANDLU
W Polsce to już się dzieje!

  
TWÓJ GŁOS BRZMI ZNAJOMO 
Robert Czebotar o dubbingowaniu postaci z bajek
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Życzymy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
były czasem przepełnionym nadzieją i miłością. 
Niech przyniosą Państwu wiele radości i siły, 
byście zawsze z uƒnością spoglądali w przyszłość.

i pokazać im, że ich marzenia są dla nas 
ważne – mówi Magdalena Grzan-
kowska, Prezes Fundacji Polskiego 
Funduszu Rozwoju.

W ramach Programu aż 50 
młodych ludzi otrzyma wsparcie 
finansowe, które może przeznaczyć 
na swój rozwój zawodowy i dokształ-
canie. Ponadto uczestnicy dostaną 
możliwość udziału w warsztatach na 
temat edukacji technologicznej dzie-
ci i młodzieży organizowanych dla 
nauczycieli przez doświadczonych 
edukatorów i ekspertów Centralnego 
Domu Nauczycieli.

W Programie „Pasjonaci Edukacji” 
mogą wziąć udział studenci kierun-
ków humanistycznych oraz ścisłych, 
na których odbywa się kształcenie 
przyszłych nauczycieli. Kryteria 
wyboru stypendystów do Programu 
są jasne i egalitarne – decyduje roz-
poczęty 3. rok studiów, średnia ocen 
oraz potwierdzona sytuacja mate-
rialna ich rodziny. Nabór stypendy-
stów trwa do 31 marca!

– Chcemy pomóc studentom 
w wyborze nauczania jako ścieżki 
kariery i przyszłości. Nasz Program ma 
wspierać rozwój przyszłych nauczycieli 

„Pasjonaci Edukacji”  
– wystartowała rekrutacja do Programu  
stypendialnego Fundacji PFR dla studentów. 

fundacjapfr.pl/pasjonaci_edukacji

ZGŁOŚ SIĘ:
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Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018–2030.

liście jeszcze w uczelnianych murach. Może 
praca zacznie Was przerastać. Może natłok 
obowiązków weźmie górę i po prostu nie bę-
dzie Wam się chciało odpisywać. Ale przecież 
ciągle jesteście. Czuwacie. Zgoda, nie angażu-
jecie się aż tak w pisanie dłuższych wypowie-
dzi, za to dajecie reakcje na Messengerze. Jak 
„haha” – wiadomo, psiapsi napisała śmieszny 
żart. Jak „wrr” – jasne, współczujecie psiap-
siowi, bo dlaczego ktoś z pracy go denerwuje?  

Tyle że pewnego razu, zupełnie niespodzie-
wanie, niczym kubeł zimnej wody być może 
orzeźwi Was wiadomość: „Potrzebuję twoich 
słów, obecności, nie kolorowych buziek. Jeśli 
będę potrzebować emotek, to dodam zdjęcie 
na Facebook lub Instagram. Dalsi znajomi na 
nie zareagują. Ale ty jesteś moim najbliższym 
człowiekiem – porozmawiaj ze mną, proszę”. 

Brzmi pesymistycznie? Przedstawiłam  
Wam początek końca przyjaźni? Niekoniecz-
nie. Może taki wstrząs od drugiej osoby 
uświadomi, że faktycznie za dużo pracujecie, 
źle zarządzacie swoim czasem? Że to szalone 
tempo codzienności przysłoniło Wam to, co 
na koniec dnia jest najważniejsze, czyli rela-
cje? Praca Was nie pocieszy, pasja nie przytuli, 
a telefon nie zaśmieje się z kolejnego zaserwo-
wanego przez Was suchara. Za wszystkimi 
emocjami stoją ludzie, nawet jeśli bardzo bę-
dziemy się starać, aby zastąpiły nas maszyny. 

Owszem, w tym numerze pokażemy Wam, 
jakie zalety płyną z coraz większej cyfryzacji 
i postępu technologii. Powiemy Wam, gdzie 
lokować pieniądze, na co uważać przy zakupie 
pierwszego mieszkania. Zrobimy to, dlatego 
że te tematy są ważne. Ale, co najważniejsze, 
to żebyśmy wszyscy pamiętali, że technologia 
ma być DLA nas – nie ZA nas. 

Nadchodzące święta wielkanocne są ide-
alnym czasem na złapanie dystansu, spojrze-
nia na różne sprawy ze spokojem w głowie. 
Może w tym roku, zamiast składać życzenia 
w SMS-ie, chociaż do siebie zadzwonimy?  

Chcę Ciebie, 
nie emotkę

P
rzeczytaliście tytuł bez nucenia? 
To znaczy, że nie słyszeliście 
piosenki Tymka. Dlaczego słowa 
tego twórcy zainspirowały mnie 
przy pisaniu tego wstępniaka? 

Wyobraźcie sobie taką sy-
tuację: poznajecie na studiach 
przyjaciół życia. Po tych wszyst-
kich latach, które razem prze-
żyliście, nadchodzi czas obrony, 
później często rozjechania się 
w swoje strony. Absolwenci wra-
cają do rodzinnych miast, cza-
sem ruszają dalej, żeby zacząć 
karierę z wysokiego c, być wresz-

cie prawdziwie dorosłymi. Ale wiadomo: prze-
cież Waszej przyjaźni nic nie osłabi. Nadal bę-
dziecie codziennie pisać. Kto, jak nie Wy? 

A z tym, mili, to różnie w praktyce bywa. 
Owszem, nadal możecie utrzymywać kon-
takt, tego nikt nie neguje, ale nie zawsze bę-
dzie wyglądać to tak, jak sobie zaplanowa-
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W zgodzie  
z samym sobą

Jeśli cokolwiek jest w stanie zmusić Cię do wstania z łóżka 
i podjęcia jakiejś inicjatywy, trzymaj się tego. Dlaczego jednak 
mimo chęci niektórzy potrafią przebiec maraton, a inni dosta-
ją zadyszki po pierwszym kilometrze?

ważne, a pozmywanie naczyń może 
nie jest najprzyjemniejsze, ale czy 
świadomość zadowolonych min do-
mowników lub czyste miejsce, gdzie 
możesz w spokoju przygotować ulu-
biony posiłek, nie są wystarczająco 
pociągające? 

BĄDŹ SAMOLUBNY
Zdawanie sobie sprawy z wła-

snych potrzeb i dążenie do celu 
nie jest niczym złym. Pamiętaj, że 
przede wszystkim musisz kochać 
siebie i swoje pragnienia. Bądź dla 
siebie dobry i wyrozumiały. Jeśli 
czegoś komuś zazdrościsz, to naj-
lepszy i bardzo wyraźny sygnał, że 
to, co posiada dana osoba, jest tym, 
czego potrzebujesz i Ty. Dąż do tego, 
aby wszystko co robisz, wynikało 

z Twojej pasji i wewnętrznych chęci. 
Jeśli będziesz kochać swoją pracę, 
hobby i życie, nie będziesz potrze-
bować nagród w postaci drogich 
samochodów czy awansów. Oczy-
wistym jest fakt, że każdy z nas 
lubi być doceniany, żyć w luksusie, 
otaczać się pięknymi rzeczami, ale 
życie nie powinno polegać na chęci 
posiadania. Jeśli cały czas będziemy 
patrzeć tylko na cel, zdobywać górę 
po górze, to w pewnym momencie 
uświadomimy sobie, ile rzeczy po 
drodze ominęliśmy.  Postaraj się 
osiągnąć równowagę, a życie traktuj 
jak spacer przez las. Postaw sobie za 
cel dojście do konkretnego punktu, 
ale jednocześnie podziwiaj piękno 
przyrody, jakie Cię otacza. 

zewnętrznych. To, co robisz, nie jest 
wyłącznie konsekwencją wewnętrz-
nej potrzeby, a chęcią uzyskania 
korzyści. Jeśli nie posiadasz silnie 
rozwiniętej motywacji wewnętrznej, 
dobrze jest zacząć od stawiania sobie 
za cel zdobycie czegoś konkretnego 
i namacalnego. Oczywiście od tej 
zasady też istnieją wyjątki. Jeśli 
nagroda nie będzie przedstawiała dla 
Ciebie konkretnej wartości, a mrzon-
ka kary jest w rzeczywistości czymś, 
co możesz zignorować, osiągnięcie 
celu staje się mniej atrakcyjne. 

W ZGODZIE ZE SOBĄ
Wraz ze zdobywaniem do-

świadczenia zwiększa się nasza 
samoświadomość. Musimy uwie-
rzyć, że nasz sukces zależy tylko 

od nas i że żmudną pracą możemy 
zdobyć wszystko. Nasze własne 
potrzeby powinny być najważ-
niejsze, a ich spełnianie musi być 
naszym priorytetem. Jeśli w danym 
momencie życia nie jesteś w stanie 
wykrzesać z siebie wewnętrznej 
potrzeby osiągnięcia celu, wymyśl 
sobie konkretną nagrodę. Pamiętaj 
jednak, że musi ona przedstawiać 
dla Ciebie bezkompromisową war-
tość. Tylko jeśli będzie to coś, na 
czym naprawdę Ci zależy, uda Ci się 
przemóc i wykonać zadanie, nawet 
gdy w danej chwili nie będziesz mieć 
na nie ochoty. Pamiętaj jednak, co 
jest dla Ciebie dobre, i staraj się 
nie szukać motywacji do robienia 
czegoś wbrew sobie. Obowiązki są 

C zym jest motywacja? Najpro-
ściej rzecz ujmując, motywacja 
to wszystko to, co powodu-
je, że podejmujemy jakieś 

działanie. Do każdego z nas może 
przemawiać coś innego. Dla niektó-
rych jest to nowa gra komputerowa, 
dla innych sukienka w mniejszym 
rozmiarze, a czasami zwyczajne 
poczucie satysfakcji. 

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA
Osobom zmotywowanym 

wewnętrznie wystarczy sam fakt 
podjęcia działania. Mają one zazwy-
czaj wyższy poziom samoświado-
mości i z zewnątrz wyglądają, jakby 
cieszyła je sama aktywność, a nie 
tylko osiągnięcie celu. I tak w rze-
czywistości jest! Poczucie spełnienia 
po dobrze wykonanej pracy spra-
wia, że następne działania stają się 
naturalną koleją rzeczy i tak osoba 
zmotywowana wewnętrznie staje się 
samonapędzającą się maszyną nie do 
powstrzymania. Ważna jest dla niej 
nie sama meta, lecz właśnie mara-
ton, który pokonuje do momentu jej 
przekroczenia, a przy tym wszyst-
kim każda przeszkoda i każdy krok. 

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA
Motywacja zewnętrzna nie 

jest gorsza albo lepsza, jest przede 
wszystkim bardziej podatna na wy-
palenie. Polega przede wszystkim na 
chęci otrzymania nagrody lub unik-
nięcia kary. Zakładasz, że w zamian 
za codzienne ćwiczenia kupisz sobie 
wymarzoną grę lub oddając projekt 
na czas, unikniesz problemów w pra-
cy? Oznacza to, że tak naprawdę mo-
tywujesz się za pomocą czynników 

Maja Polak

Jeśli czegoś komuś zazdrościsz, to najlepszy i bardzo wyraźny sygnał, 
że to, co posiada dana osoba, jest tym, czego potrzebujesz i Ty.
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To szabat został ustanowiony dla człowieka, 
a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27).

Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim 
(Mk 10,18).

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz! (Mt 5:40).

Takie słowa były zupełną nowością dla 
współczesnych Jezusowi, nie wpisywały się 
w ich mentalność, wprowadzały rewolucję 
w życie, do którego przywykli. Etyka Jezusa 
była dość „drastyczna”, bezkompromisowa, 
wymagająca. Ponadto, nauczał on w swoim 
imieniu, nie powoływał się na żaden autory-
tet, co też mogło dziwić, bo prorocy tak nie 
postępowali. Nie można też nie wspomnieć 
o cudach, przejawach niezwykłej mocy Je-
zusa, który nie tylko mówi, ale i czyni, do-
kumentując w ten sposób prawdziwość 
swojego nauczania. Wszystko to sprawiło, 
że ludzie jakoś instynktownie czuli, że prze-
mawia przez niego jakaś „mądrość nie z tej 
ziemi”, dlatego porzucali rodziny, rozdawa-
li majątek, zmieniali całkowicie swoje życie 
i szli za nim. 

Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Które 
z tych świąt jest ważniejsze?

A wiesz, że papież Franciszek też zadał 
kiedyś to pytanie? I odpowiedział wtedy jed-
noznacznie: „Wielkanoc, gdyż są to święta na-
szego zbawienia, miłości Boga do człowieka, 
celebracja Jego męki i zmartwychwstania”.

I choć z logicznego punktu widzenia wy-
daje się, że Boże Narodzenie (bo gdyby się nie 
narodził, toby nas nie zbawił), to z teologicz-
nego ważniejsza jest jednak Wielkanoc (bo to 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są przeło-
mowym punktem w historii ludzkości). Jak 
mówi św. Paweł w liście do Koryntian: „Jeżeli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest 

„Koncept”: Czy można wątpić w istnie-
nie Jezusa jako postaci historycznej?

dr Agnieszka Łoza: Historyczność Jezusa 
nie budzi dzisiaj wątpliwości (gorzej z jego bo-
skością). Jezus z Nazaretu, żydowski prorok, 
rzeczywiście istniał. Świadczą o tym nie tylko 
Ewangelie, Listy Apostolskie czy apokryfy, ale 
też pisma niechrześcijańskie – pogańskie (list 
Pliniusza Młodszego czy „Żywoty Cesarzów” 
Swetoniusza) i żydowskie (teksty Józefa Fla-
wiusza, znanego historyka). Inna sprawa, że 
tych pozabiblijnych świadectw jest stosunko-
wo niewiele, ale to również ma swoje uzasad-
nienie – prawdopodobnie były po prostu nisz-
czone, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się 
chrześcijaństwa. W każdym razie na podstawie 
istniejących dokumentów można ustalić jego 
genealogię, czas i miejsce narodzin (mniej wię-
cej w 4 r. p.n.e., gdy cesarzem rzymskim był 
Oktawian August, a Herod Wielki – jako na-
miestnik rzymski – rządził w Palestynie), usta-
lić szczegóły jego działalności w Palestynie, 
spory z faryzeuszami i saduceuszami, oskar-
żenie o bluźnierstwa, fałszywą naukę, podże-
ganie do buntu przeciw cesarzowi, wydanie go 
przez Żydów władzy rzymskiej, a także skaza-
nie na śmierć krzyżową decyzją Poncjusza Pi-
łata. Trudno byłoby w takich okolicznościach 
obronić tezę, że Jezus nigdy nie istniał.

Co w takim razie w jego nauczaniu mo-
gło zaskakiwać starożytnych? 

W zasadzie wszystko! Jezus postawił na gło-
wie całą ówczesną moralność, prawo i obyczaje. 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb 
za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie opo-
ru złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy poli-
czek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,38-39).

Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie roz-
dziela (Mt 19,6).

Aleksandra Klimkowska

Jezus postawił na głowie  
moralność, prawo i obyczaje

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji nie podamy Wam przepisu na 
najlepszy żurek czy paschę. Zastanowimy się m.in. nad tym, czy o Jezusie można mówić 
jako o postaci historycznej. Na nasze pytania odpowiada dr Agnieszka Łoza, teolożka. 
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jajeczek, zajączków, koszyczków i coraz bar-
dziej kiczowatych dekoracji zalegających na 
półkach supermarketów.

Właśnie. Dlaczego dziś na wielkanoc-
nym stole nie może zabraknąć tych za-
jączków, cukrowych baranków czy babek? 
Strefa sacrum przenika się z profanum?

Bo religijne i duchowe przeżywanie czasu 
Wielkanocy wypiera to „komercyjne”. Profa-
num nie tyle się przenika z sacrum, ile – w moim 
odczuciu – zawładnęło jego przestrzeń. Rekla-
my od miesiąca wmawiają nam, że nie ma Wiel-
kanocy bez... [tu wstaw majonez, żur z torebki, 
szynkę w promocyjnej cenie itd.]. I my się temu 
poddajemy, niestety. Podobnie jak presji ide-
alnie czystego domu, mycia okien „na święta” 
i przygotowywania ton jedzenia. Ilekroć sły-
szę, jak ludziom „odechciewa” się świąt, bo tyle 
roboty, odpowiadam: „Ale po co to wszystko? 
Bez tego Pan Jezus też zmartwychwstanie!”. 
Ich mina – bezcenna. 

Dziś Wielki Post nadal jest „popular-
nym” czasem przygotowującym do dobrego 
przeżycia zmartwychwstania Chrystusa, 
choć – jak już ustaliłyśmy – nie tak restryk-
cyjnym. Ale o pięćdziesiątnicy, czyli rado-
snej celebracji okresu wielkanocnego, aż 
tak często się nie słyszy. 

To zależy, gdzie ucho przyłożysz. W co-
dzienności, w naszych domach, rodzinach – 
rzeczywiście nic wielkiego się nie dzieje. Na-
tomiast w Kościele, w liturgii, ta radość jest 
celebrowana. Wystrój kościoła się zmienia. 
Znika ponury fiolet, bo tym czasie używa się 
w liturgii szat koloru białego. Kościół znów 
tonie w kwiatach, obok ołtarza stoi paschał, 
baranek wielkanocny, figura Jezusa Zmar-
twychwstałego oraz krzyż z czerwoną stułą. 
Jest niedziela miłosierdzia Bożego (piękne 
święto, z bogatą teologią), niedziela Dobrego 
Pasterza, jesteśmy świadkami Wniebowstą-
pienia, cały Kościół trwa w modlitwie, wspo-
mina świętych, oczekuje zesłania Ducha 
Świętego. To piękny czas, Nowy Kalendarz 
Liturgiczny tak go charakteryzuje: „Pięć-
dziesiąt dni, jakie upływają od Wielkanocy 
do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego winny 
być obchodzone w radości i weselu jako jeden 
dzień świąteczny, owszem, jako jedna wielka 
niedziela”.

Czego życzyć z okazji Wielkanocy oso-
bom wierzącym w zmartwychwstanie, a cze-
go tym, które nie wierzą w to wydarzenie?

Tego samego! Aby w odniesieniu do Jezu-
sa z Nazaretu z przekonaniem i głęboką, nie-
zachwianą wiarą mogli kiedyś wypowiedzieć 
słowa: „Nie ma Go tu. Zmartwychwstał” (Mk 
16, 6). I aby pojęli, że – jak mówił Benedykt XVI 
– „Jezus nie jest postacią z przeszłości. On żyje 
i jako żyjący idzie przed nami. Woła nas, by-
śmy szli za Nim, żyjącym i byśmy w ten sposób 
także i my odnaleźli drogę życia” (15 IV 2006 
– Wigilia Paschalna w Bazylice Watykańskiej). 
Właśnie tego życzę wszystkim czytelnikom!

wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich 
grzechach”. A sam Jezus powiedział: „Ja je-
stem Zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy 
we mnie, choćby umarł, żyć będzie”.

Skoro jesteśmy już przy tych dwóch 
świętach – dlaczego Wielkanoc jest świętem 
ruchomym? Nie mogłaby mieć stałej daty 
w kalendarzu na wzór Bożego Narodzenia?

Wynika to z „daty” śmierci Jezusa zawar-
tej w Biblii. Był to piątek, tuż przed żydow-
skim świętem Paschy, które z kolei obchodzi 
się podczas pierwszej wiosennej pełni księ-
życa, 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan, 
przypadającego w naszym kalendarzu na 
marzec lub kwiecień. Jednak już w 325 r. 
Sobór Nicejski ustalił, że data powinna być 
uniezależniona od kalendarza żydowskiego 
i po prostu obliczona (tylko nie pytaj mnie, 
jak). Zdecydowano, że będzie obchodzona 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca (a w każdym kolejnym roku ka-
lendarzowym data pierwszej wiosennej pełni 
jest inna, stąd Wielkanoc „wypada” różnie). 
Ważne jest jeszcze to, że Wielkanoc to nie są 
uroczyste obchody rocznicy śmierci Jezusa, 
ale celebruje się fakt przejścia od śmierci do 
życia, powstania Syna Bożego z martwych 
w noc paschalną z Wielkiej Soboty na Nie-
dzielę Zmartwychwstania. Misterium śmierci 
i zmartwychwstania nie koncentruje się więc 
na jednym dniu.

Jak wyglądało obchodzenie Wielkano-
cy w dawnych czasach? Czy sposób święto-
wania znacznie się zmienił? 

Nie wiem, o jak dawne czasy chodzi, więc 
odpowiem ogólnie. Świętowano na pewno 
„na bogato”, z rozmachem, ogromną rado-
ścią. Miało to też związek z tym, że bardzo 
poważnie traktowano okres Wielkiego Postu 
(czas wstrzemięźliwości – nie tylko od po-
karmów mięsnych – umartwienia, pokuty, 
prawdziwego nawrócenia). Kultywowano 
rozmaite tradycje ludowe, zwyczaje i obrzę-
dy, które obecnie coraz rzadziej można spo-
tkać (założę się, że nie wiesz, czym jest Siuda 
Baba albo walatka, czym różni się kraszanka 
od pisanki a nalepianka od oklejanki). Cała 
lokalna społeczność rozpoczynała celebra-
cję cudu zmartwychwstania Jezusa od mszy 
rezurekcyjnej, po której następowało wiel-
kanocne ucztowanie w rodzinnym gronie. 
Na śniadaniu spożywano pokarmy poświę-
cone w Wielką Sobotę, obowiązkowo jajka 
– symbol życia. Kolorowe jajka stanowiły 
wykup przed oblaniem wodą w drugim dniu 
świąt (choć warto było zostać oblaną, bo to 
zapewniało powodzenie i rychłe zamążpój-
ście). Dziś wiele się zmieniło. Bogata trady-
cja odchodzi w niepamięć. Pozostał wpraw-
dzie zwyczaj święcenia pokarmów, ale coraz 
mniej ludzi przywiązuje wagę do symboliki 
koszyczka wielkanocnego. Wielki Post stra-
cił swe pierwotne znaczenie i dziś niewiele 
się różni od zwykłego okresu roku liturgicz-
nego, może z wyjątkiem wszechobecnych 
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Filip Kazubski

szkodliwego wolontariatu. Przecież 
budując szkołę w Afryce własnymi 
rękami, za darmo, pozbawiamy 
dochodu kogoś, kto mógłby to robić 
na miejscu, a za zarobione pieniądze 
często utrzymać całą rodzinę. Nie 
mówiąc już o jakości naszej pracy. 
Dlaczego nie mając doświadczenia 
w budownictwie w Polsce, mogę bu-

dować szkołę 
w Afryce? 
Zawsze 
zastanówmy 
się więc, czy 
nie ma kogoś, 

kto naszą pracę może wykonać lepiej, 
nawet jeśli miałoby to się wiązać 
z niewielkimi kosztami, bo przecież 
wolontariat też kosztuje, zarówno ten 
zagraniczny, jak i lokalny. Kolejnym 
ważnym aspektem jest wybór organi-
zacji. Zawsze starajmy się dokładnie ją 
„prześwietlić”, aby mieć pewność, że 
jej głównym celem nie jest zarabianie 
pieniędzy, bo niestety ostatnio takie 
praktyki są coraz częstsze.

WNIOSKI
Niech jednak trudności w wybo-

rze zajęcia, a także te spotkane już 
po drodze, Was nie zniechęcają. Nie-
widzialna praca to piękne doświad-
czenie, którego nic nie może nam 
zastąpić, a jej efekty mogą realnie 
wpłynąć na czyjeś życie. Pamiętaj-
my jednak, by zawsze krytycznie 
patrzeć na wolontariat, w który 
chcemy się zaangażować, i dokładnie 
ocenić jego skutki, zarówno etyczne, 
jak i ekonomiczne, dzięki czemu 
będziemy mieli czyste sumienie, 
a pozytywne emocje i wspomnienia 
zostaną z nami oraz z osobami, któ-
rym pomagamy, na całe życie.

Dzień Niewidzialnej Pracy
Pracą niewidzialną nazywamy wszelkie aktywności wykonywane w ramach rodziny 

i wolontariatu. Co roku w pierwszy wtorek kwietnia mamy niepowtarzalną szansę na to, 
by dostrzec bohaterów, którzy za swoją pracę nie biorą ani grosza.

a przede wszystkim człowiekiem. Co 
więcej, pomagamy często ludziom 
w trudnej sytuacji. Podczas moich 
wyjazdów spotykałem osoby, które 
utrzymują się za dolara dziennie, 
a ceny w Kenii wcale nie odbiega-
ją znacząco od tych w Polsce. To 
właśnie od Kenijczyków nauczyłem 
się najwięcej. Nauczyłem się innego 
spojrzenia 
na świat, 
dającego 
dużo więcej 
szczęścia. 
Wydaje się 
to nieprawdopodobne, bo jesteśmy 
przyzwyczajeni, że żeby być szczę-
śliwym, trzeba mieć pieniądze. 
Zachęcam, żebyście doświadczyli 
tego osobiście.

DRUGA STRONA MEDALU
Niestety wraz z popularyzacją 

wolontariatu często spotykam się 
z projektami, które wydają się być nie-
potrzebne, a czasem nawet nieetycz-
ne. Wolontariat dobrze wygląda w CV, 
szczególnie jeśli myślimy o karierze 
zagranicznej, co jest wykorzystywa-
ne przez wiele firm organizujących 
niewidzialną pracę. Nie da się w kilku 
akapitach napisać poradnika, jak 

wybrać odpo-
wiednie zajęcie, 
ale postaram 
się nakierować 
Was na właściwy 

wybór. Przede wszystkim szukajcie 
czegoś, w czym Wasze umiejętności 
wykraczają poza poziom ogółu społe-
czeństwa. Najłatwiej znaleźć wyjazdy 
zagraniczne, podczas których buduje 
się szkoły lub uczy dzieci w Afryce. 
Jednak jest to jeden z przykładów 

W ostatnim czasie wolonta-
riat staje się coraz bardziej 
popularny oraz potrzebny, 
szczególnie w czasie pande-

mii. Z ostatniego raportu dotyczące-
go wolontariuszy wynika, że ponad 
jedna czwarta społeczeństwa zajmuje 
się niewidzialną pracą. Podczas 
moich czterech wyjazdów spędziłem 
w Kenii w sumie około pół roku, 
a podczas początkowych tygodni 
pandemii wspierałem ochronę zdro-
wia w Polsce. Chciałbym podzielić się 
z Wami moimi doświadczeniami oraz 
pokazać, jak wartościowym doświad-
czeniem może być niewidzialna pra-
ca, ale również ostrzec, w jaką pomoc 
nie powinniśmy się angażować.

NA PEWNO BEZ ZYSKÓW?
Najliczniej w wolontariat an-

gażują się ludzie młodzi. To dobry 
okres, aby zacząć pomagać innym, ale 
zachęcam, żeby był tylko początkiem 
na tej wartościowej drodze. Wśród 
osób zajmujących się niewidzialną 
pracą popularne jest stwierdzenie, 
że to wolontariusz, a nie osoba, która 
odbiera pomoc, zyskuje najwięcej. 
Zysk ten można zmierzyć liczbą 
uśmiechów, słowami wdzięczności 
czy społecznym efektem naszej 
pracy. To dzięki 
nam komuś po 
prostu żyje się 
lepiej, a świado-
mość tego oraz 
towarzyszące pozytywne emocje, 
które zostaną z nami do końca życia, 
wynagradzają napotkane po drodze 
trudności. Warto również wspomnieć 
o zdobytym doświadczeniu, które 
nie tylko dobrze wygląda w CV, ale 
pozwala być lepszym pracownikiem, 

KWIECIEŃ

To wolontariusz, a nie osoba, która 
odbiera pomoc, zyskuje najwięcej.

Przede wszystkim szukajcie czegoś, 
w czym Wasze umiejętności wykraczają 
poza poziom ogółu społeczeństwa.
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NAZWA MUZEUM STRONA INTERNETOWA MUZEUM

Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK

https://www.mocak.pl/wirtualne-
zwiedzanie

Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu

https://mnwr.pl/muzeum-narodowe-
online/

Muzeum Narodowe w Krakowie http://www.imnk.pl/wybor_galerii.php

Muzeum Narodowe w Poznaniu https://mnp.art.pl/zapraszamy-na-spa-
cery-wirtualne/

Rijksmuseum w Amsterdamie https://artsandculture.google.com/part-
ner/rijksmuseum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Nowym Jorku MOMA

https://artsandculture.google.com/part-
ner/moma-the-museum-of-modern-art

Musée d’Orsay w Paryżu https://artsandculture.google.com/part-
ner/musee-dorsay-paris?

15 kwietnia przypada Światowy Dzień Sztuki. Sztuka towarzyszy 
nam praktycznie od początku cywilizacji. Jest sposobem na to, aby 
zachwycić, wzruszyć, zrelaksować. Jak zrozumieć sztukę współ-
czesną i gdzie za darmo można zwiedzać muzea w internecie?

Ewelina Makoś

Światowy Dzień Sztuki

przemyśleń, zadawania pytań na te-
mat samego znaczenia sztuki oraz ko-
mentowania wydarzeń w otaczającym 
świecie. Do głównych nurtów sztuki 
współczesnej należy zaliczyć m.in.: 
dadaizm, pop-art, hiperrealizm, 
street art, konceptualizm, minimal 
art, abstrakcję geometryczną, op-art 
(sztuka optyczna) czy performance.

JAKA JEST?
Sztuka współczesna jest bardzo 

różnorodna, co jest często powodem 
jej niezrozumienia. Można jednak 
wyróżnić kilka charakterystycznych 
cech: różnorodność sztuki, zarówno 
w tematyce, formach, jak i materia-
łach, które są wykorzystywane do 
tworzenia dzieł; w sztuce współczesnej 
nie istnieje jedna zasada czy ideologia, 
która towarzyszyła innym nurtom 
artystycznym; poglądy artystów 
nie zawsze są zrozumiałe i czytelne, 
dlatego sztuka może być dziwna, a na-
wet sprzeczna sama ze sobą; sztuka 

współczesna jest coraz częściej łączona 
z nowymi technologiami cyfrowymi; 
jest masowa i różnorodna.

GDZIE JĄ OGLĄDAĆ?
W ostatnim czasie coraz więcej 

muzeów i galerii sztuki oferuje 
zwiedzanie ich ekspozycji wirtual-
nie. W internecie możemy obejrzeć 
kolekcje sztuki i ekspozycje najbar-
dziej znanych dzieł, jakie znajdują się 
w danych muzeach. Stroną interne-
tową, na której możemy zwiedzać 
muzea, galerie i poznawać dokładniej 
sztukę, jest Google Arts&Culture. 
Poznamy na niej różnorodne kolekcje 
i materiały z wielu miejsc na świecie, 
zgłębimy wiedzę o artystach, eks-
ponatach i obrazach z różnych epok 
i nurtów artystycznych.

Poniższa tabela przedstawia kilka 
przykładowych miejsc w Polsce i na 
świecie, gdzie możliwe jest zwiedzanie 
obiektów muzealnych online oraz ich 
strony internetowe. Miłego zwiedzania!

N a wstępie warto przypomnieć, 
że Światowy Dzień Sztuki 
upamiętnia dzień urodzin 
Leonarda da Vinci. Został 

ustanowiony w 2011 r. przez IAA (In-
ternational Association of Art). Od 
wieków sztuka była rozumiana ina-
czej, zmieniały się style i kierunki. 
Współcześnie sztuka nie jest obecna 
jedynie w muzeach i galeriach, jest 
dostępna dla wszystkich. Nie zawsze 
jednak jest prosta do zrozumienia. 
Co jest zatem tego powodem?

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Sztuka zawsze odnosiła się do 

jakiejś ideologii, do XX wieku nie 
była instrumentem bezpośredniej 
walki politycznej. Na początku XX 
wieku pojawił się jednak nowy kon-
flikt wewnątrz państw. Zamiarem 
zwolenników nowego systemu była 
likwidacja kultury, która stanowiła 
podstawę tegoż systemu.  

OD KIEDY TRWA?
Sztuka współczesna to gatunek, 

który tworzony jest od końca II wojny 
światowej, a dokładniej od początku 
tzw. „zimnej wojny”. Wtedy to nastąpił 
koniec okresu sztuki nowoczesnej, 
czyli modernizmu. Sztuka współcze-
sna odnosiła się – i dalej w większości 
odnosi się – do hasła wolności, walczy 
z jakimś systemem. Historia sztuki 
współczesnej opiera się na dwóch 
nurach: artystycznym, który konty-
nuował wątki sztuki modernistycznej, 
oraz ideologicznym, który nawiązuje 
do modernistycznego dadaizmu, ale 
jest nowym zjawiskiem. Rozróżnienie 
tych nurtów jest ważne, ponieważ 
zjawiska nurtu artystycznego odnoszą 
się do dziedziny sztuki, a zjawiska 
nurtu ideologicznego do socjotechniki. 

CO SIĘ DO NIEJ ZALICZA?
Zdefiniowanie sztuki współcze-

snej nie jest proste. Sztuka ta ma 
przełamywać wszelkie ograniczenia, 
zarówno kulturowe, jak i społeczne. 
Jej zadaniem jest wywoływanie sil-
nych emocji, zmuszenie odbiorcy do 

KWIECIEŃ
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QR-owska rzeczywistość
Kody kreskowe nie należą już tylko do analogowej rzeczywistości, w której zakup produktu i przenie-

sienie jego nazwy oraz ceny na kasę fiskalną jest zadaniem kosmicznym, jeśli kodu brak. Rozmaite kody 
pojawiają się bowiem na każdym kroku w coraz to bardziej cyfrowej rzeczywistości, która nas otacza. 

mieliby dostęp do recept i wyników 
badań. Warto również wspomnieć 
o możliwościach zaprojektowania 
akcesoriów dla seniorów zmagają-
cych się np. z chorobą Alzheimera, 
co pozwoliłyby im pomóc np. w przy-
padku problemów z powrotem do 
domu. Wzięcie przykładu z zagra-
nicznych biletomatów to szansa na 
przyspieszenie żmudnego procesu 
kupowania biletów. Setki ogłoszeń 
o zagubionych pupilach nie będą 
potrzebne wówczas, gdy zwierzęce 
obroże lub inne akcesoria zostaną 
wyposażone we wspomnianą nowin-
kę, zaś umieszczenie kodów QR na 
tabliczkach z nazwami ulic pozwoli 
zgubionemu turyście zeskanować 

kod i dowiedzieć się nieco 
więcej o okolicy i punk-
tach, w których może 
uzyskać pomoc. Nawet 
firma Mercedes-Benz chce 
w swoich autach umiesz-
czać kody, dzięki którym 
ratownicy po wypadku 

będą wiedzieli, jak dokładnie – 
w odniesieniu do budowy samochodu 
– najszybciej pomóc rannym.

Dzięki QRpedii ludzie z całego 
świata mogą przeczytać dany artykuł 
z Wikipedii w różnych wersjach 
językowych. Pionierzy technologii, 
czyli Japończycy, chcą nawet, aby na 
kodach QR zyskała branża funeral-
na. Według ich pomysłu pod kodem 
QR może skrywać się biografia zmar-
łego lub jego zdjęcia. Z technologicz-
nych nowinek korzystają już nawet 
azjatyccy żebracy, zachęcając w ten 
sposób do wpłacania datków. Może 
więc przyszłość skrywa się już nie 
tylko pod piktogramami, ale i pod 
czarno-białymi kwadracikami?

-owskiego kuponu promocyjnego na 
poranny napój. Oczekiwanie na jego 
podanie może uatrakcyjnić dostęp 
do WiFi, o który w nowoczesnych re-
stauracjach nie trzeba prosić kelnera 
– dzięki wykorzystaniu kodu można 
go bowiem umieścić na jednej ze 
stron menu, podobnie jak informacje 
związane z alergenami występujący-
mi w określonych potrawach.

Pomimo tego, że QR-owski 
potencjał jest naprawdę olbrzymi, to 
w wielu krajach wykorzystuje się go 
wciąż w niewielkim stopniu. Wpraw-
dzie w Polsce wspomniane kody moż-
na znaleźć między innymi na pacz-
kach kurierskich, lecz pomimo tego, 
że według przeprowadzonych przez 

MEC Analytics and Insight badań 
już w 2012 r. spotkało się z nimi ok. 
86% Polaków, to przynajmniej jeden 
z nich zeskanowało tylko 15% miesz-
kańców naszego kraju. Zupełnie 
inaczej wygląda to w Japonii, gdzie 
robienie zakupów za pośrednictwem 
kodów QR i mobilnych ekranów na 
przystankach komunikacji miejskiej 
nie jest niczym zaskakującym. 

JESZCZE WIĘCEJ POMYSŁÓW
Ciekawą inicjatywą byłoby 

wykorzystanie kodów QR w systemie 
zdrowia i pomocy społecznej. Wy-
starczyłoby przekazywać je pacjen-
tom na końcu wizyty i to dzięki nim 

Magdalna Maciejewska

Według przeprowadzonych przez MEC Analytics and 
Insight badań z kodami QR już w 2012 r. spotkało 
się ok. 86% Polaków, ale przynajmniej jeden z nich 
zeskanowało tylko 15% mieszkańców naszego kraju.

DOBREGO POCZĄTKI
Wszystko zaczęło się w latach 

90. Tradycyjne kody kreskowe prze-
stały odpowiadać na oczekiwania ja-
pońskiego przemysłu – nie dość, że 
ich odczytywanie trwało zbyt długo, 
to w dodatku informacji, które mo-
gły zostać zapisane na ciągu kresek, 
było zbyt mało. Próby rozwiązania 
zaistniałego problemu doprowadzi-
ły do powstania w 1994 roku Quick 
Repsonse Code, czyli kodów QR, 
które okazały się hitem nie tylko 
w Kraju Kwitnącej Wiśni. Współ-
cześnie spotkać je można niemalże 
wszędzie. Znajdują się na mapach, 
plakatach, w muzeach, bibliotekach, 
siłowniach, na stadionach, a nawet 
w grach planszowych, 
co pozwala zaoszczędzić 
tysiące drzew (które 
mogłyby dostać „drugie 
życie” jako instrukcje). 
Coraz częściej zamiast 
tradycyjnych, zapeł-
nionych informacjami 
wizytówek można otrzymać ma-
leńką karteczkę z czarno-białymi 
kwadracikami, pod którymi chowają 
się dane kontaktowe lub informacje 
o doświadczeniu czy też wykształce-
niu – niczym w przenośnym CV. 

ROZMAITE ZASTOSOWANIA
Ukryte w ten sam sposób zo-

stają zadania lub pomysły na dany 
dzień czy miesiąc w nowoczesnych 
kalendarzach, a nawet informacje 
w restauracyjnym menu. Wystarczy 
wówczas zeskanować odpowiedni 
kod, aby zamówić małą czarną i na-
stępnie za nią zapłacić. Warto przy 
tym pamiętać o wykorzystaniu QR-
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Edyta Śpiewak

Czy nanosklepy zastąpią 
kasjerów?

Gwałtowny postęp technologiczny sprawia, że mnóstwo czynności wykonywanych przez ludzi 
zostaje zastąpionych przez maszyny i nowoczesne systemy. Wiąże się to niestety z zagrożeniem 
dla wielu pracowników, którzy lada chwila mogą stracić pracę w wyniku automatyzacji.

Obecnie na świecie działa 10 auto-
nomicznych sklepów, wyposażonych 
w technologię od AiFi. Tego rodzaju 
sklepy można znaleźć w Amsterda-
mie, Paryżu, Szanghaju, Teksasie, Ka-
lifornii i Poznaniu. Firma AiFi planuje 
uruchomić do końca 2021 roku aż 330 
nanosklepów.

WADY I ZALETY  
AUTOMATYZACJI

Dużą zaletą nanosklepów jest to, 
że nie wymagają one obsługi kasje-
rów i mogą być cały czas otwarte. 
Pozwala to na elastyczne robienie 
zakupów. Dodatkowo dzięki swoim 
niewielkim rozmiarom mogą być 
otwierane w lokalizacjach, w których 
nie mógłby powstać sklep o standar-
dowych rozmiarach. Ale pomysł, by 
w supermarketach nie było kasjerów, 
może wywołać również negatywne 

reakcje ze strony klientów, zwłaszcza 
wśród starszych. Mogą sobie oni nie 
poradzić z nowoczesną technologią 
i robienie zakupów będzie dla nich 
problematyczne. 

Czy faktycznie nanosklepy 
zamiast tradycyjnych sklepów zyskają 
aprobatę klientów? Czy zapewnienia, 
że automatyzacja nie będzie wiązała 
się z utratą pracy dziesiątek tysię-
cy kasjerów, okażą się prawdziwe? 
Czas pokaże.

z nas już z nich korzystała np. na 
uczelniach, dworcach autobusowych, 
w centrach handlowych. Chodzi tutaj 
o automaty, w których możemy kupić 
różnego rodzaju napoje, przekąski itp. 
Do tej pory z pewnością nikt z nas nie 
utożsamiał sobie tego typu maszyn 
z pełnoprawnym sklepem. A jednak 
rozwój technologii ku temu zmierza. 
Dodatkowo, na całym świecie od 
wielu lat wprowadzane są tzw. kasy 
samoobsługowe w największych 
supermarketach, by przyspieszyć 
robienie zakupów i uniknąć długich 
kolejek. Takie działania pozwala-
ją na zminimalizowanie kosztów 
zatrudnienia, uniknięcie częstego 
braku personelu lub wysoką rotację 
pracowników. 

JAK TO OBECNIE WYGLĄDA I KTO 
OTWIERA TAKIE SKLEPY?

Amerykańska firma AiFi zajmuje 
się tworzeniem autonomicznych, 
kontenerowych sklepów, bez udziału 
kasjerów. Firma ta współpracuje 
z sieciami takimi jak: Żabka, Carre-
four, Albert Heijn, Valora oraz Loop. 
To dla tych sieci opracowuje pilotaże 
i uruchamia nanosklepy. Pierwszy 
nanosklep powstał na holenderskim 
lotnisku Schiphol. Polska również 
stara się wdrażać  takie rozwiązania. 
Sieć sklepów Żabka testuje obecnie 
swój nanosklep w Poznaniu. Ponadto 
sieci sklepów takich jak Carrefour 
i Lewiatan powoli do swojej oferty 
również wprowadzają kontenery, 
które wydają zakupy jak wspomnia-
ne wcześniej automaty vendingowe. 

J ednym z takich zagrożonych 
zawodów jest zawód kasjera. 
Sklepy, w których obsługą zaj-
muje się komputer, już istnieją. 

Są to tzw. nanosklepy, które mogą 
w najbliższym czasie pozbawić pracy 
nawet kilkadziesiąt tysięcy kasjerów.

CZYM SĄ NANOSKLEPY 
I JAK DZIAŁAJĄ?

Są to sklepy, w których niepo-
trzebna jest obecność kasjera, by móc 
zrobić zakupy. Zazwyczaj są otwarte 

24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu. Z reguły podczas robienia 
zakupów nie jest konieczne kasowa-
nie produktów. Klienci wchodzą do 
nanosklepu za pomocą kodu kod QR, 
który generują w aplikacji mobilnej. 
Każdy wybór produktów z półek jest 
automatycznie zauważany przez 
aplikację i następnie zapisywany 
w wirtualnym koszyku. Po zakończe-
niu zakupów i opuszczeniu sklepu 
aplikacja sumuje wartość zakupów 
i pobiera z konta właściwą kwotę.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Prekursorami stworzenia sklepów 

bez kasjerów byli detaliści z Japonii, 
Chin oraz Korei Południowej, ale 
przecież już od lat znane są na rynku 
tzw. maszyny vendingowe. Większość 

Klienci wchodzą do nanosklepu 
za pomocą kodu QR, który gene-
rują w aplikacji mobilnej.

Sieć sklepów Żabka testuje 
obecnie swój nanosklep 
w Poznaniu.
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Dla jednych batalia o klimat to jedna wielka farsa. Dla drugich to symbol odpowiedzialności 
ludzi i dbanie o powszechne dobro społeczeństwa.

CZY ZMIANY KLIMATU BĘDĄ WPŁY-
WAŁY NA NASZE PORTFELE?

Klęski żywiołowe, będące na-
stępstwem zmian klimatycznych, 
drenują nie tylko środowisko oraz 
infrastrukturę, ale również nasze 
portfele. Burze, pożary, powodzie 
– wystarczy dosłownie chwila, aby 
zdewastować to, co ludzkości udało 
się osiągnąć wieloletnią, mozolną 
pracą. O tym że smog przyczynia się 
do schorzeń płuc i chorób układu 
krążenia, z pewnością każdy słyszał. 
Niestety mało osób zdaje sobie 
sprawę z tego, że zła jakość powie-
trza  również może mieć negatywne 
skutki dla naszego zdrowia. Większą 
część naszego życia spędzamy w za-
mkniętych pomieszczeniach. Musi-
my zatem starać się przeciwdziałać 
,,syndromowi chorego budynku’’. 
Dlatego eksperci od dawna alarmują, 
że w przyszłości może zmniejszyć się 
efektywność pracowników na skutek 
opuszczania miejsc pracy z powodu 
złego samopoczucia. Zmiany klimatu 
możemy obserwować nie tylko w od-
ległych krajach, ale także w Polsce. 
Przez susze, które dotykają głównie 
rolników, ale również zwykłych 
,,zjadaczy” chleba, już dziś możemy 

zaobserwować coraz wyższe ceny 
owoców czy warzyw. Pamiętajmy, że 
walka ze zmianami klimatu jest bar-
dzo trudnym zadaniem. Z perspek-
tywy ludzkiego dobrostanu możliwe 
konsekwencje są zbyt poważne, 
by nie zacząć przeciwdziałać im… 
natychmiast.

lub trybu życia mieszkańców miast. 
Nasze ekologiczne bezpieczeństwo 
wymaga tego, abyśmy jak najszyb-
ciej ograniczyli emisję tych zanie-
czyszczeń. Nierozsądne działania 
polityków i obywateli mogą sprawić, 
że najbardziej pokrzywdzone będą 
młodsze pokolenia, ponieważ to one 
będą musiały mierzyć się ze skut-
kami katastrofy klimatycznej, do 
której prowadzi gospodarka oparta 
na węglu i emitująca co roku coraz 
większą ilość CO2.

JAKIE SĄ STRATEGICZNE CELE 
KLIMATYCZNE UE?

W połowie 2020 roku Zielony 
Ład został wskazany jako jeden 

z głównych filarów strategii 
ożywienia gospodarki UE po CO-
VID-19. Unia Europejska ustaliła 
budżet przekraczający bilion euro 
na wszelkie cele wspólnotowe 
w latach 2021–2027. Część z tych 
środków zostanie przeznaczo-
na na walkę ze zdrowiem naszej 
planety. Unii Europejskiej zależy 
przede wszystkim na osiągnięciu 
neutralności klimatycznej w 2050 
roku oraz zwiększeniu celu redukcji 
emisji CO2 w 2030 roku do ponad 
50%. Dlatego w wielu sektorach 
gospodarczych można spodziewać 
się zaostrzania kryteriów środowi-
skowych, które wymuszą zmiany 
technologiczne.

Czyszczenie powietrza  
czy naszych portfeli?

W alka ta toczy się również 
na naszych podwórkach: 
czy zrezygnuję z samocho-
du i przesiądę się na rower 

albo czy zainstaluję panele fotowol-
taiczne, by móc pozyskiwać energię 
elektryczną ze słońca? Pojedyncza 
decyzja niewiele zmieni, ale decy-
zje setek tysięcy, a nawet milionów 
obywateli będą miały ogromne 
znaczenie. 

Kryzys klimatyczny to nasz 
wspólny problem, który może-
my rozwiązać wyłącznie dzięki 
międzynarodowej współpracy oraz 
poprzez odpowiedzialne działania 
obywateli i rządzących, a wszyst-
ko to przy wsparciu naukowców. 
Dlatego dla Unii Europejskiej walka 

o klimat jest jednym z prioryteto-
wych celów budżetowych, również 
w kontekście odbudowy gospodarki 
po pandemii. 

SKĄD SIĘ BIORĄ ZANIECZYSZCZENIA?
Głównymi źródłami powsta-

wania zanieczyszczeń na terenach 
zurbanizowanych są: działalność 
zakładów przemysłowych, ruch 
uliczny, a także procesy spalania 
związane z indywidualnym ogrzewa-
niem mieszkań lub domów. Często-
tliwość emisji gazów cieplarnianych 
do powietrza jest uzależniona od 
różnych czynników, np. od inten-
sywności procesów produkcyjnych 

Edyta Śpiewak

Unia Europejska ustaliła budżet przekraczający bilion euro  
na wszelkie cele wspólnotowe w latach 2021–2027. Część z tych środ-
ków zostanie przeznaczona na walkę ze zdrowiem naszej planety.

Kryzys klimatyczny to nasz 
wspólny problem.



Bycie samemu sobie szefem to marzenie wielu młodych ludzi. Niezależność i decyzyjność 
niosą ze sobą jednak dużą odpowiedzialność oraz ryzyko niepowodzenia. Czy warto zatem 
zakładać własny biznes… bez żadnej pomocy?

rekrutuje i szkoli startupy dobrane 
według konkretnych kryteriów reko-
mendowanych przez zleceniodawcę. 
Pozwala to dopasować się startupom 
do konkretnych potrzeb rynku i klien-
tów oraz szybciej zdobyć pierwszego 
klienta. Same akceleracje robione są 
często pod konkretne branże lub po-
trzeby rynkowe oraz skierowane są do 
startupów w różnych fazach rozwoju 
– od pierwszych pomysłów na biznes 
po działające już firmy.

CZY WARTO BRAĆ UDZIAŁ?
Udział w programie akceleracyj-

nym poza zdobyciem cennej wiedzy 
pozwala zwalidować swój pomysł 
biznesowy dzięki konsultacjom 
z mentorami podczas DemoDay. Jest 
to ścieżka warta uwagi dla młodych 
innowacyjnych pomysłów, jednak 
nie jest w pełni usłana różami. Przy 
zapoznawaniu się z regulaminem 
i rozmowach z inwestorami nale-
ży zwracać szczególną uwagę na 
prawa autorskie do pomysłu oraz 
mieć w głowie własny plan rozwoju 
działalności, aby nie stracić z pola 
widzenia celu, dla którego uczestni-
czy się w projekcie.

Mając wstępnie zweryfikowany 
pomysł biznesowy, warto śledzić 
różne informacje i ogłoszenia akce-
leracyjne na stronach biznesowych, 

nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 
Do niektórych programów akcelera-
cyjnych można się zgłaszać nawet na 
innym kontynencie.

Wszystkie akceleracje wyglądają 
dość podobnie, po rekrutacji uczestni-
cy biorą udział w cyklu intensywnych 
szkoleń i warsztatów biznesowych, 
następnie odbywają się indywidualne 
konsultacje i mentoring, by na końcu 
zaprezentować się przed inwestorami 
i potencjalnymi klientami podczas 
wydarzenia nazywanego DemoDay. 
Takie wydarzenia zawsze budzą duże 
zainteresowanie ze strony biznesu, 
głównie dlatego, że można poznać 
najnowsze pomysły młodych przed-
siębiorców, zorientować się w kierun-
kach rozwoju technologii i potencjal-
nie nawiązać współprace.

Dla początkujących przedsię-
biorców jest to olbrzymia szansa na 
rozwijanie swoich pomysłów pod 
okiem doświadczonych mentorów, 
którzy często rozwinęli już swoje 
biznesy i teraz dzielą się zdobytą 
wiedzą. Standardem jest również 

przyznawanie grantów 
finansowych dla najlepszych 
startupów na zakończenie 
akceleracji. Tu oczywiście 
należy rozróżnić granty 
non-equity od udziałowych, 

kiedy to grantodawca właściwie 
zakupuje udziały w danym startupie. 
Druga opcja jest dla przedsiębiorcy 
o tyle niebezpieczna, że może zostać 
wywłaszczony ze swojego pomysłu, 
z drugiej zyskuje zaangażowanie 
znacznego i poważnego 
inwestora, co wzmacnia 
potencjał biznesu.

Organizacja akcele-
racji stała się dla niektó-
rych korporacji formą 
rozwijania innowacji 
i szukania rozwiązań na 
własne problemy biznesowe. Niektóre 
z nich zlecają tzw. akceleracje pod 
klucz, czyli prywatne projekty akcele-
racyjne, podczas których wykonawca 

Akceleracja dla młodego biznesu

B ycie młodym przedsiębiorcą 
wiąże się z dość wysokim 
progiem wejścia i znacznym 
progiem rentowności, który 

trzeba osiągnąć w jak najkrótszym 
czasie. Trzeba zgromadzić bardzo 
dużo różnorakiej wiedzy z zakre-
su ekonomii, prawa, księgowości, 
modeli biznesowych itp. Wśród 
wielu barier rozwoju młodzi ludzie 
zwracają też uwagę na brak finanso-
wania. Nie można również pominąć 
skomplikowania przepisów praw-
nych, podatków i barier administra-
cyjnych, które spędzają sen z powiek 
wielu przedsiębiorców.

Według oficjalnych danych GUS-
-u pierwszych trzech lat działalności 
na rynku nie wytrzymuje około 80% 
nowych firm. To bardzo duży odsetek 
upadłości lub rezygnacji z własne-
go przedsiębiorstwa. Przyczynami 
takiego stanu rzeczy są nie tylko 

powody wymienione powyżej, ale 
również mnóstwo aspektów społecz-
nych i motywacyjnych.

PROSTA RECEPTA?
Wychodząc naprzeciw powyż-

szym barierom rozwoju przedsiębior-
czości, instytucje otoczenia biznesu, 
fundusze inwestycyjne i korporacje 
tworzą dedykowane programy szko-
leniowe dla młodych przedsiębiorców 
i startupowców, tzw. akceleracje. 
W fizjologii i psychologii ten termin 
oznacza przyspieszone dojrzewanie 
i właśnie o to chodzi w tych progra-
mach – startupy mają przyspieszyć 
swój rozwój.

Tomasz Rykaczewski

Według oficjalnych danych GUS-u pierw-
szych trzech lat działalności na rynku 
nie wytrzymuje około 80% nowych firm.

Akceleracje – w fizjologii i psychologii ten 
termin oznacza przyspieszone dojrzewanie 
i właśnie o to chodzi w tych programach – 
startupy mają przyspieszyć swój rozwój.
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na z dubbingiem, który na mojej drodze zawo-
dowej pojawił się nieco później.

W międzyczasie przyszły też pierwsze 
„reklamówki” głosowe dla dawnego Radia So-
lidarność. Regularnie grałem też na deskach 
Teatru Polskiego, bo teatr był dla mnie wtedy 
podstawowym zajęciem. Cały ten bagaż do-
świadczeń dał mi szansę na pojawienie się w le-
gendarnym Studiu Opracowań Filmów na ulicy 
Nabielaka 15; studiu, w którym powstała m.in. 
„Pszczółka Maja”. Najpierw otrzymywałem od 
niezapomnianej Marii Piotrowskiej propozycje 
mniejszych ról, potem przyszedł czas na więk-
sze wyzwania i kolejne castingi, takie jak trwa-
jący kilka miesięcy (sic!) casting do roli Chudego 
w „Toy Story”. Po drodze, na zaproszenie An-
drzeja Piszczatowskiego, otrzymałem propozy-
cję współpracy z Teatru Polskiego Radia, który 
dla młodego adepta sztuki był niezwykle nobili-
tujący i kształcący. Było to na początku lat dzie-
więćdziesiątych. To wtedy wszystko się zaczęło. 
Moja współpraca z mikrofonem, z którym lubi-
my się i szanujemy do dziś. Myślę, że czasem jest 
to nawet jakaś forma miłości!

Czy czuje się Pan bardziej aktorem du-
bbingowym, czy teatralnym? A może nie 
można tego kategoryzować?

W chwili obecnej w teatrze pracuję bar-
dzo rzadko. Natomiast dla naszego zawodu, 
dla profesji aktora, najlepiej jest być osobą 
uniwersalną, potrafiącą pracować zarówno 
przed mikrofonem, jak i przed kamerą czy 
na deskach teatru. Każda z tych dziedzin wy-
maga zupełnie innego podejścia do rzemiosła 
i ważne, by umieć się w tym wszystkim odna-
leźć. Staram się być w zawodzie w sposób róż-
norodny, dlatego nie mogę powiedzieć o sobie, 
że jestem wyłącznie aktorem głosowym, tele-
wizyjnym czy też teatralnym. Cieszę się, że 
dzięki uprawianiu mojego zawodu na różnych 
frontach ciągle mogę się rozwijać.

Wspominał Pan o tym, że pracę przed 
mikrofonem zaczynał w Rozgłośni Harcer-
skiej. Prezenterzy i dziennikarze radiowi 
bardzo często twierdzą, że nie lubią słu-
chać swojego głosu. Czy z aktorami dubbin-
gowymi jest podobnie?

Sądzę, że tak. Bardzo długo przyzwyczaja-
łem się do brzmienia mojego głosu. Pamiętam 
zabawną historię. Wiele lat temu w bufecie Te-
atru Polskiego przy ulicy Karasia znajdował się 
ogromny, dudniący telewizor. W pewnym mo-
mencie, w trakcie spożywania zupy pomidoro-
wej, na ekranie pojawiła się reklama batoników, 
do której użyczyłem swojego głosu. Myślałem, 
że ze wstydu schowam się pod stołem. Wyda-
wało mi się wtedy, że brzmię koszmarnie. Szczę-
ściem prawie nikt nie zwrócił na to uwagi…

Dziś mam już do tego większy dystans. 
Jednak zawsze, gdy użyczam swojego głosu, 
staram się robić wszystko jak najlepiej. Tak, 
abym sam był szczęśliwy i na 100% zadowo-
lony z wykonanej roboty.

Czy umiejętność mówienia różnymi 
głosami jest kluczowa w tej pracy?

Tak, choć ważne jest, by operować danym 
głosem powtarzalnie. Jeżeli mamy do zagrania 
małe role, nie ma z tym większego problemu. 
Chcąc jednak uprawiać ten zawód dłużej, i móc 
pozwolić sobie na zbudowanie wielowymiaro-

Kamil Kijanka
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Robert Czebotar to człowiek wielu talentów. Z granymi 
przez niego postaciami zaprzyjaźniło się wielu z nas. Któż nie 
uwielbiał Chudego z „Toy Story”, nie chciał być odważny jak 
Cyklop z serii „X-Men” lub pomysłowy jak Kapitan Planeta?

„Koncept”: Jak zaczęła się Pana przy-
goda z dubbingiem?

Robert Czebotar: Pierwsze kroki przed 
mikrofonem stawiałem w Rozgłośni Harcer-
skiej. Janusz Sikorski, współtwórca kultowej 
grupy szantowej Stare Dzwony zaprosił mnie 
do współpracy w 1991 r. Prowadziłem w RH 
audycje na temat jazzu i wędkarstwa, czyta-
łem też serwisy informacyjne. Tam też podją-
łem próby pozbycia się tzw. „korka w krtani”, 
towarzyszącego moim pierwszym audycjom 
na żywo. Rozgłośnia Harcerska, która mie-
ściła się w budynku YMCA, była wspaniałą 
szkołą rzemiosła i jest bardzo mocno związa-
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Zagrałem więc Narratora i Profesora Ato-
musa. W czasie sesji nagraniowych najpierw 
nagrywaliśmy aksamitną barwą rolę ojca 
tytułowych bohaterek, a potem ostrzejszym 
tembrem kwestie narratora.

Do tego dodałbym przeróżne postaci z „Lo-
oney Tunes”, które graliśmy pod koniec ubie-
głego wieku. Były to role, które sprawiały mi 
naprawdę ogromną frajdę i satysfakcję. Szkoda 
że czasy, w których nagrywaliśmy sceny razem, 
stojąc obok siebie przy mikrofonie, odeszły bez-
powrotnie do lamusa... Dziś już niestety nie gra 
się grupowo, a było w tym sporo uroku.

Nie wymienił Pan Chudego z „Toy Story”.
Owszem, bo mówiąc o rolach charaktery-

stycznych, zawsze mam na myśli te postaci, dla 
których w sposób szczególny musiałem zmienić 
barwę głosu. Zmienić do tego stopnia, że nawet 
moi koledzy po fachu mieli wątpliwości, czy ja 
to ja. Dla normalnego widza moje brzmienie jest 
wtedy absolutnie anonimowe.

Do zbudowania postaci Chudego nie zmie-
niałem jednak zbytnio głosu, używałem raczej 
swojej średnicy, która okazała się bardzo podob-
na do barwy Toma Hanksa. Gram Chudego od 
połowy lat dziewięćdziesiątych, więc zdążyłem 
się z tą postacią zaprzyjaźnić.

Siłą serii „Toy Story” są wspaniałe scenariu-
sze i rewelacyjna obsada! W polskich wersjach 
TS pojawiło się wielu znamienitych aktorów. 
Amerykanie byli do tego stopnia zadowoleni, że 
po odsłuchaniu pierwszego TS przyznali nam 
nagrodę za najlepszą wersję europejską.

Czy dubbing w grach komputerowych 
jest czymś zupełnie innym niż ten nagry-
wany w przypadku bajek?

Są pewne różnice. Bazą oczywiście jest 
wspominana technika aktorska. Przy grach 
jest dużo pracy samodzielnej. Dostajemy na 
ekranie tekst, najpierw w wersji angielskiej, po-
tem w polskiej. Nie rozprasza to wcale, a wręcz 
pomaga. Słuchawki są naszym nieodłącznym 
partnerem. W uchu słyszymy oryginalny głos, 
najczęściej w języku angielskim, a sami staramy 
się wypowiedzieć daną kwestię tak, by było to 
zgodne z emocjami bohatera i czasem trwania 
jego propozycji na daną postać.

Doskonale pamiętam Pana jako Cza-
rownika z trzeciej odsłony „Diablo”.

Bardzo miło wspominam pracę przy tym 
projekcie. Co ciekawe, ani ja, ani żaden z pozo-
stałych aktorów grających głównych bohate-
rów w Diablo III nigdy nie grał w jakąkolwiek 
grę komputerową! Nigdy! Może jedna osoba 
z podstawowego składu miała ogólne pojęcie, 
o co w tej zabawie w budowanie komputerowych 
światów chodzi... Nie przeszkodziło nam to 
w stworzeniu czegoś absolutnie wyjątkowego!

Kiedy wybuchał świat oparty na kompu-
terach, poszedłem w stronę muzyki i książek. 
W pojmowaniu dźwięków i obrazów pozosta-
łem odrobinę analogowy. Nigdy nie ciągnęło 
mnie w stronę gier i mogę z całą odpowiedzial-
nością stwierdzić, że jestem na tę formę rozryw-
ki odporny!

Wiem, że niektórzy nie mogą żyć bez sesji 
w LOL-a lub Call of duty i oczywiście nie ma 
w tym nic złego. Bez komputerów niemożliwe 
byłoby choćby nagrywanie kolejnych filmów 
i gier komputerowych!

wej postaci, trzeba mieć odpowiednie umiejęt-
ności techniczne. Modulowanie głosem, dobry 
słuch i punktualność rytmiczna to najważniej-
sze składowe potrzebne do pracy w dubbingu. 
Z reguły robimy polskie wersje filmów istnie-
jących już w wersjach angielskich, niemieckich 
czy francuskich. Oznacza to, że wsłuchując się 
w ścieżkę obcojęzyczną, musimy rozpocząć 
daną kwestię tam, gdzie zaczyna ją dana postać, 
w tym samym momencie kwestię tę zakończyć, 
a często także wpisać się odpowiednio w ruch 
ust bohatera, czyli tzw. kłapy. Zrobić rytmicznie 
pauzę tam, gdzie on ją wykonał, kontrolować 
tekst i dopasować barwę głosu tak, aby była ona 
jak najbardziej zbliżona do oryginału, i wszyst-
ko to dzieje się w szeleszczącym, jednym z naj-
trudniejszych języków świata!

Część naszych czytelników pewnie my-
ślała o tym, by spróbować swoich sił w du-
bbingu. Czy fakt, że nie studiowali nigdy 
aktorstwa, przekreśla ich szanse?

I tak, i nie. W Akademii Teatralnej możemy 
skutecznie popracować nad techniką, dykcją, 
warsztatem i interpretacją. Nad elementami 
niezbędnymi w tej pracy. W dzisiejszych czasach 
mamy jednak możliwości techniczne, sprzęto-
we i ogromną potrzebę specjalizacji. Skupiając 
się na samodzielnym doskonaleniu w zakresie 
dykcji, także można osiągnąć zadowalające re-
zultaty i pojawić się w studiach dubbingowych. 
Nawet jeżeli nie jest się studentem aktorstwa. 
Oczywiście trzeba mieć przy tym odpowiednie 
predyspozycje i samodyscyplinę. Studia teatral-
ne otwierają wiele dróg, ale zdarza się, że poja-
wiają się wśród nas koleżanki i koledzy, którzy 
nigdy nie studiowali na AT, a przed mikrofonem 
radzą sobie znakomicie! Kluczem jest wspo-
mniana już technika użytkowa, czyli dykcja, 
która nie przeszkadza w budowaniu postaci.

Czy jest to problem dla aktora dubbin-
gowego, gdy po wielu latach musi powrócić 
do grania jakiejś postaci?

Jeżeli dbał o swój głos i ćwiczył, a nie ma 
w tej pracy innej możliwości, to nie powinno być 
z tym najmniejszych problemów.

Zazwyczaj to kwestia kilku minut, by 
po wielu nawet latach „wskoczyć” ponownie 
w daną rolę. Tego się po prostu nie zapomina. 
I jest przy tym zawsze dużo frajdy; to tak, jak 
byśmy się posługiwali maszyną czasu, która 
przenosi nas kilkanaście lat wstecz.

To może porozmawiajmy o niektórych 
rolach granych przez Pana. Czy jest jakaś 
postać charakterystyczna, którą Pan trak-
tuje w sposób szczególny?

Przychodzi mi na myśl serial „Brickleber-
ry”; przeznaczony raczej dla dorosłej widow-
ni, bo pojawiają się tam dość krwiste słowa. 
Grałem tam kilka ról, m. in. Jima Petardę, 
bezzębnego, sepleniącego faceta. Ponieważ 
jego postać była skonstruowana zabawnie 
i nietuzinkowo, grało mi się Jima znakomicie. 
Rola ta dawała duże pole do popisu i ogromną 
swobodę interpretacyjną.

Bardzo lubię też narratora z „Atomówek”. 
Razem z reżyserką Ewą Kanią znaleźliśmy na 
niego pomysł. W „Atomówkach” wygrałem po 
castingu trzy role, ale ostatecznie państwo 
nadzorujący produkcję ze Stanów Zjedno-
czonych uznali, że byłoby to lekką przesadą. 
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– logiczne, biorąc pod uwagę łatwość, 
z jaką bohater znajduje partnerki do 
prób samobójczych.

w nim buntowników i nieletnich ucie-
kinierów w ogóle byłoby sensownym 
wpisywać w sztywne ramy. Przy okazji 
tego tekstu trudno nie wspomnieć 
o opisanym w nim spotkaniu z pięcio-
latką regularnie zażywającą LSD.

Didion słynie z subtelności 
w portretowaniu; opisuje często 
ambiwalentne detale, a nawet gdy 
puenta tekstu jest zupełnie jasno 
sformułowana, to mieści się w nie-
spodziewanych kategoriach – przy-
najmniej w tym tomie. Tytułowy 
artykuł może wydawać się niektó-
rym czytelnikom jednostronny, być 
może dlatego, że Didion potrafi gdzie 
indziej opisać z podobną życzliwością 
tak różne postacie jak wspomniani 
Wayne i Baez. Wiele wskazuje jednak 
na to, że skrajność, na której skupiła 
się Didion, zaważyła w historii. 
Być może polscy czytelnicy będą 
mieli okazję przeczytać późniejsze 
pisma tej autorki, o których można 
dowiedzieć się, oglądając film doku-
mentalny „Joan Didion: Wszystko 
w rozpadzie”.

O samu Dazai to klasyk li-
teratury japońskiej, który 
pozostaje poczytnym autorem 
i którego kilka dzieł wydano 

już w Polsce. Żył w latach 1909–1948, 
a jego chaotyczne życie – które oprócz 
napisanych książek punktują nałogi 
i próby samobójcze (jak zresztą kilku 
z najważniejszych japońskich pisarzy) 
– owiane jest mitem i romantyzowa-
ne. Musi tak być, biorąc pod uwagę, że 
„Zatracenie”, ostatnie dzieło Dazaia, 
opisuje na poziomie wręcz podskórnie 
intymnym losy bohatera, które w wie-
lu punktach pokrywają się z życiem 
autora. Powieść ta ma formę wspo-
mnień, jednego z najpopularniejszych 
gatunków swojego czasu, jak dowia-
dujemy się z zawartego w książce 
posłowia, przy czym wstęp i epilog jest 
napisany z perspektywy osoby, która 
na owe zapiski miała natrafić. 

Bohater „Zatracenia” Yozo potrafi 
zdobyć sympatię większości osób, któ-
re poznaje, mimo tego od dzieciństwa 
czuje się wyalienowany, a wszelkie 
interakcje stanowią dla niego grę, 
w której ukrywa swoje prawdziwe „ja”. 
W kolejnych latach na skutek porażek 
traci nawet tę fasadę i pozostaje z ni-
czym: tytułowe zatracanie dotyczy 
człowieczeństwa, które bohater uwa-
ża za przezeń utracone. Trudny do 
zrelacjonowania ciąg zmian miejsca 
zamieszkania, nałogów, partnerek 
i dorywczych prac pozostaje jedy-
nie tłem dla historii tego upadku. 
Jego prawdziwa przyczyna nie ma 
wiele wspólnego z epizodami, które 
zdaniem bohatera są decydujące, 
a wskazują raczej na stan, przez który 
tak myśli. Współczesny czytelnik 
natychmiast ekstrapoluje ten stan na 
powojenną epokę powstania utworu 

w USA cieszy się niezwykłą estymą 
nie tylko za walory dziennikarskie, 
ale także za samą jakość prozy. Co 
ciekawe, w Polsce ukazały się już de-
kady temu cztery z powieści pisarki, 
a ostatnimi laty w dwóch wydaniach 
nagradzany bestseller o radzeniu 
sobie z utratą męża „Rok magicznego 
myślenia”. Po raz pierwszy jednak 
polski czytelnik ma okazję przeczy-
tać reportaże i eseje Didion.

O ile eseje Didion, które wy-
pełniają dalszą część książki, np. 
„O szacunku do siebie samej”, także 
są interesujące, to nie ma wątpliwości, 
że stanowią prace dziennikarskie z lat 
1965–1967. Dotyczą m.in. słynnej 
sprawy kryminalnej, Johna Way-
ne’a, Joan Baez, Howarda Hughesa 
i w końcu – a mowa tu o tytułowym 
reportażu – kluczowego ośrodka 
subkultury hippisowskiej, dzielnicy 
Haight-Ashbury  w San Francisco. Już 
sama fragmentaryczna struktura tego 
artykułu przekazuje tezę o rozpadzie 
tradycyjnych struktur społecznych, 
o ile chaotyczne życie opisanych 

ZATRACENIE
OSAMU DAZAI, SPÓŁDZIELNIA  
WYDAWNICZA CZYTELNIK, 132 S.
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DRYFUJĄC DO BETLEJEM
JOAN DIDION, WYDAWNICTWO  
CYRANKA, 280 S.

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

J oan Didion to autorka znana 
przede wszystkim za swoje 
reportaże zaliczane do nurtu 
Nowego Dziennikarska, chociaż 

opublikowała także kilka powieści 
i tomów wspomnień. „Dryfując do 
Betlejem” to być może najważniejszy 
zbiór jej reportaży i esejów, który 
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Cassie była ofiarą gwałtu, a sprawa 
została wyciszona, aby konsekwen-
cje czynów rówieśników z colle-
ge’u przypadkiem nie zaważyły na 
ich obiecującej przyszłości. Ukierun-
kowały jednak przyszłość Cassie i jej 
przyjaciółki. 

Nie zdradzając więcej, warto 
zwrócić uwagę, na kogo ostatecznie 
zostaje skierowana najostrzejsza 
krytyka. Doszli i niedoszli gwałcicie-
le zostają ośmieszeni do tego stop-
nia, że wydają się nie warci ferworu 
filmu, czy też nie stanowią godnych 
przeciwników dla Cassie. Wiele 
wskazuje na to, że ważniejsze jest 
oskarżenie w kierunku mężczyzn, 
którzy przymykają oko na przewi-
nienia kolegów, ale wątek ten jest 
na tyle incydentalny, że niewystar-
czająco wybrzmiewa. To nie kwestia 
postawienia konkretnej diagnozy 
dla społeczeństwa, a raczej dopię-
cia elementów scenariusza. Mimo 
pewnej niejasności zakończenie jest 
zadziornie optymistyczne.

swego rodzaju manifest pokoleniowy, 
pogodzenie zamiłowania do makijażu 
i muzyki Britney Spears z femini-
zmem. Chociaż pełnometrażowego 
debiutu Emerald Fennell trudno nie 
skojarzyć z niegdyś popularnym nur-
tem kina eksploatacji rape and revenge, 
to lepszy trop stanowi serial „Killing 
Eve”, którego drugi sezon Fennell 
pisała oraz nadzorowała, i świeżość, 
którą serial wprowadził do niezwykle 
ogranego już gatunku.

Gdy poznajemy odgrywaną przez 
Carey Mulligan Cassie, za dnia pra-
cuje w kawiarni, a w nocy udaje pija-
ną klubowiczkę, aby wabić podstęp-
nych mężczyzn i z nagłą trzeźwością 
przywoływać ich do porządku. Gdy 
Cassie poznaje młodego, czarujące-
go kawalera Ryana (Bo Burnham), 
zmienia swój modus operandi, jak 
gdyby chciała szybciej przepracować 
traumę, i bierze za cel osoby na różny 
sposób odpowiedzialne za sytuację, 
której szczegóły zostają w końcu 
ujawnione. To najbliższa przyjaciółka 
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OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.
REŻ. EMERALD FENNELL,  
PROD. USA/WIELKA BRYTANIA, 113 MIN

P rzekorne wykorzystanie paste-
lowych kolorów i dziewczęcego 
popu do opowiedzenia historii 
na temat, który dopiero 

przestaje być tabu, to z jednej strony 
taktyka konia trojańskiego, ale także 

i niezależne działanie w swoim inte-
resie jest tematem tej historii oraz 
tym, czego uczy się Erica.

P aul Mazursky to reżyser, 
który zasługuje na więk-
szą uwagę po obu stronach 
oceanu. Większość jego dzieł 

to ciepłe komediodramaty, łatwe do 
przeoczenia w szeregu ikonicznych, 
autorskich filmów, jakie wydało kino 
amerykańskie lat 70. i 80., kiedy 
przypadł szczyt kariery Mazur-
sky’ego. Jego debiut z 1969 roku, 
oparty na własnym scenariuszu „Bob 
i Carol i Ted i Alice”, to niezapomnia-
ny komentarz na temat epoki. Polscy 
widzowie być może najlepiej znają 
urzekającą „Moskwę nad rzeką Hud-
son” z Robinem Williamsem w roli 
uchodźcy ze Związku Radzieckiego.

„Niezamężna kobieta” to jeden 
z najbardziej udanych filmów Mazur-
sky’ego. Co dosadniej sugeruje anglo-
języczny tytuł filmu, „An Unmarried 
Woman” opowiada o kobiecie, która 
musi poradzić sobie z rozstaniem z mę-
żem. Odgrywana przez Jill Clayburgh 

Erica zostaje opuszczona po kilku-
nastu latach małżeństwa i pozostaje 
sama z córką. Ta kryzysowa sytuacja 
oczywiście odbija się na jej zdrowiu, ale 
nie znaczy to, że bohaterka potrzebuje 
naszej litości. Swobodnie poprowa-
dzona opowieść po gorzkim początku 
niespodziewanie staje się jednym z fil-
mów, w których przytulnym nastroju 
mamy ochotę się rozgościć.

Bohaterka regularnie spotyka się 
z gronem przyjaciółek, wzajemnie 
wspiera się także z córką i uczęszcza 
na terapię. Ponieważ pracuje w ga-
lerii sztuki, wątek ten wprowadza 
do filmu grono barwnych postaci, 
w tym malarza Saula, odgrywanego 
przez znanego z „Greka Zorby” Alana 
Batesa. Z pomocą świetnych aktorów 
Mazursky ożywia każdego z tych bo-
haterów tak, że wydają się oni mieć 
bagaż doświadczeń i przemawiać 
z własnego punktu widzenia. Zresztą 
to właśnie własny punkt widzenia 

NIEZAMĘŻNA KOBIETA 
REŻ. PAUL MAZURSKY,  
PROD. USA, 130 MIN



„Studium 2020”  
– raport warty poznania

Przyzwyczajenia są potężną siłą i na co dzień można łatwo o tym zapomnieć. Fakt ten był 
jednak zauważany już przez starożytnych Rzymian, którzy mawiali consuetudo altera natura est, 
co oznacza: przyzwyczajenie jest drugą naturą. 

a także aspekt regulacyjny i działania 
prawne podejmowane przez polską 
administrację publiczną w czasie pan-
demii. Następnie poruszonych zostało 
sześć zagadnień szczegółowych, które 
zdaniem autorów wydawały się szcze-
gólnie ważkie lub interesujące. Podda-
ne analizie zostały zatem: wyzwania 
stojące przed polską służbą zdrowia, 
wpływ pandemii na nauczanie pod-
stawowe i ponadpodstawowe, opinie 
studentów na temat jakości nauczania 
zdalnego, to, jak z pandemią poradził 
sobie sport, i to nie tylko ten „kla-
syczny”, ale także e-sport. Ostatnim 
poruszanym elementem były sektory 
prowzrostowe w trakcie pandemii. 

POZWÓLCIE SIĘ ZACIEKAWIĆ
Oczywiście ze względu na liczbę 

kwestii, na które wpływa pandemia, 
wybór poszczególnych płaszczyzn 
może zostać uznany za arbitralny. Tu-
taj jednak należy pamiętać, że liczba 
możliwych do poruszenia aspektów 
jest ogromna i należało dokonać ich 
selekcji. Samo opracowanie powinno 
być również traktowane jako pewne 
wprowadzenie i zaznaczenie najistot-
niejszych faktów z punktu widzenia 
omawianych zagadnień. Przedsta-
wienie czytelnikom w tak krótkim 
artykule wszystkich informacji i da-
nych zawartych w raporcie, liczącym 
niemal sto osiemdziesiąt stron, jest 
zwyczajnie niemożliwe. Dlatego też 
chciałbym zaproponować pewną grę – 
poniżej przedstawię kilka ciekawych 
wątków i zagadnień, jakie można 
odnaleźć w jego poszczególnych 
rozdziałach. Jeżeli kogoś zainteresuje 
dany temat, to wtedy nie pozostanie 
nic innego, jak sięgnięcie do treści 
całego raportu. 

skutkami COVID-19. Niewątpliwie 
liczba czynników, które należało-
by wziąć pod uwagę przy dłuższej 
analizie, może zniechęcać już na 
wstępie. A przecież trudno odmówić 
koronawirusowi ogromnego wpływu 
na całokształt naszego funkcjono-
wania, który warto byłoby, chociaż 
pobieżnie, poznać. 

„STUDIUM 2020: POLSKA W OB-
LICZU PANDEMII NA WYBRANYCH 
PRZYKŁADACH”

Mając świadomość potrzeby 
ujmowania w kompleksowy sposób 
wpływu koronawirusa i relatywnie 
małej liczby opracowań odnoszą-
cych się do strukturalnej ingerencji 
pandemii w poszczególne sfery życia, 
eksperci Centrum Analiz Klubu 
Lidera Rzeczypospolitej zdecydowa-
li się na przygotowanie opisanego 
poniżej opracowania. Na wstępie 
chciałbym zaznaczyć, że sam byłem 
jednym z twórców omawianego opra-
cowania, które nosi tytuł „Studium 
2020: Polska w obliczu pandemii na 
wybranych przykładach”. Zamysłem 
całego raportu, znajdującym odzwier-
ciedlenie w jego konstrukcji i treści, 
było przedstawienie zmian obserwo-
wanych w wybranych płaszczyznach 
życia, spowodowanych tym, co 
w skrócie można nazwać „koronawi-
rusem”. Nie chodzi przecież jedynie 
o samego wirusa, lecz także wszystkie 
zjawiska i decyzje bezpośrednio bądź 
pośrednio z nim powiązane. 

Cały raport składa się z dziewię-
ciu rozdziałów. Trzy pierwsze mają 
za zadanie nakreślić ogólną sytuację 
pandemiczną w Polsce tj. socjologicz-
ny wpływ COVID-19 na społeczeń-
stwo, jego makroekonomiczne skutki, 

J estem pewien, że każdy z nas ma 
doświadczenia potwierdzające 
takie stwierdzenie. Przykładowo, 
kiedy sąsiad przeprowadza długi 

remont, w pierwszych kilku dniach 
szczególnie daje się on we znaki, póź-
niej jednak człowiek zdecydowanie 
mniej zwraca uwagę na dochodzące 
odgłosy. Naukowa nazwa opisywane-
go zjawiska to habituacja, czyli zanik 
reakcji na powtarzające się bodźce. 

PRZEBODŹCOWANIE
Dlaczego o tym piszę? Ponie-

waż jeżeli już w pierwszym zdaniu 
tego artykułu pojawiłoby się słowo 
„COVID-19”, wtedy pierwsza reakcja, 
jaka mogłaby się pojawić u każdego 
czytelnika, wyglądałaby w stylu: 
„o nie, znowu…”. Ciągle jesteśmy 
bombardowani informacjami 
o pandemii: od codziennych liczb 
dotyczących osób zaszczepionych, 
nowych zachorowań i zmarłych, przez 
wiadomości o kolejnych mutacjach 
wirusa, a kończąc na tym, co dużej 
części społeczeństwa daje się mocno 
we znaki, czyli kolejnych zmianach 
w katalogu obostrzeń życia społecz-
nego. Jesteśmy dosłownie przez te 
wszystkie kwestie osaczeni. Nie może 
zatem dziwić, iż przyzwyczailiśmy 
się do tych „nowości” i drastycznie 
odmiennie je postrzegamy, niż było to 
na samym początku marca zeszłego 
roku. Dowiadujemy się o nich jako 
o pewnych faktach i przyjmujemy do 
wiadomości. Jak jednak często o nich 
myślimy i analizujemy? Oczywiście 
każdy z nas zastanawia się nad tymi 
zmianami głównie w kontekście 
własnych planów. Nie mam jednak 
na myśli takiego namysłu, lecz 
głębszą refleksję nad dalekosiężnymi 

Piotr Mikusek
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„WPŁYW COVID-19 NA SPOŁECZEŃ-
STWO – ANALIZA WYBRANYCH 
ZAGADNIEŃ” 
PRZEMYSŁAW ONOSZKO 

W rozdziale dowiemy się między 
innymi, czy po przeprowadzeniu 
wyborów prezydenckich zaufanie 
obywateli do działań rządu wzrosło, 
czy też spadło oraz kto lepiej oceniał, 
młodzi ludzie czy starsi, skutecz-
ność decyzji podejmowanych przez 
administrację publiczną w trak-
cie pandemii.

„MAKROEKONOMICZNE SKUTKI 
PANDEMII COVID-19 DLA POLSKI” 
AUT. TOMASZ RYKACZEWSKI

Rozdział zawiera odpowiedzi na 
pytanie, jakiej wielkości zadłużenia 
Polski można było się spodziewać na 
koniec 2020 r., i czy tarcze anty-
kryzysowe odbiją się na zadłuże-
niu Polski. 

„ZNACZENIE STABILNOŚCI PRAWA 
W DOBIE COVID-19. OPIS POLSKICH 
TRENDÓW REGULACYJNYCH JAKO 
STUDIUM PRZYPADKU OKRESU 
PANDEMII” 
PIOTR MIKUSEK

Ta część pozwoli czytelnikom 
dowiedzieć się, dlaczego przez długi 
czas obowiązek noszenia maseczek 
na twarzy mógł przyprawiać o ból 
głowy prawników, a także że przy 
pisaniu rozporządzeń warto sięgnąć 
do nowych atlasów geograficznych, 
a nie korzystać z tych starych i nie-
aktualnych. 

„WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA 
EDUKACJĘ PODSTAWOWĄ I PONAD-
PODSTAWOWĄ W POLSCE” 
MICHAŁ GRATKOWSKI 

„STUDIOWANIE PODCZAS PANDE-
MII. BADANIE OPINII STUDENTÓW 
O NAUCZANIU ZDALNYM” 
JAROSŁAW BIELIŃSKI 

W rozdziałach przekonujemy się, 
że edukacja zdalna niejedno ma imię 
i obawy z nią związane są diametral-
nie odmienne w przypadku nauczy-
cieli szkół podstawowych i ponad-
podstawowych oraz studentów. 

„COVID-19 A SPORT W POLSCE NA 
WYBRANYCH PRZYKŁADACH” 
KAROL SOCHA 

„CZY COVID-19 ZNISZCZY 
E-SPORT?” 
KAROL JĘDRUSZEK

Te części pokazują, że problemy 
w organizacji wydarzeń sportowych 
mogą w różny sposób dotykać sportu 
„tradycyjnego” oraz rozgrywek 
e-sportowych. 

„SEKTORY PROWZROSTOWE 
W TRAKCIE PANDEMII COVID-19” 
KAROL JĘDRUSZEK, MAJA POLAK

Natomiast w ostatnim rozdziale 
odnajdziemy odpowiedź na pytanie, 
czy kryzys tak samo daje się wszyst-
kim branżom we znaki, czy może 
dla części z nich ma on charakter 
napędzający wzrost. 

Mam nadzieję, że udało mi się 
pobudzić Waszą ciekawość. Dlatego 
też serdecznie zachęcam wszystkich 
czytelników niniejszego artykułu do 
zapoznania się z raportem „Studium 
2020: Polska w obliczu pandemii na 
wybranych przykładach” przygoto-
wanym przez ekspertów Centrum 
Analiz Klubu Lidera Rzeczypospolitej. 
Jestem przekonany, że każdy znajdzie 
w nim aspekty, które będą dla niego 
interesujące, czy to z punktu widzenia 
możliwości wykorzystania na po-
trzeby badań naukowych, czy też dla 
czystej przyjemności poznania kilku 
ciekawych faktów, które mają wpływ 
na nasze codzienne życie, a o których 
w całym tym szumie informacyjnym 
tak często się zapomina.

CZYTAJ WIĘCEJ

„WYZWANIA POLSKIEJ SŁUŻBY 
ZDROWIA W TRAKCIE PANDEMII 
COVID-19” 
MAJA POLAK

Tutaj można się przekonać, jaki 
jest szacowany koszt postawienia 
nowego szpitala, oraz jaki jest wpływ 
masowej liczby hospitalizowanych 
z powodu koronawirusa na zapew-
nienie opieki medycznej pozostałym 
pacjentom. 
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Mazowiecki Oddział  
Klubu Lidera Rzeczypospolitej

STARE MIASTO W WARSZAWIE
Każdy turysta przebywający na 
Mazowszu koniecznie musi odwie-
dzić stolicę naszego kraju Warszawę. 
Jest w niej wiele pięknych miejsc, 
jednak jedno przykuwa uwagę 
w szczególności. To Stare Miasto, 
zwyczajowo nazywane „Starówką”. 
Jest to najstarszy ośrodek miejski 
Warszawy będący zwartym ze-
społem architektury zabytkowej, 
przeważnie pochodzącej z XVII 
i XVIII w. o średniowiecznym ukła-
dzie zabudowy, otoczony murem 
obronnym z XIV–XVI w. Spacerując 
po Starym Mieście, możemy poczuć 
starodawnego ducha Warszawy, 
napić się kawy w licznych kawiar-
niach oraz podziwiać zabytki, m.in. 
Pomnik Syreny, Zamek Królewski, 
Kościół Jezuitów czy Kolumnę Zyg-
munta III Wazy.

PODLASKI PRZEŁOM BUGU
Podlaski przełom Bugu, chociaż 
nazewnictwem na to nie wskazuje, 
leży w granicach woj. mazowiec-
kiego. Nazwa ta jest pozostałością, 
w której to słychać echo historii oraz 
umiejscawiania terenów na wschód 
od Siedlec w granice historyczne-
go Podlasia. Na obszarze powiatu 
łosickiego poza łonem natury można 
skorzystać z bazy turystycznej oraz 
różnych form spędzania wolnego 
czasu. Piękne widoki na koryto rzeki 
przyciągają głównie osoby miesz-
kające w niedalekiej okolicy, jednak 
każdy, kto miał chociaż raz okazję 
znaleźć się w tym miejscu, zawsze 
pragnie wracać i podziwiać nieska-
laną potęgę natury. Jest to ciekawe 
miejsce dla wszystkich, którzy są już 
znużeni Zalewem Zegrzyńskim. Do 
nadbużańskiej krainy z Warszawy 
można dojechać w mniej niż dwie 
godziny samochodem bądź około 2,5 
godz. pociągiem.

SIEDLCE
Siedlce to miasto położone niecałe 
100 km na wschód od Warszawy. 
W granicach miasta mieszka ok. 78 
tys. osób. Zabytki, muzea oraz dość 
nietypowe budynki w centrum miasta 
tworzą „niepodrabialną” tkankę miej-
ską. Podczas jednodniowego wyjazdu 
do stolicy wschodniego Mazowsza 
będzie można obejrzeć obraz „Ekstaza 
Św. Franciszka” stworzony przez El 
Greca. Dzieło to znajduje się w zbio-
rach muzeum diecezjalnego w Sie-
dlcach. Symbolem miasta jest bez 
wątpienia „Jacek”. Mianem „Jacka” 
określa się figurę Atlasa, która to stoi 
na dachu dawnego miejskiego ratu-
sza, a obecnie muzeum regionalnego. 
Zespół pałacowo-ogrodowy, w skład 
którego wchodzą pałac Ogińskich 
oraz park Aleksandria, jest kolejnym 
miejscem obligatoryjnym do zwie-
dzenia. Chociaż oryginalne budowle 
zostały zniszczone podczas odwrotu 
wojsk niemieckich w 1944 r., to czuć 
w tym miejscu powiew historii lokal-
nej, jaką bez wątpienia są perypetie 
rodu Ogińskich (Polecamy odsłuchać 
Poloneza Ogińskiego „Pożegnanie 
z Ojczyzną”).

Mazowieckie 
oczami KLRP

Dziś na tapet bierzemy województwo mazowieckie. 
KLRP pokaże Wam, że warto odwiedzić to miejsce nie 
tylko ze względu na Warszawę.
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MODLIN
Miejsce kojarzy się głównie z twier-
dzą, lecz tak naprawdę to osiedle 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Rys 
historyczny tego miejsca rozpoczyna 
się już w XI w., lecz pierwsze fortyfi-
kacje zaczęły powstawać już w czasie 
potopu szwedzkiego. Pierwszy raz 
twierdza pełniła funkcję obronną 
w 1813 r., blokując oddziały rosyjskie, 
a w 1831 r. ugościła wojska polskie 
po kapitulacji Warszawy. Była też 
świadkiem oblężeń w czasie obu 
wojen światowych. Dziś można ją 
zwiedzać zarówno indywidualne, jak 
i grupowo z przewodnikiem. Warto 
jednak wcześniej zapoznać się z mapą 
pieszych szlaków. Oglądający insce-
nizację „Pana Tadeusza” z pewnością 
rozpoznają tu zamek Horeszków czy 
tereny koszar z filmu „C.K. Dezer-
terzy”. Niewątpliwym atutem jest 
łatwość dojazdu, twierdza jest poło-
żona kilometr od stacji kolejowej oraz 
około 2 km od Lotniska Modlin.

SZYMANÓW
Szymanów to mała wieś licząca 
zaledwie 730 mieszkańców. Jednak 
historycznie jest związana z takimi 
sławami jak: książęta Mazowieccy 
(XV w.), książę Ziemowit V, Szyma-
nowscy, Maciejewscy, Lubomirscy… 
i wielu innych! Tu gościł w 1705 r. 
jadący z Łowicza król Stanisław 
Leszczyński oraz ostatni król Polski 
Stanisław August Poniatowski. Warto 
zwrócić uwagę na dwa zabytki. Pierw-
szym z nich jest rzymskokatolicki 
kościół w stylu neobarokowym z XVII 
w. Konsekracja świątyni i erygowanie 
parafii miały miejsce w 1667 r. Drugi 
to pałac Lubomirskich z XVIII w., 
który w 1907 r. został nabyty przez 
Zgromadzenie Sióstr Niepokala-
nek. Znajduje się tam replika figury 
Matki Bożej z kaplicy w Jarosławiu, 
wykonana na przełomie 1882/1883 
r. przez Oskara Sosnowskiego, a prze-
wieziona z Jazłowca po II WŚ w 1946 
r. do Polski. Pomocy przy zdjęciu 
900-kilogramowej figury z niszy i za-
pakowaniu jej do transportu koleją 
udzielili radzieccy saperzy. Można 
powiedzieć, że jak na tamte czasy, to 
prawdziwy cud.

WINNICA DWÓRZNO
Zobaczyć krajobraz rodem z Toskanii 
w dobie koronawirusa... i nie oddalać 
się od Warszawy na więcej niż 50 km! 
Brzmi jak marzenie? Tak, ale to plan 
na wycieczkę, która może być covid 
friendly! Pod Mszczonowem znajduje 
się Winnica Dwórzno, organizująca 
enoterapię, czyli leczenie winem. Przy 
okazji enoterapii możemy dowiedzieć 
się, jak powstaje wino jakościowe, 
czym różni się praca winiarzy w Pol-
sce i na świecie oraz najważniejsze 
– możemy zgłębić tajniki mazowiec-
kiego wina. Bracia Gowinowie, którzy 
są roześmianą „twarzą” projektu, po-
siadają w swojej ofercie kilka wartych 
uwagi pozycji. Serdecznie polecamy!

CZERSK
Każdej osobie chcącej poczuć klimat 
średniowiecza możemy polecić wy-
cieczkę na zamek książąt mazowiec-
kich w Czersku, leżący w odległości 
ok. 40 km od Warszawy. Dzięki tej 
wizycie można dosłownie przejść 
się po zapomnianej historii. Warto 
wszak mieć w pamięci, że aż do XVI 
w. ziemie te były częścią księstw 
dzielnicowych, niewchodzących 
w skład Korony Królestwa Polskiego. 
Sam zamek położony jest na wznie-
sieniu, dzięki czemu w słoneczne dni 
można z niego podziwiać malowniczy 
krajobraz Mazowsza. Dodatkowo, 
w okolicznościach niepandemicznych, 
wybierając się do Czerska w week-
endowe letnie miesiące, jest duża 
szansa na spotkanie rekonstrukto-
rów zapoznających zwiedzających 
ze strojami i zwyczajami przodków. 
Jeżeli zatem jest gdzieś dobre miejsce, 
by poczuć ducha dawnych czasów – to 
właśnie tutaj.
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Rozmawiamy dziś z Mateuszem Bartelem, arcymistrzem 
szachowym. Opowiada o fenomenie szachów i otwiera przed 
nami świat profesjonalistów. 
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Białe czy czarne?
Każda partia szachowa jest dla mnie świę-

tem. Prawdę mówiąc, nigdy się nad tym nie 
zastanawiałem. Najwięcej partii zaczynałem 
ruchem E4. Większość zawodowych szachi-
stów zapewne powie, że woli białe, bo staty-
stycznie wygrywa się nimi częściej. 

Jak przekonać sceptyków, że szachy to 
prawdziwa dyscyplina sportowa?

Dla mnie sport to przede wszystkim wy-
mierna rywalizacja. Będę może kontrowersyj-
ny, ale moim zdaniem szachy są bardziej spor-
towe niż łyżwiarstwo figurowe, które opiera 
się wyłącznie na werdykcie jurorów. To po 
prostu ocenianie. Jeśli dla kogoś sport równa 
się jedynie wysiłkowi fizycznemu, to się nie 
dogadamy. Choć klasyczna partia szachów 
trwa nawet siedem godzin. W każdym razie 
cieszę się, że mogę ten sport uprawiać. 

Czy z szachami jest jak z baletem? Im 
wcześniej zacznie się praktykę, tym lepiej?

To zależy, jaki jest nasz cel. Jeżeli z rozgry-
wek chcemy czerpać przyjemności intelektu-
alne, to bez różnicy, kiedy zaczniemy. Ale jeśli 
ktoś chce być wyczynowcem, to tak, im wcze-
śniej, tym lepiej. Znam niewielu arcymistrzów, 
którzy zaczęli grać w szachy po 10 r.ż. Teraz 
dzieci zaczynają grać nawet w przedszkolach. 

Dzieci często zaczynają od warcab, 
żeby później przejść do szachów. To wła-
ściwa droga?

Moim zdaniem jedyne podobieństwo mię-
dzy tymi grami jest takie, że rozgrywa się je 
na szachownicy. Sam w warcaby nie rozegra-
łem ani jednej partii, chyba że w wieku 5 lat. 

Czy szachy grane online można uznać 
za e-sport?

Nie do końca podoba mi się włączanie sza-
chów do e-sportu, choć w obecnych czasach jest 
to zrozumiałe. Dlaczego jestem jego przeciwni-
kiem? Dlatego że mając naprzeciwko siebie dru-
giego człowieka, nie tylko gramy partię umiejęt-
ności. Rozgrywamy też partię psychologiczną. 
Dużą rolę gra pewność siebie i język ciała. Zaczy-
na się od samego uściśnięcia dłoni, wysyłamy 
sygnały przez nasze tiki, grymasy. Istotny jest 
sposób reakcji na ruchy przeciwnika. To brzmi 
śmiesznie, ale jest bardzo istotne. Znam graczy, 
którzy mają świetne umiejętności, ale na poje-
dynkach spalają się z nerwów. Obecne czasy są 
dla szachów szansą, ale jednocześnie przekleń-
stwem, bo zmieniają postrzeganie dyscypliny. 

W Twoim przypadku granie w szachy 
to też możliwość podróżowania po świecie. 
Który kraj zapadł Ci najbardziej w pamięci?

Nie jestem bardzo aktywnym globtrote-
rem, choć fakt, szachy oferują dużo możliwo-
ści, jeśli chodzi o podróżowanie. Znajomi byli 
chyba na wszystkich możliwych kontynen-
tach w ramach rozgrywek. Coraz więcej jest 
turniejów w Afryce. Podczas turnieju w An-
goli dowiedzieliśmy się, że Luanda jest jedną 
z najdroższych stolic na świecie. Za pierwsze 
miejsce zwycięzca dostał 5 tys. dolarów; cał-
kiem pokaźna suma, prawda? Z tym że kola-
cja dla kilku osób, wcale nie bardzo wystawna, 
kosztowała zawodników tysiąc dolarów. 

Byłem w Indiach, Chinach, choć głów-
nie biorę udział w zawodach w krajach eu-
ropejskich. Pozytywnie zaskoczyło mnie 
np. Kosowo. 

Jak wygląda trening szachowy?
To zależy od zawodnika, niektórzy siedzą 

nad szachownicą codziennie, inni z doskoku. 
Nawet jak nie trenujemy, to oglądamy turnie-
je, sprawdzamy wyniki. Żeby być mistrzem, 
trzeba trenować cały czas, ale to przecież nic 
odkrywczego. Mówi się, że życie jest za krót-
kie, żeby poświęcić je szachom, ale to wina ży-
cia, nie szachów. 

Co kolekcjonują fani szachów?
Angielska wersja Chess24.com ma dość 

rozbudowany sklep z gadżetami typu kubki, 
bluzy, długopisy, przenośne szachownice. 
Choć szachy nie mają jeszcze aż tak dużej siły 
marketingowej jak chociażby piłka nożna. 

Co daje granie w szachy?
Utarło się, że w szachy grają umysły ści-

słe. To stereotyp, który nie ma oparcia w fak-
tach. Żeby nauczyć się grać w szachy, wystar-
czy godzina, aby zrozumieć zasady. Skoro 
dzieci w przedszkolu potrafią grać, to dorośli 
też mogą nauczyć się reguł i zakochać w sza-
chach. To szansa na międzypokoleniowe zro-
zumienie. Coraz trudniej dogadać się dziad-
kowi z wnuczkiem, a przy szachownicy mogą 
razem usiąść i mieć z tego frajdę. To także 
gimnastyka umysłu. 

Twoja żona również jest arcymistrzy-
nią. Czy wspólna pasja jest spoiwem, czy 
wywołuje małżeńskie sprzeczki?

Zdecydowanie jest spoiwem. Trudne do wy-
obrażenia byłoby dla mnie egzystowanie z oso-
bą, która o szachach nie ma bladego pojęcia. 
Trzeba naprawdę rozumieć, jakie emocje i na-
pięcia towarzyszą szachiście po partii. Sporo 
naszych znajomych to małżeństwa, gdzie obie 
strony grają w szachy, nawet nie profesjonalnie. 
Zakładam, że w małżeństwach „mieszanych” 
mogłoby to być preludium do pewnych niesna-
sek, ale w tym życiu tego nie sprawdzę. 

Mateusz Bartel

 
Pełną wersję rozmowy znajdziesz na:

          #ToSięNadaje

          FundacjaInicjatywMłodzieżowych
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Od jesieni 1942 r. przebywałem z bra-
tem, a w 1943 r. do obozu przywieziono 
siostrę. Jestem Polakiem, chociaż mam 
niemieckie nazwisko. Do obozu zosta-
łem przywieziony za to, że rodzina moja 
nie chciała podpisać volkslisty. W obozie 
tym w 1943 r. znalazła się również 
moja siostra Gertruda. Dostałem wia-
domość, że przywieziono moją siostrę, 
z którą widziałem się. Mówiła mi, że 
oskarżona [Eugenia Pol] ją bije. […] 
Wyniesiono ją z baraku, z izby chorych, 
a właściwie to ja nie wiem skąd, to był 
niski barak, podobny do karceru. Po tym 
przypadku – już nigdy siostry Gertru-
dy nie widziałem. Pozostał mi tylko 
żal w sercu 

– zeznał Bronisław Weinhold uro-
dzony w 1932 r. Jeszcze wiele lat 
po wyjściu z obozu byli więźniowie 
zmagali się z poważną traumą. 

PRZEDSZKOLANKA  
Z HITLEROWSKIEGO OBOZU

W 1970 r. aresztowano wspo-
mnianą Eugenię Pol, folksdojczkę, 
która wcześniej była funkcjonariusz-
ką obozu dla dzieci. Co ciekawe, po 
wojnie pracowała jako intendent-
ka w łódzkim żłobku Zakładów 
Przemysłu Bawełnianego im. Armii 
Ludowej. Trenowała również rzut 
oszczepem, biegi, a także koszy-
kówkę i siatkówkę. „Nie ukrywała 
się ani nie planowała opuszczenia 
Łodzi, gdzie spędziła dzieciństwo 
oraz młodość. (…) Wierzyła, że wiele 
więźniarek uchroniła przed brutal-
nością panującą w ośrodku” – czyta-
my w artykule dr. Ossowskiego. 

Jednak w 1974 r. za zbrodnie 
na dzieciach skazano ją na 25 lat 
więzienia, na poczet kary zaliczono 
pobyt w areszcie. Sąd uznał, że nie 
tylko brała udział w znęcaniu się 
nad dziećmi, lecz swoim postę-
powaniem mogła przyczynić się 
do ich śmierci. W uzasadnieniu 
wyroku podkreślono, że Eugenia Pol 
inicjowała dręczenie więźniów. Jej 
kara została jednak złagodzona i Pol 
wyszła na wolność w 1989 r. Zmarła 
w 2003 r. w Łodzi.

N iemiecki Prewencyjny Obóz 
Policji Bezpieczeństwa dla 
Młodzieży Polskiej przy ul. 
Przemysłowej w Łodzi powstał 

1 grudnia 1942 r. i działał do 19 stycz-
nia 1945 r. Był on miejscem gehenny 
wielu dzieci więzionych przez niemiec-
kiego okupanta. Został on szczegóło-
wo opisany m.in. w artykule dr. Artura 
Ossowskiego „Proces Eugenii Pol 
a historia Polen-Jugendverwahrlager”, 
który ukazał się w 2018 r. w publikacji 
IPN-u: „Łódź pod okupacją 1939–
1945. Studia i szkice”. 

„DZIECI BYŁY TAK GŁODNE,  
ŻE OBGRYZŁY SOBIE RĘCE”

Głównym zadaniem dzieci 
w obozie była praca. Chłopcy zajmo-
wali się prostowaniem igieł tkackich, 
a także zszywaniem zimowych 
butów dla żołnierzy niemieckich. 
Dziewczęta natomiast m.in. szyły 
odzież roboczą i naprawiały mun-
dury. Dzieci musiały pracować 
przez kilkanaście godzin dziennie. 
Pracę wykonywały w bardzo złych 
warunkach, były także bite i gło-
dzone. Niektóre zeznania z procesu, 
który toczył się w czasach PRL, oraz 
niemieckie uzasadnienia kierowania 
dzieci do obozu zostały opublikowa-
ne w opracowaniu dr. Ossowskiego 
„Dzieci z Przemysłowej. Niemiecki 
obóz w Łodzi 1942–1945”. 

Była duża rywalizacja o chleb. 
Dzieci były tak głodne, że obgryzły 
sobie ręce. Jak komuś przysłano paczkę, 
to dziecko miało lepiej, inne dzieci nie 
miały co jeść. Jak przyszła duża paczka 
z jedzeniem, to Niemcy odbierali część 
jedzenia. Mówiono, że odejmują dla 
tych, co nic nie otrzymywali; niewyklu-
czone, że zabierali dla siebie 

– czytamy we fragmencie zeznania 
Gertrudy Skrzypczak z d. Nowak uro-
dzonej w 1930 r. Młodzi więźniowie 
zmagali się z wszechobecnymi pchła-
mi i wszami. Za rzekomo źle wykona-
ną pracę karano karcerem i chłostą. 
Do obozu często trafiały dzieci osób, 
które nie przyjęły volkslisty. 

Gehenna  
więzionych dzieci

Niemcy stworzyli w Łodzi obóz, w którym głodzono i kato-
wano polskie dzieci. Mali więźniowie musieli również praco-
wać ponad siły. Czuwała nad tym m.in. folksdojczka, która po 
wojnie podjęła pracę… w przedszkolu.

Hubert KowalskiHubert Kowalski
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Przede wszystkim od sprawdze-
nia kosztów prowadzenia takiego 
konta. Do podstawowych opłat 
bankowych możemy zaliczyć te za 
prowadzenie rachunku, posiadanie 
karty debetowej, wpłaty i wypłaty 
z bankomatów (w kraju i za granicą). 
Każdy bank posiada Taryfę Opłat 

i Prowizji, 
w której 
opisuje 
wszystkie 
pozycje 
cennikowe. 
Podstawo-

we opłaty zazwyczaj są darmowe, 
jednak często uzależnione są od 
aktywnego użytkowania konta. Dla 
przykładu – są banki, które oferują 
darmowe konto pod warunkiem 
posiadania karty debetowej. Karta 
debetowa jest z kolei darmowa przy 
wykonaniu nią 
kilku transakcji. 
Wypłaty gotów-
ki z bankoma-
tów własnych są 
bezpłatne, jednak musimy uważać 
na wypłaty z bankomatów obcych. 
Często banki pobierają sporą prowi-
zję właśnie za tę usługę, wykorzystu-
jąc nieświadomość klientów. Do ka-
tegorii dodatkowych opłat możemy 
zaliczyć operacje oddziałowe oraz 
dodatkowe funkcjonalności jak np. 
zlecenia stałe czy polecenia zapłaty. 
Decydując się na wybór konta, warto 
więc w pierwszej kolejności zajrzeć 
do wspomnianej Taryfy Opłat 
i Prowizji banku, gdyż na stronie 
internetowej instytucje chwalą się 
przeważnie darmowymi funkcjami, 
a dodatkowe opłaty są ukryte.

RACHUNEK ROR – JAKIE SPEŁ-
NIA FUNKCJE I ILE OSÓB Z NIE-
GO KORZYSTA?

Na początek warto odpowie-
dzieć, czym jest konto bankowe. 
Jest to potoczna nazwa rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 
– konta osobistego, które służy do 
gromadze-
nia zasobów 
pieniężnych 
pochodzą-
cych z pracy, 
kieszonko-
wego, od ro-
dziców czy ze stypendiów. Posiadacz 
takiego konta może w prosty sposób 
dysponować środkami, wykonu-
jąc przelewy, wybierając środki 
z bankomatu czy płacąc w sklepie. 
Popularny ROR jest więc praktycz-
nym narzędziem, pomaga zarządzać 
swoimi pieniędzmi. Według danych 
prnews.pl ponad 1,5 mln młodzieży 
w wieku 18–26 lat posiada konta 
bankowe. Nic zatem dziwnego, że 
każdy topowy bank posiada swoją 
indywidualną ofertę. 

JAKIE KONTO WYBRAĆ, BY BYĆ 
ZADOWOLONYM?

Młodzi ludzie są atrakcyjną grupą 
klientów – edukują się, przeważnie 
mieszkają w dużych miastach i posia-
dają perspektywę rozwoju zawodo-
wego, a co za tym idzie – dobrych 
zarobków. Przyzwoite wynagrodzenie 
oznacza z kolei dochodowość, dlatego 
banki walczą ze sobą o młodego 
klienta. Prześcigają się, oferując coraz 
to nowsze funkcjonalności. Od czego 
więc zacząć, wybierając konto? 

Michał Kania

Konto bankowe dla młodych 
– (nie)oczywista sprawa

W jakim banku masz konto? To standardowe pytanie przy rozliczaniu się za pizzę. Zdecydo-
wana większość młodzieży posiada konto bankowe, jednak mało kto wie, że młody klient jest 
dla banków niezwykle łakomym kąskiem, dlatego prześcigają się one w coraz lepszych ofertach. 
W tym artykule dowiesz się, czym jest konto bankowe, i jak wybrać to najlepsze.

Drugą ważną kwestią jest 
aplikacja mobilna. Przed wyborem 
konta warto zaczerpnąć o niej 
opinii. Należy wybrać taką, która 
jest prosta w obsłudze i posiada 
przydatne funkcje. Przykładem 
mogą być przelewy na telefon, dzię-
ki którym możemy wysłać środki do 
naszych przyjaciół, i które zostaną 
zaksięgowane kilka chwil po wy-
konaniu transakcji. Wiele banków 
oferuje również np. możliwość 
zakupu biletów komunikacji miej-
skiej. Takie detale mogą przeważyć 
o wyborze banku, dlatego warto, 
przed podjęciem decyzji, zapoznać 
się z rynkiem.

Trzecim aspektem są promocje 
czasowe. Banki, chcąc zdobyć jak 
największą liczbę klientów, prześci-
gają się w tworzeniu tego rodzaju 
zachęt, oferując gotówkę lub bony do 

kin czy sklepów. 
Jeśli dany bank 
posiada atrak-
cyjny cennik, 
fajną aplikację, 

a dodatkowo możemy zarobić na 
otworzeniu konta, możemy śmiało 
do niego „uderzyć”.

NA ZAKOŃCZENIE
Podsumowując, wybierając konto 

bankowe, warto zwrócić uwagę na 
kilka rzeczy – podstawowe i dodatko-
we opłaty, funkcjonalność aplikacji 
oraz promocje czasowe. Odpowied-
nie dobranie tych parametrów po-
zwoli cieszyć się darmowym kontem 
z wieloma atrakcyjnymi funkcjonal-
nościami, co znacznie ułatwi proces 
zarządzania finansami.

Ponad 1,5 mln młodzieży w wieku 
18–26 lat posiada konta bankowe.

Na stronie internetowej instytucje chwalą 
się przeważnie darmowymi funkcjami, 
a dodatkowe opłaty są ukryte.
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Własne mieszkanie:  
rynek pierwotny czy wtórny?

Zdobycie środków na pokrycie wkładu własnego to tylko 
jeden z poważnych dylematów towarzyszących wszystkim 
zainteresowanym zakupem mieszkania. Drugą, równie istot-
ną kwestią, jest podjęcie decyzji, czy interesuje nas kupno 
własnych czterech ścian na rynku wtórnym czy pierwotnym. 

Kamil Kijanka

się z o wiele większymi kosztami 
aniżeli w przypadku zakupu czterech 
ścian na rynku wtórnym, a wszystko 
to ze względu na prestiż. Może tak 
być, ale nie musi. Niestety, wzrost 
cen obserwuje się zarówno na rynku 
pierwotnym, jak i wtórnym. Jednym 
z najważniejszych, jeśli nie najważ-
niejszym czynnikiem wpływającym 
na cenę za metr kwadratowy, jest lo-
kalizacja. Mieszkania bliżej centrum 
będą droższe od tych na obrzeżach. 
Ponadto, koszt związany z renowacją 
nieruchomości z rynku wtórnego 
może być sumarycznie wyższy niż 
w przypadku mieszkania w stanie 
deweloperskim. Jeżeli mamy predys-
pozycje i możliwości, by część prac 
remontowych wykonać samemu, 
może się też okazać, że praca pochło-
nie także więcej czasu. 

BILANS ZYSKÓW I STRAT
Co jest zatem lepszym rozwiąza-

niem? Rynek pierwotny czy wtórny? 
Na to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Każdy z nich ma swoje 
wady i zalety. Możliwość miesz-
kania na zupełnie nowym osiedlu 
wydaje się bardzo atrakcyjna. Fakt, 
że będziemy pierwszymi właści-
cielami danego mieszkania i mogli 
od podstaw wpłynąć na to, jak 
będą wyglądały nasze wymarzone 
cztery ściany, również działa na 
wyobraźnię. Wiedzą o tym również 
deweloperzy, którzy prześcigają 
się w kolejnych ofertach. Nieste-
ty, jak już zostało wspomniane, 
nowe mieszkania cieszą się dużym 
zainteresowaniem, przez co wielu 
nabywców pojawia się na długo 
przed postawieniem pierwszego 
nowego budynku. Biorąc pod uwagę 
nieruchomości z rynku pierwotne-
go, często trzeba działać ekspreso-

W ostatnich latach możemy 
zaobserwować wyraźny 
wzrost cen za metr kwa-
dratowy, co szczególnie wi-

dać w największych miastach nasze-
go kraju. Co gorsza, Polski Związek 
Firm Deweloperskich przewiduje, że 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy 
trend wzrostowy się utrzyma, a co 
za tym idzie – ceny ponownie pójdą 
w górę. Nie dziwi więc, że wątpliwo-
ści dotyczących wyboru wymarzone-
go mieszkania jest coraz więcej. 

RYNEK WTÓRNY
Rynek wtórny obejmuje nieru-

chomości pochodzące z tzw. „drugiej 
ręki”. W ofertach tego typu mogą zna-
leźć się zarówno pięknie wykończone 
mieszkania w przyjaznej okolicy, jak 
również te nadające się wyłącznie do 
kapitalnego remontu. Nie trudno się 
domyślić, że w przypadku tego seg-
mentu ceny mieszkań bywają bardzo 
mocno zróżnicowane. Każdy może 
znaleźć coś dla siebie w zależności od 
możliwości finansowych i oczekiwań. 

RYNEK PIERWOTNY
Na rynku pierwotnym znajdzie-

my z kolei wyłącznie nowe, nieuży-
wane mieszkania, które zostały 
wybudowane niedawno. Bardzo 
często zdarza się, że oferty na takie 
nieruchomości pojawiają się na długo 
przed ich wybudownaniem w pla-
nowanym miejscu. Zazwyczaj są to 
ogromne inwestycje deweloperskie, 
które starają się jak najlepiej sprostać 
oczekiwaniom klienta. Standardem 
są oferowane miejsca parkingowe czy 
wykończenie mieszkania pod klucz. 
Oczywiście za dodatkową opłatą.

Wydawać by się mogło, że wybór 
mieszkania na nowym osiedlu wiąże 

wo. A to trudne, zważywszy na fakt, 
iż decyzja o zakupie mieszkania ma 
zwykle charakter długotermino-
wy. Jeżeli zależy nam na szybkiej 
przeprowadzce, możemy się jednak 
rozczarować. Z wielu powodów 
zdarza się, że deweloperzy nie są 
w stanie dotrzymać obietnic związa-
nych z przeznaczeniem mieszkań 
do użytku. Ponadto, ze względu na 
ograniczenia przestrzenne, coraz 
więcej tego typu osiedli powstaje na 
obrzeżach miast, co dla wielu osób 
może być w dłuższej perspektywie 
uciążliwe.

Na rynku wtórnym można 
znaleźć prawdziwe okazje, które 
także znikają równie szybko, jak się 
pojawiają. Opinie, jakoby mieszka-
nia z drugiej ręki cieszyły się lepszą 
trwałością i lepiej nadawały się do 
życia codziennego (grubsze ściany, 
mniej odczuwalne hałasy, inne ma-
teriały budowy), nie są odosobnione. 
Rynek wtórny ma to do siebie, że 
jest dużo bardziej różnorodny. Może 
się jednak okazać, że niektóre wady 
powstałe w zakupionym mieszkaniu 
zostały zamaskowane i ewentual-
na konieczność naprawy wyjdzie 
z czasem. 

PODSUMOWANIE
Wybór własnego mieszkania to 

bardzo często decyzja na całe życie 
lub jego znaczną część. Warto więc 
zastanowić się nad tym, jakie są nasze 
oczekiwania i możliwości. Dla jednego 
ważniejsza będzie lokalizacja, dla 
drugiego mieszkanie w wysokim stan-
dardzie. Przed ostatecznym wyborem 
trzeba się porządnie zastanowić. Byle 
nie za długo, bo najbardziej atrakcyj-
ne oferty znikają bardzo szybko. I to 
bez względu na to, czy chodzi o rynek 
wtórny, czy pierwotny.
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Morsowałem

 Kto z Was sam nie morsował 
lub przynajmniej nie ma znajo-
mych, którzy by tego nie robili, 
niech pierwszy skoczy w prze-
rębel. Czy morsowanie to tylko 
chwilowa moda? 

K orzystne działanie zimna 
na organizm człowieka jest 
znane od setek lat. Niskie 
temperatury są podstawą 

morsowania, które cieszy się coraz 
większą popularnością. W tym 
sezonie stało się dodatkowo bardzo 
medialne i promowane przez influen-
cerów. Wiele osób traktowało to jako 
wyzwanie i bez zawahania wskaki-
wało do zimnej wody. Jednak zanim 
sami to zrobicie, warto rozważyć 
wszystkie za i przeciw. 

Według definicji morsowanie to 
rodzaj sportu, który polega na kąpieli 
w zimnej wodzie, najczęściej jeziora, 
morza lub rzeki, a w zimę w prze-
ręblu. Zanurzenie powinno być 
krótkotrwałe – jedna z zasad mówi 
o liczbie minut równej liczbie stopni 
wody (1°C = 1 min, 2°C = 2 min, itd.). 
Zwykle ma charakter grupowy, a se-
zon trwa od jesieni do wiosny. 

O korzyściach tej aktywności 
słyszy się bardzo często, jednak nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę z wyni-
kających z niej zagrożeń. Większość 
morsów rozpoczyna swoją przygodę 
z lodowatymi kąpielami z czystej 
ciekawości, potem staje się to hobby 
lub rozrywką dla zabieganych. Brzmi 
jak idealne zajęcie. Nie wymaga wiele 
czasu ani nakładów finansowych, 
a przynosi mnóstwo pozytywnych 
efektów dla naszego zdrowia. Miło-
śnicy tej formy aktywności fizycznej 
twierdzą, że jest to doskonała forma 
dbania o zdrowie i regenerację. 
Powoduje wyrzut endorfin, utratę 
masy ciała, redukcję stanu zapalnego 
i poprawę odporności. 

LECZENIE ZIMNEM 
A PRZECIWSKAZANIA 

W medycynie od dawna sto-
suje się krioterapię, czyli leczenie 
zimnem. Jej efekty uzależnione są od 
wielu czynników – zakresu stosowa-
nych temperatur, prędkości ochła-
dzania tkanek, czasu ekspozycji i in-
dywidualnej wrażliwości organizmu. 
To od tych parametrów zależy, czy 
zimno spowoduje pobudzenie proce-
sów fizjologicznych, czy zniszczenie 
tkanek zmienionych patologicznie. 
Krioterapia ogólnoustrojowa (ogól-
na) poddaje ekspozycji na niską tem-
peraturę cały organizm, natomiast 
krioterapia lokalna (miejscowa) 
ochładza określoną powierzchnię 
ciała. Obie metody wykorzystywane 
są w leczeniu schorzeń reumatycz-
nych, w bólach kostno-stawowych, 
po urazach, czasem nawet w leczeniu 
depresji. Brzmi zachęcająco, prawda? 

Karolina Chruścicka
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Jednak każda metoda lecznicza ma 
swoje przeciwskazania – poważne 
choroby sercowo-naczyniowe, szcze-
gólnie nieuregulowane nadciśnienie 
tętnicze, zapalenie żył głębokich, 

stany zapalne naczyń, choroby 
nowotworowe (szczególnie złośli-
we), ciąża, niedoczynność tarczycy, 
okres po zawale, choroby nerek 
i układu moczowego, ostre infekcje, 
uszkodzenia skóry. Dlatego przed 
rozpoczęciem zabiegów z zastosowa-
niem zimna należy skonsultować się 
z lekarzem.

KRIOTERAPIA A MORSOWANIE 
Wpływ zimna podczas ekspozycji 

w kriokomorach i kriosaunach jest 
udowodniony i opisywany w litera-
turze medycznej, natomiast mecha-
nizmy zachodzące w organizmie 
człowieka podczas kąpieli w wodzie 
o niskich temperaturach nie są tak 
dokładnie poznane. Badań na temat 
morsowania jest zdecydowanie za 
mało, a te które powstały, zostały 
przeprowadzone na małych grupach 
i dlatego nie mogą być uznane za 
reprezentatywne dla całej populacji. 
Brakuje również opracowań porów-
nujących obie metody. Wyników 
badań dotyczących krioterapii rów-
nież nie można przekładać na efekty 
wywoływane przez morsowanie. 
Przede wszystkim dlatego, że zimne 
kąpiele oddziałują na organizm czło-
wieka w inny sposób niż krioterapia. 
Temperatury kriogeniczne sięgają 
nawet do minus 130°C, jednak 
przekazywanie energii w postaci 
ciepła między ośrodkami znacząco 
się różni. Utrata ciepła w wodzie jest 
250 razy większa niż w powietrzu 
i zachodzi dużo gwałtowniej. Dlatego 
naukowcy twierdzą nawet, że stoso-
wanie zimnych kąpieli stanowi dużo 
silniejszy bodziec niż krioterapia 
ogólnoustrojowa. 

ZALETY A DANE NAUKOWE
Mimo wszystko morsowanie ma 

swoje plusy. Przypuszcza się, że regu-
larne morsowanie przyczynia się do 
aklimatyzacji, więc u osób regular-
nie stosujących kąpiele w lodowatej 
wodzie spodziewamy się mniejszej 
podatności na zimno. U osób regu-
larnie morsujących zaobserwowano 

również zmniejszenie o 40% wystę-
powania zakażeń układu oddechowe-
go. Zimne kąpiele mogą też reduko-
wać ból nawet do 24h, a działanie 
obkurczające na naczynia, szcze-

gólnie w skórze, 
zmniejsza obrzęki 
i odpowiedź zapal-
ną, dzięki czemu są 
chętnie stosowane 
u osób z chorobami 

reumatologicznymi. U większości po-
woduje również poprawę samopoczu-
cia, zwiększenie energii i poczucie 
własnej wartości. Opisywano także 
spadek parametrów zapalnych. 
Wydawałoby się, że te korzyści są 
wystarczające, żeby zacząć przygodę 
z morsowaniem, jednak stanowi-
sko ekspertów (lekarzy flebologów 
i kardiologów) wskazuje, że suma-
ryczne korzyści są niewspółmierne 
do ryzyka. 

PAMIĘTAJ O ZAGROŻENIACH! 
Ryzyko związane z morsowa-

niem wynika z wielu czynników. 
Szybkie zanurzenie może doprowa-
dzić do szoku termicznego, bo gwał-
towane ochłodzenie jest znacznym 
obciążeniem dla układu krążenia 
i oddechowego. W najgorszym 
wypadku może powodować nawet 
śmierć. W Wielkiej Brytanii kąpiel 
w zimnej wodzie jest przyczyną 400–
1000 zgonów rocznie. Im starsza 
osoba, tym bardziej narażona na ry-
zyko. Dane naukowe jednoznacznie 
wskazują, że lodowata woda istotnie 
zwiększa krzepliwość krwi, co 
podnosi ryzyko incydentów sercowo-
-naczyniowych (zawał, udar), w tym 
zakrzepicy. Ochłodzenie organizmu 
wywołuje również wydzielanie 
hormonów stresu, które pobudzają 
organizm do produkcji ciepła. Nastę-
puje nasilenie termogenezy drżenio-
wej – czyli po prostu dreszczy, które 
zmniejszają koordynację ruchową 
i powodują zmęczenie 
mięśni. Dlatego zaleca się 
kąpiel w płytkiej wodzie, 
w obecności innych 
osób, a nie pływanie na 
większych głębokościach, 
bo może doprowadzić to do utonię-
cia. Należy też pamiętać, że zbyt 
długa ekspozycja na zimno może 
doprowadzić do spadku temperatury 
ciała poniżej 32°C i zmniejszenia 
częstości skurczów serca, a nawet do 
jego zatrzymania. Nie wolno również 
morsować po spożyciu alkoholu, jego 
rozgrzewające działanie jest tylko 
chwilowe, a negatywny wpływ zwią-

zany jest nie tylko z zaburzeniami 
oceny sytuacji, ale także zaburzenia-
mi w działaniu układ krążenia. 

MORSUJ Z GŁOWĄ 
Jeśli już zdecydujemy się morso-

wać, warto stosować kilka zasad. 

• Nigdy nie morsuj sam. Szcze-
gólnie jeśli jesteś początkujący. 
Doświadczony mors szybciej dostrze-
że niepokojące objawy i pomoże 
wyjść z wody. 
• Nie ulegaj współzawodnictwu. 
Nie wolno licytować się, kto dłużej 
wytrzyma, lub bić rekordów. Począt-
kujący powinien skupić się na samym 
zanurzeniu i odpowiednim zachowa-
niu przed i po. 
• Zacznij od rozgrzewki. 
Powinien to być wysiłek aerobowy 
angażujący kilka grup mięśniowych 
– 10–15 minut truchtu, przysiadów, 
podskoków, pajacyków czy pompek. 
Początkowo w ubraniu, a potem 2–3 
minuty w samym kostiumie. 
• Ćwicz po morsowaniu. Zacznij 
od wysuszenia skóry i założenia 
suchego, ciepłego ubrania. Rozgrze-
waj się do skutku, w międzyczasie 
dobrym pomysłem jest ciepła herba-
ta lub zupa. 
• Pamiętaj o butach. Zimna woda 
na początku powoduje dolegliwości, 
jednak potem powoduje zahamowa-
nie wrażliwości receptorów. Łatwo 
przeoczyć uraz, zwłaszcza gdy morsu-
jesz z brzegu, więc lepiej zabezpieczyć 
stopy odpowiednim obuwiem. 

Morsowanie cieszy się rosnącą 
popularnością. Jednak jest to sport, 
który niesie ze sobą pewne ryzyko 
i bez odpowiedniego przygotowania 
może spowodować więcej szkody niż 
korzyści. Jeśli chcecie – morsujcie. 
Na pewno wiele osób odniesie z tego 
korzyści, przede wszystkim związane 
z samopoczuciem. Jednak musicie być 

świadomi ryzyka i możliwych powi-
kłań. Dlatego najlepiej, jeśli wcześniej 
skonsultujecie ze swoim lekarzem, 
czy to dobry pomysł właśnie dla Was. 
A potem zgłoście się do już istniejącej 
grupy, która jest doświadczona, i bę-
dzie Wam nie tylko towarzyszyć, ale 
także służyć dobrą radą. A dla tych, 
którzy się wahają – może warto zacząć 
od chłodnych kąpieli pod prysznicem? 

U osób regularnie morsujących zaobserwowano 
zmniejszenie o 40% występowania zakażeń 
układu oddechowego.

W Wielkiej Brytanii kąpiel w zimnej wodzie 
jest przyczyną 400–1000 zgonów rocznie.
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Zdobądź kompetencje 
do bycia liderem

Poznaj 
swoje mocne strony

Spotkaj 
ludzi do współpracy

Podziel się 
pomysłami i doświadczeniem

Naucz się 
prowadzenia projektów

Łódź10 kwietnia
Gdańsk11 kwietnia
Katowice24 kwietnia
Kraków25 kwietnia
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ODKRYJ W SOBIE

LIDERA!
SZKOLENIA ONLINE

Organizator: Partnerzy strategiczni:
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Ż yjemy w czasach, kiedy znacz-
nie łatwiej jest poznać kogoś 
przez internet. Nawiązywanie 
nowych znajomości w plene-

rze utrudniła dodatkowo pandemia 
SARS-CoV-2, przez którą część z na-
szych interakcji musiała przenieść się 
do świata wirtualnego. Czy to ozna-
cza, że pozostał nam tylko Tinder? 
Jak i gdzie poznawać nowych ludzi?

Przed pojawieniem się Tindera 
istniało wiele portali randkowych, 
jednak to właśnie dzięki tej aplikacji 
spotykanie się z nieznajomymi stało 
się jeszcze prostsze. Mechanizm 
polegający na szybkiej decyzji odrzu-
cenia lub zaakceptowania oglądanego 
profilu idealnie wpisał się w dyna-
mikę życia w dużych miastach oraz 
pozwolił na przełamanie tym, którzy 
bali się zagadać w normalnych warun-
kach. Apka bez wątpienia daje dużo 
możliwości, jednak nie każdy prefe-
ruje ten sposób budowania relacji. Na 
szczęście istnieją alternatywy.

SPOSOBY ONLINE
Najczęściej jest nam po drodze 

z ludźmi o podobnych zaintereso-
waniach lub o zbliżonych poglą-
dach. Warto wykorzystać ten fakt 
przy szukaniu nowych znajomości. 
W mediach społecznościowych aż roi 
się od grup o konkretnej tematyce, 
do których łatwo dołączyć, a dzięki 
udzielaniu się na nich jest szansa na 
przejście do wiadomości prywatnych 
i rozwój dalszej relacji. Równie przy-
datne jest wyszukiwanie wydarzeń, 
konferencji czy warsztatów online, 
na których można się zarówno 
czegoś nauczyć, jak i poznać innych 
pasjonatów danej dziedziny.

Jeżeli sam masz jakąś pasję 
i chcesz się nią podzielić, zawsze mo-
żesz stworzyć profil na Instagramie 
czy Facebooku, gdzie stopniowo będą 
przybywać osoby zaciekawione Twoją 
aktywnością. Dla tych, którzy szukają 
kontaktu z osobami z branży lub spe-
cjalistów w swojej dziedzinie, dobrym 
rozwiązaniem może być LinkedIn, 
gdzie można powymieniać się wiedzą 
i cennymi doświadczeniami.

Poszukiwacze miłości i przyjaźni, 
poza Tinderem, mogą wypróbować 
inne aplikacje, takie jak Badoo, Bloom 

Został nam tylko Tinder?
czy Sympatia lub portale randkowe, 
które stają się coraz bardziej zaawan-
sowane i potrafią precyzyjnie dopa-
sować partnerów według ustalonych 
przez siebie kryteriów. Niemniej, 
nawet najbardziej zaawansowana 
technologia nie zastąpi tego, czego 
możemy sami dowiedzieć się w sytu-
acji face to face.

WYLOGOWANIE DO ŻYCIA
Co prawda przez pandemię okazje 

do spotykania się w miejscach pu-
blicznych zostały ograniczone, jednak 
tęsknota za nimi może sprawić, że 
po zniesieniu obostrzeń będziemy 
bardziej skłonni do zwiększenia 
interakcji z innymi ludźmi niż przed 
lockdownem. Ponownie otworzą się 
wówczas przed nami możliwości, 
z których wcześniej niekoniecznie 
korzystaliśmy.

Tym, co mocno łączy ludzi, jest 
sport, dlatego w celu nawiązania 
nowych relacji warto zapisać się na 
siłownię, znaleźć grupę osób, które 
uwielbiają biegać, lub taką, które jak 
ty, są wielbicielami jakiejś dyscypliny. 
Podobnie jak w świecie online; być 
może istnieje gdzieś niedaleko klub 
książkowy czy filmowy, do którego 
można dołączyć, lub wydarzenia 
kulturalne, na których spotkasz cie-
kawych ludzi. A jeśli lubisz pomagać 
innym, może dobrym pomysłem 
będzie zapisanie się na wolontariat?

Ważne w poznawaniu jest to, 
aby się nie ograniczać, stąd innym 
rozwiązaniem może być np. znalezie-
nie nowej pasji, jak taniec czy gra na 
instrumencie, dzięki którym zyskasz 
nie tylko kolejne znajomości, ale też 
odkryjesz własny potencjał. Możesz 
spróbować również swoich sił w nauce 
nowego języka, dzięki czemu będziesz 
w stanie poszerzyć grono swoich 
przyjaciół o ludzi z zagranicy.

Miejsc i sposobów na poznawanie 
nowych ludzi jest naprawdę wiele, 
jednak czasami nie potrzeba więcej 
niż zwykłej rozmowy. Dlatego bądź 
po prostu otwarty na innych, nie bój 
się odzywać do nieznajomych, zaufaj 
swoim sąsiadom i bierz przykład od 
starszych – oni przecież nie potrze-
bowali dodatkowej technologii, by 
porozmawiać z drugim człowiekiem. 

Do zakochania jeden krok? A może… jedno przesunięcie palcem?

Mariusz Białkowski

Nawet najbardziej zaawanso-
wana technologia nie zastąpi 
tego, czego możemy sami 
dowiedzieć się w sytuacji 
face to face.
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skiego: „I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek 
przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, 
gdyż ja jestem Wolność”. 

Dziedziczeniu tego rodzaju cech sprzy-
ja duch ludzki, oświecony sądem rozumu, 
rozpoznający nie tylko, gdzie jest dobro, ale 
i każdą szansę jego zaistnienia. Toteż Mic-
kiewicz uświadamia nam, że „był tedy naród 
polski od początku do końca wierny Bogu 
przodków swoich”. Jest to budulec trwałych 
mostów między narodami. Przeszło czterysta 

lat to wystarczający okres dla Mickiewicza, 
by to poświadczyć: „Bo to połączenie i oże-
nienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego 
połączenia wszystkich ludów chrześcijań-
skich w imię Wiary i Wolności”.

Myśl o przyszłym zwycięstwie pomimo 
teraźniejszej klęski to nasz wkład w europej-
ską kulturę. Wynika ona z doświadczenia, że 
dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczyn-
nych. Jest to idea inkluzywna, wyznaczająca 
rolę wszystkim członkom wspólnoty. Czy-
niąca bohaterem nie jednostkę a zbiorowość 
najzwyklejszych ludzi. Taką ocenę pełną 
wiary w polski charakter narodowy wystawił 
Mickiewicz. Ten rys znajdziemy w Księgach 
pielgrzymstwa polskiego: „Zasiewajcie więc 
miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, 
a bądźcie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita 
wielka i piękna”.

Wiarę w odrodzenie Polski podzielali 
nie tylko Polacy. Hugues Félicité de Lamen-
nais, francuski pisarz, nakreślił podobną 
wizję: „Jak owi rycerze w żelaznych zbrojach 
śpiący na starodawnych grobowcach, tak 
tam olbrzym leżał na ziemi: oni rzucili nań 
trochę ziemi krwią przesiąkłej i rzekli: już nie 
powstanie. Zasypiaj, o Polsko moja, zasypiaj 
spokojnie: oni mówią, żeś ty w grobie złożo-
na, ja wiem, że to nie grób twój, ale kolebka”. 

Romantyzm jest świadectwem dojrzałej 
kultury narodowej, źródłem niemal wszyst-
kich współczesnych wypowiedzi artystycz-
nych w obrębie naszej kultury. Jak pisał Kazi-
mierz Wierzyński: „To nie są wiersze, poematy 
/ I polonezy karmazynów: / To biblia, w której 
polskie światy / Z ojców przenoszą się na sy-
nów, / Dziady, Irydion, Pan Tadeusz / Lub Kor-
dian – policz owe dzieła / I na pokoleń śpiew je 
przełóż – / Co w nich ci zagra? – Nie zginęła”.

A
dam Mickiewicz w wykładach 
w Collège de France objaśniał: 
„Słowa te znaczą, że ludzie za-
chowujący w sobie to, co stano-
wi istotę narodowości polskiej, 
zdolni są przedłużyć byt ojczy-
zny niezależnie od wszelkich 
warunków politycznych i mogą 
dążyć do jej przywrócenia. […] 
Albowiem człowiek, gdziekol-
wiek się znajduje, skoro myśli, 
czuje, działa, może być pewny, 
że w tejże samej chwili tysiące 
jego współrodaków myślą, czu-
ją i działają podobnie jak on”.

Choć u progu XIX wieku świadomość 
narodu wypełniała niewola, to dzięki Pieśni 
Legionów, jak pisze Maria Janion, „nasza 

historia nowożytna zaczyna się nie od 
rozpaczy, lecz od nadziei, nie od poczucia 
końca i upadku, lecz od wezwania do męstwa 
i zwycięstwa”. Pieśń ta siała wiarę w wol-
ność wśród wielu narodów. Urosła do rangi 
najważniejszej pieśni regionu i inspirowała: 
Serbów, Słowaków, Czechów, Łużyczan, 
Ukraińców czy Bułgarów.

Polski „gen wolności” – bo tak określa 
się dziś historyczny proces przenoszenia 
narodowego ducha i umiłowania wolności 
z pokolenia na pokolenie, był tym odcin-
kiem naszego DNA, który decydował też 
o przekazywaniu takich cech jak: toleran-
cja, solidarność i przyznawanie wszystkim 
innym narodom takiego samego prawa jak 
własnemu. Mesjanizm polski był wrogi nacjo-
nalizmowi, wrogi imperializmowi, był próbą 
uetycznienia działalności politycznej w myśl 
idei: „Za naszą i waszą wolność”.

Heinrich Heine, jeden z największych 
liryków niemieckich, napisał: „Jeżeli 
ojczyzna jest pierwszym słowem Polaka, to 

wolność jest drugim”. Idea i rzeczywistość 
potwierdzały się w dziejach Rzeczpospolitej 
wielu narodów. Obraz tego odnajdujemy 
w mickiewiczowskich Księgach narodu pol-

Romantyzm w Polsce przyniósł przebudzenie samoświadomości narodu, 
a jej najlepszym manifestem są słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Jakub Greloff

Niezbędnik intelektualisty
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„Jeżeli ojczyzna jest pierwszym sło-
wem Polaka, to wolność jest drugim”.

„I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek 
przyjdzie do mnie, będzie wolny i rów-
ny, gdyż ja jestem Wolność”.

Dobry los nie jest sprzymierzeńcem 
bezczynnych.
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BĄDŹ
PRZEDSIĘBIORCZY
www.akademialiderowrp.pl/edukacja-ekonomiczna

Organizator:

Łódź – 10 kwietnia
Gdańsk – 11 kwietnia

Katowice – 24 kwietnia
Kraków – 25 kwietnia

Lublin – 15 maja
Kielce – 15 maja

Rzeszów – 16 maja
Warszawa – 16 maja
Toruń – 19 czerwca

Bydgoszcz – 20 czerwca


