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SZKOŁA LETNIA
LIDERÓW

25-29 SIERPNIA

www.akademialiderowrp.pl/edukacja-ekonomiczna

W dniach 25-29 sierpnia 2021 r. odbędzie się Szkoła 
Letnia Liderów, która jest ostatnim etapem projektu 
"Edukacja Ekonomiczna (edycja IV) w ramach 
Akademii Liderów Rzeczypospolitej"

Pozyskiwanie, 
wydatkowanie 

i rozliczanie funduszy 
w działalności NGO

Gospodarka 
a społeczeństwo

Strategia rozwoju 
organizacji, 

przedsiębiorstwa, 
państwa

Na szkoleniu pojawią się zagadnienia takie jak:

W szkoleniu weźmie udział 35 wybranych osób! 



koncept   3

ZNAJDŹ NAS:

@MagazynKoncept

@FundacjaFIM

@magazynkoncept

#ToSięNadaje

/fundacja inicjatyw 
mlodziezowych

„Koncept”  
magazyn akademicki 
Wydawca:  
Fundacja Inicjatyw  
Młodzieżowych
Adres: ul. Solec 81b;  
lok. 73A, 00-382 Warszawa
Strona:  
www.fim.edu.pl
www.magazynkoncept.pl
E-mail:  
redakcja@magazynkoncept.pl
  
Redakcja:  
Aleksandra Klimkowska  
(red. nacz.), 
Wiktor Świetlik, 
Hubert Kowalski,  
Patryk Kijanka,
Kamil Kijanka,
Karolina Chruścicka,
Magdalena Maciejewska,
Jakub Greloff,  
Mateusz Kuczmierowski, 
Mariusz Białkowski,
Klaudia Łoś,
Igor Subocz,
Maja Polak,
Tomasz Rykaczewski,
Ewelina Makoś,
Edyta Śpiewak,
Aleksandra Golec.
Projekt, skład i łamanie:
Henryk Prokop 
Korekta:   
Aleksandra Klimkowska
 
Aby poznać ofertę 
reklamową, prosimy 
o kontakt pod adresem:  
redakcja@magazynkoncept.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018–2030.

Czy muszę znać 
wszystko?

Naprawdę lepiej przyznać się do niewiedzy, 
poprosić o wyjaśnienie albo samemu zgłębić 
później temat. A przy okazji zaskoczyć roz-
mówcę innym faktem, z dziedziny, w której 
jest się mocnym. 

Warto też o tym pamiętać, gdy sami mamy 
ochotę nazwać kogoś ignorantem albo skryty-
kować czyjeś kompetencje. Korona królewska 
nie spadnie, gdy trzeba komuś wytłumaczyć, 
jak wykonać zadanie, a spojrzenie przepełnio-
ne krytyką nie sprawi, że owy ktoś poczuje się 
mniej niezręcznie. 

Wracając jeszcze na chwilę do książek – 
do niektórych tytułów trzeba po prostu do-
rosnąć. Polecam Wam zrobienie eksperymen-
tu – sięgnijcie po książkę, której nie byliście 
w stanie przeczytać w szkole średniej w ra-
mach obowiązkowej lektury. Czas spędzony 
na plaży (nie zapominajcie o ochronie przed 
słońcem!) zdecydowanie sprzyja pochłania-
niu kolejnych tytułów. 

W 
tym miesiącu w ramach 
recenzji postanowiliśmy 
polecić Wam książki Ste-
phena Kinga. 

Wraz z autorem ze-
stawienia Kamilem wda-
łam się w dyskusję na te-
mat twórczości mistrza 
grozy; tak się składa, że 
przy okazji okazał się on 
być jednym z naszych 
ulubionych autorów. 
Oboje przeczytaliśmy 
dość pokaźną liczbę ty-
tułów z kingowej biblio-

grafii. Przyznałam się Kamilowi, że w liceum 
– bo to na tamten okres przypadła moja naj-
większa fascynacja Kingiem – miałam nawet 
wyrzuty sumienia, że non stop czytam prawie 
wyłącznie książki tego twórcy, zamiast dać 
szansę również innym autorom. Przez chwilę 
czułam się źle, zdawało mi się, że jestem zbyt 
mało oczytana, a przecież humanistce tak 
nie wypada! 

Wzięłam na tapet książki, które – cóż, 
mówiąc bez ogródek – średnio do mnie prze-
mawiały, ale za to głośne nazwiska z literatury 
polskiej i światowej „się zgadzały”. Na szczęście 
w niedługim czasie zdałam sobie sprawę, że 
żaden człowiek na tym świecie nie wie wszyst-
kiego. Jakkolwiek nie byłby wykształcony, nie 
będzie znał każdej książki czy filmu, które po-
wstały w dziejach ludzkości. Być może to oczy-
wista oczywistość, ale zrobiło mi się w tamtym 
momencie lżej. Przeprosiłam się z Kingiem, 
znowu zaczęłam czytać dla przyjemności. 

Jak często macie tak, że obawiacie się, 
czy ktoś Was zapyta o coś, czego nie będziecie 
wiedzieć? Czy to w pracy, czy podczas pozna-
wania nowych ludzi, gdzie przecież chce się 
wypaść w oczach drugiej strony jak najlepiej. 

Aleksandra Klimkowska
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Kamil Kijanka

„MIASTECZKO SALEM”
Jeden z pierwszych horrorów napisa-
nych przez amerykańskiego autora. 
Opowiada historię Bena Mearsa – 
popularnego pisarza, który powraca 
do rodzinnego, prowincjonalnego 
miasteczka po 25 latach nieobec-
ności. Szczególnym zainteresowa-
niem bohatera cieszy się tajemniczy 
dom na wzgórzu, gdzie przed laty 
miało dojść do potwornej zbrodni. 
W tytułowym Salem nadal dzieją się 
straszne rzeczy – w niezrozumiałych 
okolicznościach giną dzieci i dorośli. 

„RĘKA MISTRZA”
Nie jest to powieść wymieniana 
w gronie tych najpopularniejszych 
w dorobku króla, a szkoda. Opowia-
da historię Edgara Freemantle’a – 
pracownika budowlanego, który 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
traci rękę i popada w coraz większy 
obłęd. Terapią ma być wyjazd na od-
ludną wyspę, gdzie główny bohater 
ma zamiar oddać się nowej pasji – 
malowaniu. Nowe zajęcie przeradza 
się w chorobliwą manię, nad którą 
zaczyna tracić kontrolę. 

„CMĘTARZ ZWIEŻĄT” / „SMĘTARZ 
DLA ZWIERZAKÓW”
Proszę się nie martwić, pisownia ty-
tułu jest celowa. Dzieci, jak to dzieci, 
po prostu czasem popełniają błędy 
ortograficzne (żeby tylko one!). Przez 
wielu określana najlepszą powieścią 
Kinga. Dzięki niej możemy prze-
konać się, jak kruche jest życie, i że 
w obliczu tragedii nie potrafimy po-
godzić się ze stratą. Książka opowia-
da także o tym, iż są rzeczy znacznie 
gorsze niż śmierć... Przekonała się 
o tym rodzina Creedów, dla której 
przeprowadzka do domu na odludziu 
miała stać się nowym początkiem, 
a zamiast tego – stała się początkiem 
koszmaru. 

„OUTSIDER”
Pozycja w dorobku mistrza horroru, 
która zaprzecza twierdzeniu, jakoby 
najnowsze książki pisarza z Maine 
nie miały nic ciekawego do zaofero-
wania. Na oczach całego miasteczka 
podczas meczu drużyn młodzieżo-
wych zostaje zatrzymany pod zarzu-
tem morderstwa jedenastoletniego 
chłopca ceniony i lubiany trener 
oraz nauczyciel Terry Maitland. Jego 
wina wydaje się niezaprzeczalna 
– potwierdzeniem są świadkowie 
i odciski palców. Czy mimo tego 
oskarżenie okaże się słuszne? 

„MISERY”
Gorsi od wrogów mogą być tylko 
fani. Przekonał się o tym pisarz 
romansów Paul Sheldon. Autor, pro-
wadząc auto w stanie nietrzeźwości, 
ulega wypadkowi i traci przytom-
ność. Zostaje znaleziony i ubezwła-
snowolniony przez Annie Wilkes, 
swoją psychofankę. Na jego nieszczę-
ście ostatnie decyzje twórcze pisarza 
nie przypadły kobiecie do gustu. 

„TO”
Opowieść o przyjaźni, dorasta-
niu i zwyczajnym amerykańskim 
miasteczku. Z jednym wyjątkiem. 
W Derry od dawna czyha TO. Dla 
jednych jest to przerażający dźwięk, 
dla drugich dziwaczny klaun. Czym-
kolwiek jest, sprawia, że w mieście 
dzieją się niedobre rzeczy. Co jakiś 
czas w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach zaczynają ginąć dzieci. Jeżeli 
tylko nie zrazicie się pokaźną obję-
tością „Tego”, czeka Was naprawdę 
ciekawa przygoda. „SKLEPIK Z MARZENIAMI”

Czy każdego można kupić? Okazu-
je się, że tak. Zwłaszcza gdy cena 
za spełnienie marzeń wydaje się 
nierealnie niska. To jednak tylko 
pozory. Do miasteczka Castle Rock 
przybywa tajemniczy nieznajomy, 
który oferuje mieszkańcom wszystko 
to, czego zapragną. Z czasem okazuje 
się, że wszyscy, którzy skorzystali 
z jego usług, będą musieli zapłacić 
paradoksalnie bardzo wysoką cenę. 

„SKAZANI NA SHAWSHANK”
Jedna z czterech minipowieści 
zawartych w zbiorze opowiadań 
„Cztery pory roku”. Jest to historia 
Andy’ego Dufresne’a, bankiera nie-
słusznie skazanego na dożywocie za 
zabójstwo żony. Główny bohater za-
miast pogodzić się ze swoim losem, 
cierpliwie snuje plany ucieczki. 

„DALLAS 63’”
Nie horror, a powieść obyczajowo-
-fantastyczna. Potrafi wzruszyć, 
zaciekawić i wraz z głównym bohate-
rem przenieść w czasie. Jake Epping 
postanawia zmienić świat i cofnąć się 
do 1963 roku, by uratować prezy-
denta Johna F.Kennedy’ego przed 
zamachem. Sprawy nie ułatwia fakt, 
że podczas jednej ze swoich podróży 
Epping poznaje miłość życia. Brzmi 
absurdalnie? Być może. Możecie być 
jednak pewni, że gdy sięgniecie po 
„Dallas 63’”, nie będziecie zawiedze-
ni. Jest to opowieść o tym, że nic do 
końca nie dzieje się bez przyczyny, 
a jedna, na pozór niewiele znacząca 
chwila, może zmienić wszystko.

Całe zestawienie znajdziesz na  
www.magazynkoncept.pl

„PAN MERCEDES”
Pierwsza z trzech powieści krymi-
nalnych opowiadających o przygo-
dach emerytowanego detektywa 
Billa Hodgesa. Mężczyzna posta-
nawia ponownie wrócić do gry, by 
złapać tytułowego Pana Mercedesa 
– bezwzględnego seryjnego morder-
cę. Niby powieść detektywistyczna 
jakich wiele, ale trzeba przyznać, 
że King w takiej odsłonie wypadł 
naprawdę dobrze. 

„LŚNIENIE”
Opowiada historię rodziny Tor-
rence’ów, która po przeprowadzce 
do hotelu Panorama musi prze-
ciwstawić się czającemu się w jego 
zakamarkach złu. W trakcie pobytu 
w ośrodku pięcioletni syn dozorcy 
Danny odkrywa dwa niepokojące 
fakty – hotel jest nawiedzony, a on 
sam posiada telepatyczne zdolności. 
W tym czasie jego ojciec popada w co-
raz większy obłęd...

Najlepsze książki Stephena Kinga
Stephen King to jeden z najpopularniejszych pisarzy naszych czasów. Jego dorobek jest tak 

duży, że trudno wybrać, od czego zacząć. W każdym razie spróbujmy! 
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dotyczące bezpośrednio młodzieży były po-
dejmowane ponad jej głowami. Powołujemy 
więc cały szereg instytucji, na czele z Radą 
Dialogu z Młodym Pokoleniem, które mają 
ten stan rzeczy zrównoważyć.  

Jak ocenia Pan obecną sytuację, w któ-
rej znajdują się młodzi Polacy? Nasz kraj 
jest niczym zielona wyspa czy widzi Pan 
mankamenty, nad którymi naprawdę trze-
ba pracować? 

Oczywiście trzeba analizować rzeczywi-
stość i pracować nad dalszym polepszaniem 
sytuacji, prowadzić dialog i wspólnie wypra-
cowywać dobre rozwiązania. Patrząc jednak 
obiektywnie i biorąc pod uwagę różne wskaź-
niki, sytuacja młodych dziś w porównaniu do 
tej sprzed kilku lat jest diametralnie lepsza. 

Warto wziąć pod uwagę chociażby zwol-
nienie z płacenia podatku dochodowego do 26 
r.ż., co pozwala na łatwiejszy start w dorosłość. 
Ważne jest też podwyższenie godzinowej staw-
ki minimalnej. Osoby, które ukończyły 26 r.ż, 
z pewnością skorzystają z podniesienia kwoty 
wolnej od podatku do 30 tys. zł. Do tego szereg 
programów prorodzinnych: 500+, wyprawka – 
to wszystko dotyczy młodych ludzi, którzy de-
cydują się na zakładanie rodziny. W ramach Pol-
skiego Ładu ogłoszono też wsparcie w zakupie 
mieszkania. Oczywiście to nie koniec dobrych 
zmian. Zapraszamy do współpracy i wspólnego 
przygotowywania kolejnych pomysłów. 

Wspomniany Polski Ład wzbudził wiele 
emocji. Mieszkanie bez wkładu własnego 
i dom 70m2 bez formalności, większa ela-
styczność pracy dla rodziców, na reformie 
klina skorzystają rodziny 2+1, 2+2, 2+3… 
A co z modelami rodziny 1+x albo 2+0? Czy 
osoby bezdzietne po ukończeniu 26 r.ż. 
mogą liczyć na jakiekolwiek benefity, jeśli 
zarabiają powyżej średniej krajowej?

Ułatwienia, o których mowa, są kiero-
wane w dużej mierze do osób, które decydują 
się na posiadanie dzieci, dlatego że jak każde 
państwo chcemy utrzymać sztafetę pokole-
niową; to niezbędne do – chociażby – utrzy-
mania systemu emerytalnego. Polski Ład 
zawiera jednak szereg benefitów, z których 
skorzystają także osoby bezdzietne: podnie-
sienie II progu podatkowego, kwota wolna od 
podatku (pod tym względem możemy konku-
rować z krajami Zachodu), dostęp do miesz-
kań, inwestycje zapewniające miejsca pracy, 
osłona małych i średnich przedsiębiorstw 
przed skutkami pandemii.  

To wszystko brzmi bardzo obiecująco, 
ale co z nieustannie wzrastającą inflacją, 
widoczną szczególnie na tle reszty Europy? 
Wynagrodzenia minimalne rosną, ale jed-
nocześnie więcej wydajemy na życie. Podob-
nie sprawa ma się z obawami dotyczącymi 
dofinansowania przez państwo mieszkań, 
deweloperzy mogą zacząć windować ceny. 

Wzrost cen jest skorelowany z podniesie-
niem poziomu życia i wzrostem pensji. Pa-
miętajmy, że pod uwagę trzeba wziąć też inne 
czynniki. Jesteśmy w okresie postcovidowym. 

Rząd co chwilę podejmuje kolejne inicjatywy 
skierowane w stronę młodych. Co z nich wynika? 
Pytamy o to Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 
Młodzieżowej Piotra Mazurka.

Polska zieloną wyspą  
dla młodych ludzi? 

Aleksandra Klimkowska

Koncept: Jest Pan odpowie-
dzialny za politykę młodzieżową, to 
znaczy kierowaną do kogo? W jakim 
wieku się zaczyna, a w jakim kończy 
przynależność do tej grupy? 

Piotr Mazurek: W międzynarodo-
wych przepisach istnieją różne, często 
sprzeczne definicje mówiące o tym, 
jakie są granice wiekowe młodzieży. 
Staramy się podchodzić do tego zagad-
nienia w sposób zdroworozsądkowy: 
kierujemy działania do uczniów szkół 
średnich, studentów, osób wchodzą-
cych na rynek pracy. Za dolną granicę 
uznałbym zdolność do samodzielnego 
uczestnictwa w życiu publicznym. Nie 
chcę wyznaczać sztywno górnej granicy, 
choć można powiedzieć, że najczęściej 
jest ona lokowana ok. 30 roku życia.

Dlaczego rząd powołał takie 
stanowisko jak pełnomocnik ds. po-
lityki młodzieżowej? Czym różni się 
polityka młodzieżowa w porówna-
niu do tej „dorosłej”?

Rząd premiera Mateusza Mora-
wieckiego od dłuższego czasu konse-
kwentnie prowadzi politykę systema-
tycznego wzmacniania roli młodych 
w życiu publicznym i włączania ich 
w procesy decyzyjne na wszystkich 
szczeblach. Młodzi zazwyczaj są nie-
doreprezentowani w gremiach decy-
zyjnych. Brak tej proporcjonalnej re-
prezentacji skutkował tym, że decyzje 
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Określona będzie cena maksymalna za metr kwadratowy 
mieszkania, które można nabyć w ramach Polskiego Ładu.

nas ustawa (tworzona również wspólnie z mło-
dymi), która weszła w życie w czerwcu, wciela 
w życie szereg ważnych postulatów zgłaszanych 
od dawna przez młodzież m.in.: umocowanie 
młodzieżowych rad na poziomie powiatów i wo-
jewództw; wprowadzenie ustawowego katalogu 
obligatoryjnych kompetencji, np. inicjowanie 
procesu uchwałodawczego czy udział w procesie 
stanowienia prawa dotyczącego młodych ludzi 
oraz możliwość kierowania zapytań do władz 
samorządowych na wzór interpelacji radnych. 

W Młodzieżowych Radach często liczy 
się jedno – wspólne działanie na rzecz spo-
łeczeństwa i mówienie jednym głosem. Czy 
„im dalej w las”, tym takie podejście jest 
mniej możliwe? Spójrzmy chociażby na po-
lityków, którzy często nie mogą się porozu-
mieć między swoimi partiami w sprawach 
dotyczących większości społeczeństwa. 

W ramach pracy nad ustawą wzmacnia-
jącą młodzieżowe rady porozumieliśmy się 
ponadpartyjnie, więc w pewnych sprawach 
jest to możliwe – o ile z obu stron będzie taka 

wola. W samorządzie łatwiej o taką współpra-
cę, bo jest mniej tematów ideologicznych. Sam 
jako warszawski samorządowiec obserwuję 
jednak niestety negatywne zjawisko, jakim 
jest wprowadzanie elementów ideologii do 
polityki lokalnej. Samorząd to miejsce, gdzie 
powinno się liczyć przede wszystkim działa-
nie na rzecz mieszkańców. Dla młodych jest to 
szczególnie ważne. 

W wieku 27 lat piastuje Pan zaszczyt-
ne stanowisko. Czy osiągnięcie takiego 
sukcesu możliwe jest bez poświęcenia ży-
cia prywatnego?

Na pewnym poziomie zaangażowania 
w życie publiczne nie da się pracować osiem go-
dzin dziennie, ale trzeba angażować się znacz-
nie więcej. W pewnych rolach życie prywatne 
i publiczne zaczynają się przeplatać. Jeżeli ktoś 
jest w stanie wszystko dobrze zorganizować, 
to jak najbardziej jest to do pogodzenia, choć 
oczywiście wymaga pewnych wyrzeczeń. 

Wybiegnijmy nieco w przyszłość. Jan 
Zamoyski powiedział: „Takie będą Rzeczy-
pospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. 
Jak Pan wyobraża sobie polską młodzież 
za kilkanaście lat?

To trudne pytanie, młodzież się bardzo 
szybko zmienia. Pokolenia następują po sobie 
coraz szybciej. Wpływ na to mają zmiany cy-
wilizacyjno-technologiczne, które zachodzą 
na naszych oczach. Mam nadzieję, że będzie 
to młodzież aktywna, obywatelska, nie my-
śląca tylko egoistycznie, konsumpcyjnie; ale 
troszcząca się o innych, patriotyczna. Młodzi 
nie lubią, jak im się coś narzuca, więc musi być 
dla nich stworzona konkretna oferta – przy-
gotowana w oparciu o dialog, i nad tym w tej 
chwili wspólnie pracujemy. 

W wielu krajach UE bezrobocie wzrosło diame-
tralnie, a w Polsce utrzymuje się na najniższym 
poziomie w skali Unii. Wszystko wskazuje na to, 
że wynagrodzenia Polaków nadal będą rosnąć. 

Co do deweloperów – określona będzie 
cena maksymalna za metr kwadratowy miesz-
kania, które można nabyć w ramach Polskiego 
Ładu. Będzie ona związana z sytuacją rynko-
wą, ale też będzie uniemożliwiać nieuzasad-
nione windowanie cen.  

Właśnie trwają Konsultacje strategii 
RP na rzecz młodego pokolenia, ogromne 
przedsięwzięcie organizowane przez Pana 
wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokole-
niem. Młodzież z każdego województwa 
ma szansę powiedzieć o swoich problemach 
i potrzebach. Czy do tej pory spostrzeżenia 
kierowane z różnych województw bardzo 
się od siebie różnią?  

Są pewne sprawy wspólne. I z satysfakcją 
muszę powiedzieć, że spora część z nich do-
czekała się już odpowiedzi w Polskim Ładzie. 
Bywa jednak, że nawet w ramach jednego re-
gionu jest duże zróżnicowanie, inne problemy 
mają chociażby mieszkańcy miast, inne wsi. 
Dlatego właśnie rozmawiamy równolegle 
z młodzieżą w różnych częściach Polski. Zale-
ży nam na opinii każdego młodego człowieka.

Pytam o podział na województwa 
z konkretnego powodu. Widać różnice 
między np. wschodnią a zachodnią częścią 
Polski, północną a południową? Dlaczego 
nie podzielono młodzieży pod względem 
kryterium wieku? Chyba zgodzi się Pan, że 
inaczej wyglądają problemy 18-, a inaczej 
25-latków. 

Wyglądają inaczej, ale wiele z tych pro-
blemów jest wspólnych. Młodsi patrzą często 
przyszłościowo, wiedzą, co będzie ich doty-
czyło za kilka lat. Takim przykładem mogą 
być postulaty dotyczące wzmocnienia szkół 
branżowych, które będą umożliwiały połą-
czenie nauki ze zdobywaniem doświadcze-
nia zawodowego. Potrzebujemy młodych fa-
chowców, nie tylko absolwentów z dyplomem 
uczelni, ale też rzemieślników. 

Co się stanie po przeprowadzeniu 16 
spotkań? Będą zdiagnozowane problemy, 
ale w jaki sposób chce Pan – i z czyją pomo-
cą – wcielać ich rozwiązania w życie?

W trakcie konsultacji rozmawiamy o pro-
blemach i potrzebach, ale także o możliwych 
rozwiązaniach. To konstruktywne dyskusje, 
nie arbitralność, a partnerstwo, partycypacja 
w tworzeniu dokumentu strategicznego. Pewne 
problemy są też rozwiązywane równolegle, np. 
sprawa większej roli młodzieżowych rad JST. 

Czy Młodzieżowe Rady Miejskie mogą 
być pomocnikami wdrażania dobrych roz-
wiązań na szczeblach lokalnych? Szcze-
gólnie biorąc pod uwagę fakt, że niedaw-
no podpisano ustawę wzmacniającą te 
organizacje.

Jak najbardziej. Silne Młodzieżowe Rady 
są wsparciem samorządu. Przygotowana przez 

Potrzebujemy młodych fa chowców, nie tylko absolwentów 
z dyplomem uczelni, ale też rzemieślników. 
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SIERPIEŃ

W konsekwencji walk toczących się 
na terenie Warszawy zniszczeniu 
uległo około 60% infrastruktury.

Powstanie warszawskie 
to największa bitwa, jaka 
została stoczona w trakcie  
II wojny światowej.

wać Alei Jerozolimskich, wobec tego 
już na początku powstania ta dziel-
nica została odcięta. Sukcesem po-
wstańców było z pewnością zdobycie 
Poczty Głównej, dworca towarowego, 
ratusza czy Państwowej Wytwórni 
Papierów Wartościowych. 

Niemcy szybko podejmowali 
ofensywę i do 11 sierpnia stłumili 
powstanie na Woli i Ochocie, nisz-
czyli również bastiony powstańcze. 
Wobec kolejnych niepowodzeń 
w dniach 9–10 września Komenda 
główna AK podjęła rozmowy doty-
czące kapitulacji z Niemcami. 

KONSEKWENCJE  
WYBUCHU POWSTANIA

2 października 1944 r. w Ożaro-
wie pod Warszawą został podpisany 
akt kapitulacji, który gwarantował 
powstańcom prawa jenieckie. Kapi-
tulacja została wymuszona wobec 
małej pomocy aliantów, a także 
śmierci dużej liczby powstańców 
i mieszkańców Warszawy. 

Powstanie przyniosło wiele ofiar, 
po stronie polskiej zabito 18 tys. 
żołnierzy, rannych zostało 25 tys., 

a ofiar cywilnych 
zginęło 120–200 
tys. Do samej 
niewoli dostało 
się około 15 tys. 
żołnierzy i ofice-

rów razem z naczelnym wodzem ge-
nerałem Tadeuszem Komorowskim 
„Borem”. Powstańców wywożono do 
obozów koncentracyjnych i na roboty 
do Rzeszy. Straty niemieckie były 
znacznie niższe, bowiem zabitych 
było około 10 tys. żołnierzy, 7 tys. 
zaginionych i 9 tys. rannych. Najbar-
dziej jednak ucierpiała Warszawa, 
gdyż w konsekwencji walk toczących 
się na terenie miasta zniszczeniu ule-
gło około 60% infrastruktury.

dzono na wschodzie np. na Wołyniu; 
nie osiągnięto tam jednak sukcesów. 
Rosjanie początkowo współpracowali 
z polskimi żołnierzami, ale z czasem 
podstępnie aresztowali dowódców, 
a na zdobytych terenach do władzy 

dopuszczali tylko 
Sowietów. W takiej 
sytuacji wicepremier 
Jan Stanisław Jan-
kowski i dowódca AK 
Tadeusz Komorowski 
„Bór”  21–25 lipca 
podjęli decyzję o wy-

buchu powstania w Warszawie. Roz-
kaz rozpoczęcia powstania wydano 
dzień wcześniej, czyli 31 lipca 1944.

JAK WYGLĄDAŁO  
POWSTANIE WARSZAWSKIE?

Powstanie rozpoczęło się 
o godzinie 17.00, do pierwszych walk 
z Niemcami doszło na Żoliborzu 
i w Śródmieściu Północnym. Siły Armii 
Krajowej liczyły około 50 tys. żołnierzy 
rozmieszczonych w ośmiu obwodach na 
Śródmieściu, Żoliborzu, Woli, Ochocie, 
Mokotowie, Pradze, Powiecie i Okęciu. 

Powstańcy zdobyli hotel „Victo-
ria” przy ulicy 
Jasnej oraz budy-
nek Towarzystwa 
Ubezpieczeń 
„Prudential”. Od 
dnia wybuchu 
powstania do 4 sierpnia powstańcy 
odnosili sukcesy w walkach, zdoby-
wając wiele obiektów niemieckich 
głównie na Starym Mieście, Mokoto-
wie, Śródmieściu, Żoliborzu. 

W rękach Niemców nadal jednak 
pozostawały mosty, dworce czy 
lotnisko. Powstańcom z Mokotowa 
nie udało się również opanować naj-
ważniejszego punktu komunikacyj-
nego, jakim był plac Unii Lubelskiej. 
W Śródmieściu nie zdołano opano-

CZYM BYŁO I DLACZEGO 
WYBUCHŁO POWSTANIE 
WARSZAWSKIE?

Powstanie warszawskie to 
największa bitwa, jaka została sto-
czona w trakcie II wojny światowej. 
Powstańcy walczyli 
przede wszystkim 
przeciwko formacjom 
wojska niemieckie-
go, nie mieli jednak 
odpowiedniego 
uzbrojenia. Mimo 
tego stało się ono jed-
nym z najgłośniejszych działań Armii 
Krajowej, a same walki, które zapla-
nowano na kilka dni, przeciągnęły się 
na ponad dwa miesiące, a dokładniej 
63 dni. Pomimo tego, że powstanie 
nie osiągnęło swoich celów wojsko-
wych ani politycznych, było wielkim 
osiągnięciem w całej Europie. Do 
dzisiaj jest ono symbolem heroizmu 
i męstwa w walce o niepodległość. 

Samo powstanie było jednym 
z elementów planu „Burza”, który 
został opracowany w 1943 r. przez 
Rząd Polski w Londynie oraz dowód-
ców Armii Krajowej. Plan ten miał 
zagwarantować przejęcie władzy 
w zajętym kraju przez organizację 
podziemną. Były w nim przewidzia-
ne różne akcje sabotażowo-dywer-
syjne oraz lokalne powstania. 

Z czasem akcja „Burza” zamieniła 
się w zryw społeczeństwa, a z planu 
zostały wykluczone większe miasta, 
takie jak Warszawa. Władze Armii 
Krajowej planowano przenieść do 
miejscowości Siekierki, gdzie miały 
być podejmowane kolejne akcje dy-
wersyjne. Zadaniem sił pozostałych 
w stolicy była ochrona ludności i waż-
nych budynków publicznych przed 
zniszczeniem, jak również przejęcie 
bez walki władzy nad miastem. 

Plan rozpoczęto już w lutym 
1944 r., a pierwsze działania prowa-

1 sierpnia 1944 o 17.00 w Warszawie wybuchło powstanie przeciwko zajmującym miasto 
wojskom niemieckim. Na pamiątkę tego wydarzenia w całym kraju o godzinie „W” zatrzymuje się 
czas i rozbrzmiewają syreny upamiętniające bohaterów.

Narodowy Dzień Pamięci  
Powstania Warszawskiego

Ewelina Makoś
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zwykle trafnego powiedzenia: „Kto 
chce, szuka sposobu, kto nie chce, 
szuka powodu” w czasie londyńskich 
igrzysk paraolimpijskich reguły 
i niuanse związane z poszczególnymi 
dyscyplinami wyjaśniała sportowa 
maskotka, którą był biały miś peł-
niący rolę sportowego eksperta. 

Działania Sir Ludwiga Guttman-
na doprowadziły do tego, że w poło-
wie XX w. w Narodowym Centrum 
Urazów Rdzenia Kręgowego powstał 
Dział Sportu, który nie tylko miał 
usprawniać proces rehabilitacji, ale 
także wyzwalać emocje związane 
z rywalizacją i chęć walki. Pierwsze 
zorganizowane tam zawody spor-
towe przeznaczone były tylko dla 
łuczników, jednak w I Igrzyskach 
Paraolimpijskich w 1960 roku, mają-
cych miejsce w Rzymie, wystartowa-
ło ok. 400 sportowców pochodzących 
z 23 państw. 

Skoro zaś mowa o liczbach i twar-
dych statystykach, to na ubiegłe 
igrzyska paraolimpijskie Polska wy-
słała trzech dziennikarzy. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
kilka tygodni wcześniej, czyli wtedy, 
gdy w grze o medale brali udział 
pełnosprawni sportowcy, oddelego-
wano 45 reporterów. Zestawiając to 
z tym, że zawodnicy pełnosprawni 
przywieźli do Polski 10 krążków, zaś 
ci, którzy zmagają się z rozmaitymi 
schorzeniami, dostarczali medalowej 
radości kibicom 39 razy, można za-
stanowić się nad tym, czy proporcje 
aby na pewno są prawidłowe. 

Może tegoroczne hasło #Kibicu-
jemyParaolimpijczykom pojawi się 
także na Twoim Instastory?

czeniach, ale kwestiach ekonomicz-
nych – wciąż niewielu sponsorów jest 
zainteresowanych reklamowaniem się 
w czasie igrzysk paraolimpijskich lub 
innych zawodów, w których startują 
osoby zmagające się z rozmaitymi 
dysfunkcjami. Tego typu wydarzenia 
w Wielkiej Brytanii cieszą się jednak 
coraz większym zainteresowa-
niem, na co mają wpływ m.in. takie 
działania jak to, które podjął kanał 
Channel 4, emitując spot „Yes, I can” 
– to właśnie dzięki niemu ukazano 
zróżnicowanie i piękno sportu osób 
uprawianego przez osoby z niepełno-
sprawnością. 

SZCZYPTA HISTORII
Pierwsze wrażenia związane 

z oglądaniem sportu uprawianego 
przez osoby zmagające się z niepeł-
nosprawnością mogą przypominać 
nieco błądzenie dziecka we mgle. 
Złoty medal przyznawany sportow-
cowi, który przybiegł na metę jako 
drugi, lub punkty w magiczny sposób 
dopisywane do tabeli wyników po-
czątkowo wydają się jednym wielkim 
chaosem, jednak kryją się za nimi nie 
tylko zasady logiki, ale także reguły 
mające stanowić swoisty współczyn-
nik sprawiedliwości. 

To od specyfiki zawodów zależy 
bowiem to, czy poszczególne grupy 
niepełnosprawności będą ze sobą 
łączone, a jeśli tak, to na jakich 
warunkach. W oparciu o to przyzna-
wane są punkty powodujące klasyfi-
kacyjny rozgardiasz. Gubią się w nim 
nie tylko kibice, ale także sami 
zawodnicy. Jednakże w myśl nie-

MILCZENIE NIE ZAWSZE 
JEST ZŁOTEM

Nawet największym sportowym 
sceptykom trudno się uchować, nie 
wiedząc, że właśnie trwają zawody 
takiej rangi jak mistrzostwa świata, 
Europy lub igrzyska olimpijskie. 
O najważniejszej imprezie cztero-
lecia, w której startują tysiące osób 
z rozmaitymi niepełnosprawnościa-
mi, media bardzo często milczą. 

Informacje prasowe na temat 
kolejnych medali przemycane są 
najczęściej u dołu strony, gdzieś 
pomiędzy kolejnym romansem zna-
nego piłkarza a nową dietą jego żony. 
W stacjach telewizyjnych panuje 
przekonanie, że tego typu sport jest 
mało medialny, w związku z czym 
wydawcy decydują się na margina-
lizowanie transmisji i emitowanie 
skrótów późnymi wieczorami lub 
nocami – tak jak to miało miejsce 
w czasie IO w Rio de Janeiro w 2016 
r. lub ich całkowite ignorowanie – tak 
jak to robiono w czasie londyńskich 
igrzysk w roku 2012. 

Pozytywne wzorce, które 
przedstawiciele polskich mediów 
mogą zaobserwować poza granicami 
kraju, dają jednak nadzieję na to, że 
już wkrótce w telewizji publicznej 
obejrzeć będzie można szermier-
kę lub koszykówkę na wózkach, 
siatkówkę na siedząco, amp futbol, 
podnoszenie ciężarów, monoskiing 
czy też polegające na pokonywaniu 
przeszkód przez współpracującego 
z przewodnikiem psa parAgility. 

Sportowe problemy osób z niepeł-
nosprawnością wbrew pozorom nie 
koncentrują się na fizycznych ograni-

Nie milkną echa po tradycyjnym występie biało-czerwonych podczas mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, a już kibice zacierają ręce na myśl o opóźnionych przez pandemię igrzyskach olimpijskich. 
Jak co cztery lata po ich zakończeniu odbędzie się jeszcze jedna wielka impreza sportowa,  
która jednak nie cieszy się tak wielkim zainteresowaniem mediów.

Sportowe „The Final Countdown”

Magdalena Maciejewska
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wawelskie ogrody, gdzie uprawiano 
zioła i sprowadzane z Włoch warzy-
wa i owoce. Dla królowej jedzenie 
było rodzajem sztuki, a nie jedynie 
sposobem na zaspokojenie głodu. 
Podczas uczt wydawanych przez 
Bonę królowały lekkie przekąski, 
słuchano muzyki i rozmawiano 
o sztuce, nauce czy filozofii. Posiłki 
były serwowane dwa razy dziennie 
i podawano trzy zestawy potraw, 
a w czasie postu zamieniano mię-
so na ryby. 

Bona zadbała również o wpro-
wadzenie nowych zasad dotyczących 
odpowiedniego przechowywania 
i konserwacji wina. Po śmierci męża 
królowa przeniosła się na Mazow-
sze, gdzie również doprowadziła do 
rozkwitu swoją nową posiadłość. Po 
latach zdecydowała się na powrót do 
Włoch, gdzie została otruta.  

BIAŁE CIASTO I HERBATA NA 
DWORZE WIKTORII HANOWERSKIEJ

Władczyni, która kochała jeść, 
w jedzeniu widziała pocieszenie 
w smutnych i samotnych chwilach. 
Posiłki jadała z dziećmi i piła popołu-
dniową herbatę, za którą nie przepa-
dała. Od jej ślubu zapanowała moda 
nie tylko na białą suknię panny 
młodej, ale również na białe weselne 
ciasto. Jej tort weselny był ozdobio-
ny białym lukrem i cukrem pudrem. 
Od tego czasu stał się wzorem tortu 
weselnego. 

Wiktoria uważała, że jedzenie to 
ważny i prestiżowy element królew-
skiego życia. W pałacu jadano więc 

Co jadano na królewskich  
stołach w Polsce i Europie?

Ewelina Makoś

oraz miody sycone, mniej popular-
ne było natomiast wino. Ważnym 
produktem na dworze było pieczywo. 
Jadwiga w odróżnieniu od swojego 
męża preferowała zdecydowanie 
białe wypieki. 

Warto wspomnieć również 
o przyprawach, których używano 
w kuchni: korzystano nie tylko ze 
swojskich przypraw takich jak koper, 
cebula, pietruszka, ale również spro-
wadzano zamorskie zioła np. sza-
fran, gałkę muszkatołową czy anyż. 

KRÓLOWA DOBREGO SMAKU,  
CZYLI POTRAWY BONY SFORZY

Włoszce, która przybyła do 
Polski, nie spodobał się ani styl 
jedzenia, ani podawane potrawy. Nie 
mogła jednak zmienić zasad panu-
jących na polskim dworze. Zadbała 
więc jedynie o swoją kuchnię, gdzie 
podawano włoskie specjały. Smak 
tych potraw doceniali zachodni 
dyplomaci, wobec tego jej stół został 
uznany za jeden z najwytworniej-
szych w Europie. 

Tradycja głosi, że Bona prze-
prowadziła na Wawelu rewolucję 
kulinarną. Jednak zmiany, jakie 
podejmowała, nie były rozumiane 
przez Polaków przyzwyczajonych do 
swoich potraw. Koszt prowadzenia 
jej kuchni był znacznie wyższy niż 
jej męża Zygmunta Starego. Różni-
cą była cena luksusowych potraw 
i produktów często sprowadzanych 
z zagranicy. 

Trzeba docenić fakt, że dzięki 
królowej Bonie zostały rozbudowane 

W KUCHNI KRÓLOWEJ JADWIGI
Młoda królowa ceniła luksus, 

jadła modnie i wykwintnie. Nie 
żałowała pieniędzy na sprowadzanie 
ulubionych potraw z dalekich zakąt-
ków. Wiedziała doskonale, że bogato 
zastawiony stół potrafi zjednać za-
równo bogatych, jak i biednych gości. 
Wychowywana na zamku w Budzie 
została przyzwyczajona do elegancji 
i luksusu. Kiedy trafiła do Krakowa, 
musiała nieco zmienić swoje przy-
zwyczajenia. 

Na Wawelu Jadwiga i jej mąż 
Władysław Jagiełło jadali osobno we-
dług starego piastowskiego zwyczaju. 
Średniowiecze to czas, gdzie skupia-
no się przede wszystkim na rozwoju 
duchowym, jednak ucztowanie było 
ważnym elementem obyczajowym 
dworskiego życia. Codzienne posiłki 
miały wyjątkową oprawę, a przy 
królewskich stołach zasiadało ok. 50 
osób. Każda z oddzielnych kuchni 
miała własne spiżarnie, kucharzy 
i prowadziła osobne rachunki. Zam-
kowe kuchnie wydawały dwa posiłki 
dziennie, pierwszy po porannym na-
bożeństwie w godzinach 9.00–12.00, 
a drugi w godzinach 15.00–18.00. 
W czasie postu, który trwał w sumie 
192 dni w roku, ograniczano się do 
jednego posiłku dziennie. 

Na ucztach na pierwsze danie po-
dawano zupy zwane polewkami, na 
drugie pieczone mięsa; trzecie danie 
z kolei było najbardziej różnorodne. 
W jego skład wchodziły podroby, 
owoce, ciasta. Na koniec podawano 
galarety z ryb lub mięsa. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyło się piwo 
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Tradycyjne potrawy, zarówno te rodzime, jak i zagraniczne od zawsze zaskakują i ciekawią. 
Przebywając w nowym miejscu, staramy się poznać lokalne smaki i zasady, jakie obowiązują przy 
stole. Dziś przyjrzymy się temu, jak stołowali się władcy w Europie w minionych wiekach. 

Ludwik już od najmłodszych lat był 
smakoszem jedzenia. Dwór francu-
ski był salonem mody, wszystko co 
zapoczątkował Król Słońce stawało 
się popularne, nawet młody zielony 
groszek, który Ludwik XIV uwielbiał. 
Król zatrudniał najlepszych ogrod-
ników, którzy udoskonalali odmia-
ny warzyw i owoców. Wersalskie 
szklarnie dostarczały różne rodzaje 
owoców niezależnie od pory roku. 
Wśród napojów królowało wino o na-
zwie tokaj aszú. Król pasjonował się 
jedzeniem podobnie do swojej matki, 
mawiał nawet, że „dobrego człowieka 
poznasz po tym, ile je”. 

Ludwik zaczynał dzień zazwy-
czaj ok. 8.00 i pił napar z szałwii, 
filiżankę bulionu lub kieliszek wina 
rozcieńczony z wodą. Obiad poda-
wano ok. 13.00. Posiłek był złożony 
z zup, kilku rodzajów sałat, jajek, 
mięs, potrawek, świeżych owoców, 
ciast i wina. Dania na królewski 
stół przygotowywano poza pa-
łacem, a w kuchni pracowało ok. 
500 osób. Wszystko, co podawano 
królowi, było wcześniej sprawdzane 
w obawie przed ewentualnym otru-
ciem władcy. 

Przed każdym z gości układano 
nakrycia, z których mało kto korzy-
stał. Po ucztach, które trwały ok. 45 
min, niedokończone dania trafiały 
na stół dla służącej na dworze szlach-
ty, a resztki jedzenia sprzedawano na 
straganach. Z czasem Ludwik zaczął 
mieć problemy z uzębieniem, dlatego 
nadworni kucharze od tego czasu 
przygotowywali głównie zupy i pasz-
tety, które zyskały nową sławę. 

filiżanki. 
Wiktoria była fanką mocniej-

szych trunków jak szkocka whisky, 
z innych alkoholów lubiła również 
angielskie piwa, a wina wybierała 
niemieckie lub francuskie. Kiedy 
w 1877 r. królowa została cesarzową 
Indii, na jej stole zaczęły pojawiać 
się aromatyczne przyprawy i owoce 
z tamtych rejonów. Specjalnie spro-
wadzeni kucharze przyrządzali jej 
oryginalne potrawy. Nowym ulubio-
nym daniem stało się jednogarnkowe 
danie z ryżu, wędzonych ryb i jajek 
z egzotycznymi przyprawami. Mimo 
tego, że królowa lubiła próbować 
nowości, nigdy nie zaakceptowała 
palenia tytoniu, zakazała nawet jego 
palenia w pałacu. 

W ostatnich latach życia jadła 
bardzo skromnie, a jej jedynym 
pożywieniem była owsianka. Do dziś 
jednak przy śniadaniach w pałacu 
brzmią dźwięki szkockich melodii, 
o 17.00 pije się herbatę, a curry jest 
ważnym elementem na królew-
skim stole.

BOGATE UCZTOWANIE NA DWORZE 
LUDWIKA XIV

Władca, który uwielbiał jedzenie. 
Można go określić mianem żarłoka, 
ale również smakosza. Stale odkry-
wał nowe smaki i zlecał kucharzom 
wykonywanie nowych nieznanych 
potraw. Dla niego zostały wymy-
ślone zupy krem czy szparagi pod 
beszamelem. 

Za jego panowania oczy Europy 
były zwrócone w stronę Paryża. 

bardzo wystawnie. Obiad podawano 
ok. godz. 20.00 i zasiadało przy 
nim ok. 30–40 osób. Wprowadzono 
również nową modę na podawanie 
posiłków w określonej kolejności, 
a nie wszystkich razem. Na początku 
serwowano zupy, kolejno dania ryb-
ne, przystawki (w ich skład wchodzi-
ły lekkie pasztety, sałatki, omlety). 
Czwartym daniem było danie główne 
z mięsem, lekkie sorbety, a na końcu 
desery takie jak ciasta, kremy i lody. 
Do każdej potrawy było dobrane 
odpowiednie wino. 

Królewskie posiłki podawali 
lokaje w rękawiczkach i perukach. 
Z okazji ważnych uroczystości wyda-
wano bankiety, do których przygoto-
wanie wymagało dodatkowego wysił-
ku, takiego jak pomoc z zewnątrz 
pałacu. Na ucztach dzieci miały 
osobny stół, który w porównaniu ze 
stołami dorosłych nie prezentował 
się tak okazale. Jadały zazwyczaj 
wołowinę z gotowaną marchewką 
i ryżem czy gotowaną kurę z grosz-
kiem i kaszą. 

Same śniadania, które jadała 
królowa z rodziną ok. godz. 8.00, 
składały się z ośmiu dań. Wielu 
historyków twierdzi, że panowa-
nie Wiktorii zapoczątkowało picie 
popołudniowej herbaty. Jednak to 
nie sama herbata była dla królowej 
ulubionym elementem five o’clock, 
a słodycze, które do niej podawano. 
To dla niej wymyślono specjalne 
ciasto maślane przekładane dżemem 
malinowym i bitą śmietaną. Herbatę 
piła z mlekiem, a dodatkiem była 
czekolada, którą czasem wrzucała do 
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GRATKA DLA MIŁOŚNIKÓW 
MODERNIZMU
Miłośnicy modernistycznej architek-
tury również będą mieli co podziwiać 
w Poznaniu. Stolica Wielkopolski nie 
wyburzyła bowiem żadnej ze swoich 
pereł, a co więcej, dba, by nadal ładnie 
się prezentowały. Oczywiście najcie-
kawszym obiektem jest Okrąglak. 
Kolejna perła modernizmu znajduje 
się w Parku Kasprowicza. Hala Arena, 
bo o niej mowa, obecnie pozostaje 
zamknięta w oczekiwaniu na nadcho-
dzącą modernizację. Budynek wzoro-
wany na Pałacu Sportu w Rzymie dość 
ciekawie wpisuje się w miejscową ar-
chitekturę. Przygodę z podziwianiem 
obiektów warto skończyć przy Domie 
Weterana na Szelągu, by samemu 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
jest to rzeczywiście wybitne świadec-
two architektury wpisanej w krajo-
braz. Będąc już na Szelągu, można 
pospacerować po miejscowym parku 
lub udać się na „Solo na Szelągu”, czyli 
cykl plenerowych koncertów (tylko 
w miesiące letnie). Osoby spragnione 
przyrody i pozostałości po fortyfika-
cyjnej przeszłości Poznania powinny 
udać się do Parku Cytadela.

OSTRÓW TUMSKI
Naszą podróż zaczynamy od po-
czątków państwa, czyli na Ostrowie 
Tumskim. Oczywiście głównym ce-
lem wędrówki jest Bazylika Archika-
tedralna świętych apostołów Piotra 
i Pawła, która jest jedną z najstar-
szych świątyń w Polsce. Osoby nieza-
interesowane architekturą sakralną 
powinny się udać do znajdującej się 
w pobliżu Bramy Poznania ICHOT. 
Jest to multimedialna placówka 
kulturalna, która prezentuje najdaw-
niejszą historię tego miejsca.
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Region Wielkopolski nie jest desty-
nacją powszechnego wypoczynku 
turystycznego i przegrywa z regio-
nami górskimi czy nadmorskimi. 
Jednakże dzięki swojej bogatej 
historii, tradycjom i legendom jest 
kolebką naszego kraju i tworzy 
jeden z bardziej unikatowych regio-
nów kulturowych w Polsce. Przez 
stulecia ziemie te doświadczały 
licznych wojen, stanowiły także 
tło dla wielu znaczących wydarzeń 
w historii Polski.

Wielkopolska jest regionem, który pozostałym mieszkańcom kraju kojarzy się z porządkiem, prężnie 
działającym ośrodkiem akademickim, jakim jest Poznań, i dobrze rozwiniętą gospodarką. Skojarzenia 
budzą także koziołki czy elementy lokalnej kuchni: rogale świętomarcińskie, pyry z gzikiem i plyndze. 

Wielkopolskie oczami KLRP

Wielkopolski Oddział KLRP
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Zachęcamy Was bardzo do poznania 
historii okolicznych miast i miaste-
czek, bogatej tradycji regionu, której 
można zaczerpnąć, odwiedzając 
tutejsze zamki, pałace i dwory. Dla 
spragnionych aktywności dosko-
nałym rozwiązaniem będą piesze 
wędrówki, w czasie których podzi-
wiać można malownicze morenowe 
wzgórza, jeziora i lasy…  całe piękno 
Wielkopolski. Do zobaczenia! 
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RAJ DLA KAJAKARZY
Wielkopolska jest również wspania-
łym miejscem na aktywny wypo-
czynek. Region ten jest polecany 
wielbicielom kajaków. Znajdziemy 
tu bowiem trasy dla początkujących 
kajakarzy (Rurzyca, Gwda, Wełna), 
jak i bardziej wymagających,  
np. Wielką Pętlę Wielkopolski. 

SZLAK PIASTOWSKI
Osobom nie chcącym zmęczyć się 
w podróży zalecamy wybranie się na 
wycieczkę samochodową  Szlakiem 
Piastowskim. Wycieczka z Pozna-
nia do Gniezna (a nawet jeszcze 
dalej) zapewni nie tylko możliwość  
lepszego poznania historii pierw-
szych Piastów, ale pozwoli również 
spędzić piękne chwile na łonie 
natury. Szlak piastowski oferuje 
wiele tras tematycznych oraz cieka-
wych questów. 

POLA LEDNICKIE
Opuszczając Gniezno, należy wy-
brać się na spacer na Pola Lednickie, 
gdzie odbywają się słynne lednickie 
spotkania młodych. Lednicki Park 
Krajobrazowy to nie tylko popular-
na ryba, to także piękna okolica, 
która idealnie nadaje się do odpo-
czynku od miejskiego zgiełku. Znaj-
dują się tu lasy, jeziora, a także ślady 
naszej wspaniałej historii (ruiny 
Palatium z czasów Mieszka I).

GNIEZNO
Przy okazji Szlaku Piastowskiego 
wspomnieliśmy o Gnieźnie. Była 
stolica Polski to nie tylko Katedra 
i Kościół Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Antoniego 
oraz Muzeum Archidiecezjalne. 
Warto wybrać się do Muzeum 
Początków Państwa Polskiego, a na 
oprowadzanie po samym mieście 
wybrać się z Szczunem z Kareji. 
Możliwość zwiedzania Gniezna 
z osobą mówiącą w pięknej, wiel-
kopolskiej gwarze? To musi się 
udać! Fani transportu kolejowego 
mogą się udać do Parowozowni 
prowadzonej przez Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei. 
A jeżeli zmęczyły Was już wycieczki, 
to zachęcamy do wizyty w Dobrym 
Browarze. Na ulicy Grzybowej 34 
nie tylko spróbujecie dobrego piwa, 
ale i również smacznego jedzenia.

ŚNIEŻYCOWY JAR
Śnieżycowy Jar znajduje się 
w gminie Murowana Goślina i jest 
rezerwatem florystycznym, na 
terenie którego kwitną śnieżyce. 
Do rezerwatu najlepiej wybrać się 
wczesną wiosną. Radzimy jednak 
uważać, gdyż jest to teren poligonu 
wojskowego, więc przed udaniem się 
na wycieczkę warto sprawdzić, czy 
nie odbywają się ćwiczenia! Kiedy 
będziecie w Murowanej Goślinie, 
polecamy w weekend udać się do 
Parku Dzieje. W tym historycznym 
parku rozrywki co roku odbywa się 
bowiem spektakl Orzeł i Krzyż. Jest 
to widowiskowa, pełna efektów in-
scenizacja historii Rzeczypospolitej 
od jej baśniowych początków, aż po 
XX wiek. Jest to propozycja na miłe 
spędzenie czasu szczególnie dla 
rodzin z dziećmi. 
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troski prócz liczenia pieniędzy. Był to jakby je-
den szloch i jeden wybuch śmiechu; jeden idący 
z duszy, drugi z ciała”.

O co tu chodzi? William Blake: „To see 
a world in a grain of sand / And a heaven in 
a wild flower, / Hold infinity in the palm of 
your hand, And eternity in an hour”. W tym 
kierunku prowadzą nas arcydzieła, wskazują 
na coś więcej, coś niedopowiedzianego, wiel-
kiego, pięknego i potężnego. Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling pisze, że „geniusz różni się od 
wszystkiego, co jest tylko talentem, tym, że ta-
lent podlega wyłącznie empirycznej konieczno-
ści, która jest znów przypadkowością, geniusz 
zaś konieczności absolutnej. Każde prawdziwe 
dzieło sztuki jest dziełem absolutnie koniecz-
nym; takie, które równie dobrze mogłoby być 
lub nie być, nie zasługuje na tę nazwę”.

W norwidowskiej teorii sztuki dzieło 
to całość, ideał, jedność istoty i kształtu, 

a przede wszystkim Du-
cha i Litery, najdobitniej 
zrealizowane w żywocie 
Chrystusa zakończonym 
słowami „Wykonało się” 
(Consummatum est). Zwra-

ca uwagę, że świat zawsze odrzuca pełnię 
i doskonałość, których namiastkami są dzieła 
sztuki, dominuje w nim brak: „O Ty! co jesteś 
Miłości-profilem / Któremu na imię Dopeł-
nienie: / Te – co w Sztuce mianują Stylem, / Iż 
przenika pieśń, kształci kamienie… / O! Ty – 
co się w Dziejach zowiesz Erą, / Gdzie zaś ani 
historii zenit jest, / Zwiesz się razem: Duchem 
i Literą, / I „Consummatum est”… / O! Ty – Do-
skonałe-wypełnienie, / Jakikolwiek jest Twój, 
i gdzie?... znak… / Czy w Fidiasu? Dawidzie? 

czy w Szopenie? / Czy 
w Eschylesowej sce-
nie?... / Zawsze – zemści 
się na tobie: BRAK!... 
/ – Piętnem grobu tego 
– niedostatek: / Dopeł-

nienie?... go boli!... / On – rozpoczynać woli”. 
Rozumienie pracy, która nie jest karą, ale 

radosnym tworzeniem, realizacją człowie-
czeństwa, która wiedzie ku prawdzie, wywo-
dzi się sprzed wieków, przechowane przez 
Słowackiego, rozsławione przez Norwida. Ten 
ostatni w Promethidionie zostawi nieomylną 
wskazówkę: „– Spytam się tedy wiecznego-
-człowieka, / „Cóż wiesz o pięknem?...” / … 
Kształtem jest Miłości” –”. A „Choć każdy 
w sobie cień pięknego nosi / I każdy – każdy 
z nas – tym piękna pyłem”, to trzeba wiedzieć, 
że: „piękno na to jest, by zachwycało / Do pra-
cy – praca, by się zamartwychwstało”.

W
zbogaca poznanie, posze-
rza jego granice i wska-
zuje nowe równoprawne 
źródła, próbuje nowych 
metod uzasadniania 
wiedzy, z wielką deter-
minacją szuka prawdy 
o człowieku: jego miejscu 
i roli w przyrodzie i spo-
łeczeństwie, powołaniu, 
sensie istnienia i działa-
nia, stosunku do innych 
ludzi, wreszcie o istocie 
człowieczeństwa.

Literatura tej epoki 
prowadzi nas do rzeczy ukrytych, odsłania 
tajemnice. Tu poezja spotyka się z filozofią. 
Czytamy o tym w programowej wypowiedzi 
epoki, w Romantyczności Adama Mickiewicza: 
„Mówię, nikt nie rozumie; / Widzę, oni nie wi-
dzą!”, „Czucie i wiara sil-
niej mówi do mnie / Niż 
mędrca szkiełko i oko” 
czy wreszcie: „Martwe 
znasz prawdy, nieznane 
dla ludu, / Widzisz świat 
w proszku, w każdej gwiazd iskierce. / Nie 
znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! / 
Miej serce i patrzaj w serce”.

Żyjemy tu i teraz, tym, co widoczne, do-
świadczalne i namacalne, myślimy o osią-
ganiu rzeczy mierzalnych, wymienialnych, 
przywykliśmy do transakcji, ale im szybciej 
żyjemy w ten sposób, tym prędzej przekonu-
jemy się jak w Świtezi o niedostateczność em-
piryzmu: „Gdy oko brzegów przeciwnych nie 
sięga”. Orientujemy się, że tajemnica naszego 
pochodzenia i celu zo-
stała starannie ukry-
ta. Bo jak uczy Mickie-
wicz: „Są prawdy, które 
mędrzec wszystkim 
ludziom mówi, / Są ta-
kie, które szepce swemu narodowi; / Są takie, 
które zwierza przyjaciołom domu; / Są takie, 
których odkryć nie może nikomu”.

Zarysowują się dwa prądy myślowe: umy-
słów prozaicznych i dusz poetycznych. Człon-
kowie jednego i drugiego klubu startują w zu-
pełnie innych zawodach. Jak pisze Alfred de 
Musset: „Odtąd wytworzyły się dwa obozy: 
z jednej strony umysły gorące, bolesne, dusze 
rozlewne i łaknące nieskończoności pochyliły 
głowę płacząc; spowiły się w chorobliwe ma-
rzenia: wątłe trzciny w oceanie goryczy. Z dru-
giej strony ludzie z krwi i ciała stali nieugięci 
w sferze ziemskiego używania i nie znali innej 

Romantyzm jako kierunek ideowy, literacki i artystyczny wiele wnosi do 
naszego nowoczesnego rozumienia świata. 

Będąc młodym 
intelektualistą

Jakub Greloff
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Literatura tej epoki prowadzi 
nas do rzeczy ukrytych, 
odsłania tajemnice.

Zarysowują się dwa prądy 
myślowe: umysłów prozaicznych 
i dusz poetycznych.



stanu w KPRM, pełnomocnik Rządu 
ds. Cyberbezpieczeństwa, dr Krzysz-
tof Szczucki – prezes Rządowego 
Centrum Legislacji, Tomasz Rzym-
kowski – sekretarz stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki, Dariusz Sala-
mończyk –  zastępca Szefa Kancelarii 
Sejmu, Piotr Mazurek – sekretarz 
stanu w KPRM i pełnomocnik rządu 
ds. polityki młodzieżowej.  

Nie zabrakło przedstawicieli 
świata nauki: dr. hab. Krzysztofa 
Koźmińskiego i prof. Karola Karskie-
go. Wykładowcy poruszali tematykę 
związaną z procesem legislacji na 
szczeblu, który nadzorują, zarówno 
resortowym, jak również parla-
mentarnym oraz w reprezentowa-
nych urzędach.

Dodatkowo uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Mauzoleum Walki 
i Męczeństwa 1939–1945.

– Studia prawnicze na każdym 
uniwersytecie w Polsce próbują uczyć 
poruszać się w ramach prawa, jak być 
sędzią, notariuszem, ale nie uczą tego, 
w jaki sposób prawo jest tworzone. 
Kolegium legislacji jest miejscem, 
w którym można się tego dowiedzieć 
– słyszymy od uczestnika szkolenia.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  
UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH! 
Wszelkie informacje znajdują się na  
https://fim.edu.pl/kolegium-legislacji/.  

i inne osoby pełniące istotne funkcje 
w aparacie państwowym RP. Idea 
organizacji Kolegium Legislacji opie-
ra się na przekonaniu o integracji 
młodego pokolenia wokół wartości 
takich jak: słuszne prawo, dobra 
legislacja, patriotyzm, właściwe 
i skuteczne rządzenie, dobro wspólne 
oraz poszanowanie tradycji. Pro-
jekt ma wymiar edukacyjny, a jego 
odbiorcy mają szansę na zwiększenie 
swoich kompetencji oraz zakwalifi-
kowanie się na praktyki oraz staże.

LIPCOWE SPOTKANIE
W dniach 4-10.07.2021 r. dla 

uczestników naszego projektu 
przewidziano serię wykładów, zajęć, 
warsztatów i prelekcji, które pozwo-
liły im zapoznać się z bieżącym pro-
cesem legislacyjnym oraz na własne 
oczy zobaczyć, jak wygląda działanie 
prawa w praktyce.

Z uczestnikami spotkali się m.in. 
Premier Mateusz Morawiecki, który 
podczas swojej wypowiedzi zwrócił 
uwagę na istotną rolę legislatorów 
w procesie tworzenia dobrego prawa, 
Minister Edukacji i Nauki Przemy-
sław Czarnek.

Ze szczebla państwowego byli 
obecni również: Piotr Patkowski – 
podsekretarz stanu, główny rzecznik 
Dyscypliny Finansów Publicznych, 
Adam Niedzielski – minister zdro-
wia, Janusz Cieszyński – sekretarz 

MYŚL PRZEWODNIA
Celem, a jednocześnie myślą 

przewodnią Kolegium Legislacji jest 
zaprezentowanie właściwego i słusz-
nego procesu stanowienia i wdra-
żania prawa w Rzeczypospolitej 
Polskiej od momentu podjęcia decyzji 
o konieczności wprowadzenia danej 
regulacji do wdrożenia jej w życie 
w instytucji wykonawczej. 

WPŁYW PANDEMII  
NA STANOWIENIE PRAWA

Tłem teoretycznym i praktycznym 
zajęć I edycji jest wszechobecny kryzys 
gospodarczo-społeczny związany z wy-
buchem pandemii COVID-19. Nad-
zwyczajna sytuacja, w jakiej znalazła 
się Polska i cały świat, odsłoniła sporo 
problemów legislacyjnych, a także 
sprawiła, że wiele instytucji prawnych 
zaczęło działać jeszcze intensywniej. 

NAJLEPSZA WIEDZA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Kolegium Legislacji to jedyny 
taki projekt skierowany do trzydzie-
stu wybranych w drodze konkursu 
studentów prawa z całej Polski. To 
tygodniowe spotkanie umożliwiające 
udział w serii wykładów i warsztatów 
poświęconych zagadnieniom praw-
nym i społecznym prowadzonym 
przez grupę wyspecjalizowanych 
prawników, polityków, urzędników 

Kolegium Legislacji to nowy projekt Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych oraz Rządowego 
Centrum Legislacji skierowany do studentów prawa z całej Polski. Właśnie skończył się pierwszy 
etap pierwszej edycji.

Kolegium Legislacji  
– legislacja w czasie kryzysu 

Partnerami projektu są Fundacja PFR oraz Fundacja Orlen. I edycja Kolegium Legislacji jest realizowana pod patronatem hono-
rowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego.
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