
TEZAURYZACJA MAJĄTKU
Aktywa trwałe ruchome w portfelu inwestycyjnym

ŻYCIE NA PODWÓJNEJ GRANICY
Sytuację na Białorusi komentuje Mariusz Sulkowski

  
DRUŻYNOWY MISTRZ POLSKI NA ŻUŻLU 
Betard Sparta Wrocław zgarnia złoto
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Obóz Klubu Lidera 
Rzeczypospolitej

„Wspólnie dla 
przyszłości” 
– czas na Śląsk

Wrzesień w Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych 
to zawsze intensywny, ale jednocześnie piękny 
czas. Głównym powodem jest organizowany co-
rocznie Obóz Letni Klubu Lidera Rzeczypospolitej.  

„Wspólnie dla Przyszłości” to w tym 
roku trzydniowe forum (24–26.09.2021) 
o charakterze szkoleniowym dla kilkuset 
członków organizacji młodzieżowych 
z całej Polski, zwłaszcza zaangażowa-
nych w działania na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego i kształtowania postaw 
patriotycznych.

D rugi września zaczęliśmy bardzo merytorycznie. 
Pierwszy wykład dla klubowiczów wygłosiła Beata 
Daszyńska-Muzyczka – prezeska Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Podczas prelekcji poruszane 

były niezwykle ważne tematy dotyczące aktualnej sytuacji 
w Polsce i na świecie, a także integracja grupy Trójmorza.

Kolejnym prelegentem był Piotr Mazurek – sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik 
rządu ds. polityki młodzieżowej. Wykład poruszał kwestie 
związane z wpływem wydarzeń historycznych na aktualną 
sytuację polityczną w Polsce.

Na koniec dnia udało się znaleźć chwilę, aby pójść na 
PGE Narodowy i kibicować Biało-Czerwonym w meczu prze-
ciwko Albanii. Wygraliśmy! Wiemy, że to wszystko dzięki 
naszemu dopingowi.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od prelekcji pt. „Cyberbez-
pieczeństwo jako niezbędna gałąź gospodarki 4.0” Pawła 
Piekutowskiego z Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Odwiedziła nas też minister Marlena Maląg. Opowiada-
ła o wyzwaniach współczesnej młodzieży i wsparciu, jakie 
oferuje młodym rząd.

Poza oglądaniem sportu nadszedł czas na aktywną za-
bawę. Integrowaliśmy się i uczyliśmy współpracy podczas 
gry w paintball. Odważni mogli spróbować swoich sił w rzu-
caniu toporami do tarczy. Prawie wszyscy wrócili… z tarczą.

Wiemy, że nasi absolwenci lubią praktykę. Nie zabrakło 
warsztatów z rozwoju organizacji pozarządowych z Micha-
łem Rżyską i zasad savoir-vivre’u w sytuacjach biznesowych 
z Aleksandrą Klimkowską.

Podczas ostatniego dnia Obozu Klubu Lidera Rzeczypo-
spolitej klubowicze uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 
przez Mikołaja Krupę orz Jakuba Kozłowskiego z Akademii 
Retoryki. Wszak mowa ciała i odpowiednie przemawianie są 
w życiu lidera kluczowe.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać 
w gronie absolwentów. Na wyjeździe pojawiło się wiele po-
mysłów na inicjatywy, dlatego zachęcamy, aby śledzić po-
czynania Klubu Lidera Rzeczypospolitej na bieżąco.

Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspól-
nie dla Przyszłości” to przeprowadzany 
corocznie od 2014 r. projekt działaczy 
młodzieżowych NGO z całej Polski. Podczas 

wydarzenia uczestnicy mają możliwość debato-
wania z decydentami życia publicznego, a także 
wymieniania się spostrzeżeniami dotyczącymi 
różnych obszarów działań. Wcześniejsze edycje 
odbyły się we Wrocławiu, Opolu, Warszawie oraz 
Łodzi. W tym roku wydarzenie miało miejsce 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.

Tegoroczna edycja w sposób szczególny odno-
siła się do tematów bliskich młodzieży. Uczest-
nicy mogli wziąć udział w panelach dyskusyj-
nych dotyczących: zielonego konserwatyzmu, 
wpływu pandemii na zdrowie psychiczne dzieci 
i młodzieży, przyszłości miast, miasteczek i wsi 
w Polsce oraz wizerunku Polski na arenie między-
narodowej. 

Niezmiernie istotne jest szerzenie wśród 
młodych ludzi świadomości o ważnej roli kultury

w rozwoju społecznym. W ramach projektu 
odbyło się sieciowanie i integracja licznej gru-
py działaczy trzeciego sektora (w tym w szcze-
gólności organizacji młodzieżowych i członków 
młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu 
terytorialnego).

Organizatorem projektu była Fundacja Służ-
ba Niepodległej, zaś współorganizatorami: Fun-
dacja Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Sapere 
Aude, Młodzi dla Polski oraz Studenci dla Rzeczy-
pospolitej.
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W kolejce 
 do dziekanatu 

wydział nie zapewnia dostępu do ksero. „Dru-
karki też nie ma” – musiałaś usłyszeć na głos, 
żeby dotarło, iż nic tu nie wskórasz.

Zaliczasz wycieczkę po kampusie, wiesz 
już, gdzie są trzy inne wydziały, sklepik uni-
wersytecki, autobusy. Wreszcie widzisz migo-
czący szyld. Kserujesz wszystko, co się da. Po 
dwa razy, oczywiście, żeby więcej nie biegać. 
Masz na sobie płaszcz, a jak na wrześniowy 
dzień jest dość gorąco, ale hej, udaje się, teraz 
już z górki, prawda? Otóż nie. 

Stajesz w kolejce trzy razy dłuższej niż 
na samym początku. Pamiętasz na szczę-
ście o żelaznej zasadzie: musimy się wszyscy 
uspokoić.  

W międzyczasie korytarzem przecha-
dzają się dwie studentki – za chwilę mają 
mieć obronę. Są niesamowicie zestresowane. 
Chcesz im powiedzieć, że egzamin to tylko 
formalność, ale w tym samym czasie prze-
wodniczący komisji zaprasza jedną z nich 
do gabinetu słowami: „no cóż, ostatnio stu-
dent nam się w tej sali nie obronił. Ciekawe, 
jak będzie dzisiaj”. Tak – oddech poza samą 
dziewczyną wstrzymała cała kolejka, która to 
słyszała. 

Masz to – podpisujesz dokumenty, poka-
zujesz oryginały, wychodzisz z tarczą. Mijasz 
kolejkę, która jest już tak długa, że sięga na 
dwór. Po wykonanym zadaniu nawet się cie-
szysz, że tak sprawnie wszystko ci poszło. 
Możesz wreszcie wracać do pracy.

Otóż nie, już po raz drugi. Ulicę bloku-
je policja. Nie zawiezie cię ani autobus, ani 
tramwaj, ani Uber. 

Brzmi jak dzień świstaka, ale to wszystko 
przydarzyło mi się tego poranka. 

Zdarzają się głosy mówiące, jakoby stu-
dia nie przygotowywały do życia. Ale gdzie 
nauczycie się takiej cierpliwości, biegania od 
Annasza do Kajfasza i doświadczycie serii 
niefortunnych zdarzeń? 

Mimo początkowych trudności bilans fi-
nalnie i tak jest dodatni – studia to wspaniały 
czas w życiu. Pamiętajcie o tym szczególnie 
w październiku – będzie tylko lepiej!

C
hcesz studiować, więc rekru-
tujesz się na kierunek, który ci 
odpowiada. W końcu dostajesz 
powiadomienie, że jesteś za-
kwalifikowana. Każą ci przy-
nieść x dokumentów. Ogar-
niasz wszystko. Bierzesz na 
chwilę wolne w pracy, jedziesz 
komunikacją miejską, szukasz 
wydziału i wreszcie jesteś. Sta-
jesz w długiej kolejce. Przed sa-
mymi drzwiami widzisz kartkę 
z komunikatem, że masz mieć 
ze sobą ksero dokumentów. Za-
czynasz wątpić, bo pamiętasz, 

że w systemie pisało jasno, aby mieć ze sobą 
oryginały, ponieważ bez tego nie zostaniesz 
studentką. Stwierdzasz, że skoro już tyle 
wystałaś, to poprosisz panią z dziekanatu 
o sprawdzenie dokumentów i możliwość wy-
druku skanu dyplomu, skoro twój przyszły 

Aleksandra Klimkowska
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Crowdfunding – nowatorski sposób 
na rozwój biznesu

Z reguły największą barierą podczas otwierania własnej działalności gospodarczej są niewystar-
czające środki pieniężne.  Dlatego pomocnym rozwiązaniem dla wielu osób, które mają oryginalny 
pomysł na biznes, ale jego wdrożenie ogranicza brak pieniędzy, może być crowdfunding.

pomysłu przez inną osobę. Dlatego 
przed rozpoczęciem zbiórki warto 
zastrzec prawa autorskie. Poza tym 
niestety większość platform uzależnia 
wypłacenie pozyskanych funduszy od 
zebrania całej zaplanowanej kwoty. 
W razie niepowodzenia zbiórki plat-
forma zwraca inwestorom wpłacone 
przez nich pieniądze.

CROWDFUNDING W POLSCE
Finansowanie społecznościowe 

na polskim rynku z każdym rokiem 
prężnie się rozwija i zyskuje na popu-
larności. W ostatnim czasie powstało 
kilka platform crowdfundingowych, 
dzięki którym twórcy mogą wysto-
sować apel do społeczności wirtu-
alnej i rozpocząć zbiórkę pieniędzy 
na konkretny cel. Na całym świecie 
funkcjonuje ponad 600 tego typu 
platform. W Polsce najpopularniejsze 
z nich to: Wspieram.to, PolakPo-
trafi.pl, Siepomaga.pl, Crowdy.pl, 
Findfunds.pl. 

Crowdfunding opiera się na za-
ufaniu stron, a także ich wspólnym 
przekonaniu o słuszności innowa-
cyjnego pomysłu. Jest on w Polsce 
całkowicie legalny. Wymaga jednak 
przygotowania pod względem 
prawnym i podatkowym. Instytucją, 
która czuwa nad ustawodawstwem 
w tym zakresie, jest Polskie Towa-
rzystwo Crowdfundingu. 

JAK PRZEKONAĆ INTERNETO-
WYCH DARCZYŃCÓW DO SWOJE-
GO POMYSŁU?

 Przede wszystkim należy podejść 
z dużym zaangażowaniem do stwo-
rzenia opisu planowanego przedsię-
wzięcia. Konieczne jest wymyślenie 
chwytliwego tytułu, określenie 
potrzebnych funduszy, rozpisanie 
celów i zastosowań projektu oraz 
etapów jego realizacji. Dzięki temu 
twórca staje się osobą wiarygodną 
w oczach odbiorców, a jego pomysł 
jest traktowany jako sensowny i re-
alny do wykonania. Cała koncepcja 
powinna być zwięzła i przejrzysta. 
Warto wzbogacić ją o dodanie zdjęć, 
filmów lub wizualizacji. Crowdfun-
ding pozwala na realizację nie tylko 
pomysłów biznesowych, lecz także 
społeczno-kulturalnych.

SZANSE I ZAGROŻENIA
Największe szanse na skorzysta-

nie z tego typu finansowania mają 
projekty cieszące się uznaniem 
największej grupy użytkowników 
internetu, czyli młodzieży. Zaletą 
crowdfundingu jest transgranicz-
ność, co oznacza, że narodowość 
darczyńcy jest nieistotna. Dlatego 
im bardziej dany projekt jest uni-
wersalny, tym większe ma on szan-
se na aprobatę ludzi z całego świata. 
Crowdfunding jest dobrym rozwią-
zaniem zarówno dla początkujących 
przedsiębiorców, jak i osób, które 
poszukują funduszy na dalszy rozwój 
swojej działalności, np. na produkcję 
ekologicznej linii towarów. 

Natomiast głównym zagrożeniem, 
z którym mogą spotkać się twórcy, jest 
przywłaszczenie ich upublicznionego 

CO TO ZNACZY I JAK DZIAŁA? 
Crowdfunding to połączenie 

dwóch angielskich słów: crowd 
– tłum i funding – finansowanie. 
Należy je łącznie tłumaczyć jako 
finansowanie społecznościowe, które 
polega na tym, że pomysłodawca 
danego projektu, za pośrednictwem 
specjalnych platform crowdfundin-
gowych, prosi internautów o wspar-
cie finansowe, w zamian oferując 
im określone korzyści np. gotowy 

produkt albo zniżkę na jego zakup, 
gdy ten zostanie już wprowadzony 
do sprzedaży. Najczęściej są to rzeczy 
ogólnie niedostępne bądź limito-
wane. W ten sposób finansowane 
są głównie gry komputerowe oraz 
gadżety mobilne. 

W system crowdfundingu zaanga-
żowane są trzy strony: pomysłodaw-
cy, fundatorzy oraz platformy. Twórca 
udostępnia na takiej platformie 
najważniejsze informacje o swoim 
projekcie, m.in. jego cel, zastosowa-
nie, kwotę potrzebną na sfinanso-
wanie czy termin realizacji. Wpłaty 
dokonywane są przez internet, a ich 
wysokość jest zależna wyłącznie od 
woli darczyńców. Mogą one przyjmo-
wać formę darowizny (charytatywny 
charakter), wynagrodzenia (otrzy-
manie określonych dóbr w zamian za 
wpłatę) lub inwestycji (udział w przy-
szłych zyskach z projektu w zamian 
za wpłatę). 

Edyta Śpiewak

Pomysłodawca danego projektu, za 
pośrednictwem specjalnych platform 
crowdfundingowych, prosi internautów 
o wsparcie finansowe.

Crowdfunding opiera się na zaufaniu 
stron, a także ich wspólnym przekonaniu 
o słuszności innowacyjnego pomysłu.
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i reakcja polskiego społeczeństwa oraz Unii 
Europejskiej. Najgorsze w tym wszystkim 
jest to, że zakładnikami tej gry są niewin-
ni ludzie. 

Co powinniśmy zrobić?
Nasza reakcja powinna być zdecydowana. 

Na tyle, żeby pokazać, że tego typu prowokacje 
nie opłacą się w długim okresie. Jest to moż-
liwe pod warunkiem wsparcia ze strony Unii 
Europejskiej i NATO. Gdyby tego zabrakło, to 
mielibyśmy poważny problem. Wydaje się, że 
Unia jest świadoma tego, co tu się dzieje. Dziś 
mamy 32 osoby na granicy, ale równie dobrze 
za chwilę mogą być ich setki lub tysiące.

Należy mieć na uwadze, że w zdecydowa-
nej większości migrantom nie zależy na tym, 
aby pozostać w Polsce. Ich celem byłby Zachód, 
głównie Niemcy, które chcą uniknąć powtórki 
z pamiętnego 2015 r. Naszym zachodnim są-
siadom zależy więc na tym, by uszczelnić pol-
ską granicę. Nie dziwi więc wsparcie ze strony 
instytucji Unii Europejskiej.

Problem migracyjny to jedna kwestia, 
ale należy wziąć pod uwagę ludzki dramat.  

Oczywiście. Sytuacja jest bardzo trud-
na. My nie ustąpimy, oni także i co się stanie 
z tymi ludźmi? Nie możemy ich pozostawić 
w takiej pustce. Należy się zastanowić, jakie 
decyzje podjąć, by uszanować ich godność. Pa-
miętajmy też, że jeśli na skutek jakichś dzia-
łań osoby te zostaną skrzywdzone, z pewno-
ścią zostanie to wykorzystane przez reżim 
białoruski i Putina. W tym aspekcie pod uwa-
gę trzeba brać także działalność rosyjskich 
służb specjalnych. Nie wiem, jakie rozwiąza-
nie byłoby najlepsze. To poważny dylemat.

Załóżmy, że przyjmiemy te 32 osoby 
i udzielimy im pomocy. A jeśli za chwilę na 
granicy podstawione zostaną setki kolejnych? 
Trzeba bardzo skrupulatnie monitorować, co 
się dzieje z tymi ludźmi. Tak naprawdę nie 
wiemy, jak to dokładnie wygląda. W tym mo-

Konflikt polsko-białoruski jest od pewnego czasu jednym z najważniejszych tematów 
poruszanych w mediach. Mariusz Sulkowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk 
o polityce, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trudnej sytuacji na granicy.

Życie na podwójnej granicy

Kamil Kijanka

Dzięki „zamieszaniu” na granicy 
Łukaszenka przenosi uwagę 
Białorusinów i Zachodu 
z konfliktu wewnętrznego na zewnętrzny.

Kamil Kijanka: Czy sprawa jest rze-
czywiście tak poważna, jak przedstawia-
ją ją media?

dr Mariusz Sulkowski: Sprawa jest rze-
czywiście poważna, dostrzegają to nie tylko 
media, ale i instytucje unijne, które są zwykle 
powściągliwe we wspieraniu polskiego rządu. 
Mam tu na myśli zarówno samą Komisję Eu-
ropejską, jak również postanowienie Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka (instytucja 
Rady Europy). Sytuacja ta została wykreowa-
na w sposób celowy i intencjonalny przez 
reżim białoruski oraz Moskwę.

Jaki ma w tym interes reżim?
Wpływ na to ma wiele czynników – ze-

wnętrznych i wewnętrznych. Od kilku mie-
sięcy obserwujemy wzmożoną działalność 
opozycji na Białorusi. Dzięki „zamieszaniu” 
na granicy Łukaszenka przenosi uwagę Biało-
rusinów i Zachodu z konfliktu wewnętrznego 
na zewnętrzny. Prezydent Białorusi próbu-
je teraz znaleźć wspólnego wroga w postaci 
Polski, która przecież wspierała białoruską 
opozycję. Tym samym białoruscy opozycjoni-
ści współpracujący z Polską mają stać się nie 
tylko wrogami skompromitowanego rządu 
Łukaszenki, ale wrogami Białorusi. Klasycz-
ne odwrócenie uwagi i przerzucenie punktu 
ciężkości na zewnątrz.

Nie ulega także wątpliwości, że za tym 
wszystkim stoi Moskwa, która wspiera 
reżim Łukaszenki. Jest to forma agresji 
o naturze hybrydowej. Testowana jest pol-
ska granica, reakcja naszego rządu, jak 
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dr Mariusz Sulkowski 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Społecz-
no-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WYWIAD Z EKSPERTEM

Nasza reakcja powinna być zdecydowana. 
Na tyle, żeby pokazać, że tego typu prowokacje 
nie opłacą się w długim okresie.

Białorusi – „Zapad-2021”, w których weź-
mie udział 200 tys. żołnierzy. Głosy mówią-
ce o tym, że po prostu powinniśmy przyjąć 
tych ludzi i w ten sposób zakończymy spór, 
są błędne. To nie jest rozwiązanie konflik-
tu, a jedynie przeniesienie go w czasie i to 
na większą skalę. Być może, gdyby ta grani-
ca była dużo bardziej zabezpieczona przez 
Frontex, a Unia podjęła stosowne i dotkliwe 
kroki polityczne wobec Mińska i Moskwy, to 
byłoby to jakieś rozwiązanie. W obecnej sy-
tuacji – z politycznego punktu widzenia – na 
pewno nie.

Narracja opierająca się na przesłance, że 
my możemy coś rozwiązać, jest nieprawdziwa. 
Bo to nie my ten konflikt wywołaliśmy. Pamię-
tajmy, że różnorakie prowokacje są w interesie 
Kremla, który nie podejmuje żadnych działań 
z myślą o przyszłym tygodniu czy miesiącu – 
te działania planowane są dalekowzrocznie. 
Warto mieć to na uwadze. Rosja skrupulatnie 

bada to, co dzie-
je się w Polsce 
na płaszczyź-
nie politycznej. 
Nie w ąt pl iw ie 
Kreml chciał-
by uzyskać in-

strument wpływu na konflikty wewnętrzne 
w naszym państwie. Sprawdza, na ile uda się 
podzielić polską opinię i wpływać tym samym 
na sytuację. Jak widać, czyni to skutecznie. 
Proszę zauważyć, jak zaogniła się sytuacja 
przez 32 osoby. A gdyby pojawiło się ich kilka-
set? Czy ich pojawienie się jest jakąś trudno-
ścią? Żadną. Co jednak byłoby wtedy?

Tak jak wspominałem, nie chodzi jednak 
wyłącznie o nas. Rosja bada odpowiedź Unii 
Europejskiej i poziom solidarności z Polską. 
Sprawdza, czy w długofalowym okresie uda-
łoby się odczepić Polskę od wsparcia ze stro-
ny UE i wtedy ten wpływ ze strony rosyjskiej 
byłby jeszcze większy. To byłby lewar do po-
głębienia działań w naszym kraju. Dopóki 
jest wsparcie unijne, możemy być względnie 
spokojni. Bez tej amortyzacji mielibyśmy 
ogromny problem. Nie ulega wątpliwości, że 
presja migracyjna będzie jednak wzrastała. 
Nie mówię tu o perspektywie roku czy dwóch 
lat. Jest to długotrwały proces o charakterze 
globalnym, który Putin chce wykorzystać.

mencie nie możemy jednak wykluczyć żadne-
go scenariusza, ponieważ jest to perfidna gra 
ze strony Mińska i Moskwy.

Czy wprowadzenie stanu wyjątkowego 
postrzega Pan za pochopne działanie?

Nie. To jest stan wprowadzony jedynie na 
określonym obszarze, z konkretnych powo-
dów. Państwo ma możliwość reakcji, więc jeśli 
skorzystano z takiego instrumentu – przy-
pomnijmy – konstytucyjnie umocowanego, 
to nie jest to żadne nadużycie. Trzeba teraz 
umiejętnie z niego skorzystać, by nie eskalo-
wać konfliktu. Unia Europejska nie neguje tej 
decyzji, wręcz przeciwnie.

To mnie nie dziwi, bo nie chodzi wy-
łącznie o wschodnią granicę Polski, ale i ca-
łej Unii Europejskiej.

Oczywiście. Na pewno trwają rozmowy 
przedstawicieli UE z naszym rządem. Nale-
ży przerzucić 
ciężar dys-
kusji z Polski 
na instytucje 
unijne. Mamy 
Frontex (Euro-
pejska Agen-
cja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – przyp.
red.), więc działania tej agencji powinny zo-
stać poszerzone. Powinien zostać zwołany 
specjalny szczyt poświęcony obecnej sytuacji. 
Tu nie chodzi o te 32 osoby, a o to, co tak na-
prawdę robi Putin i Łukaszenka. Oni testują 
odpowiedź Unii Europejskiej i Polski. Badają, 
na ile można wyizolować Polskę z unijnej so-
lidarności i pozostawić ją osamotnioną, i wy-
stawioną na działania hybrydowe.

Dużo niestety zależy od tego, co zrobi 
Kreml i Białoruś. Im najprawdopodobniej bę-
dzie zależeć na zaognianiu konfliktu. Polska 
nie może dopuścić do tego, by Białorusi i Puti-
nowi udało się stworzyć europejską narrację, 
w której to rząd Polski będzie współwinny sy-
tuacji. Bo tak nie jest. Polska stała się przed-
miotem agresywnej gry naszych sąsiadów. 
A najgorsze w tym wszystkim jest to, że za-
kładnikami w tej grze są bezbronni ludzie. Po-
kazuje to słabość demokracji liberalnej, która 
nie potrafi odpowiedzieć na agresję tego typu.

Jaki może być scenariusz na następ-
ne tygodnie?

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na. Pionki na szachownicy niestety ustawia 
Kreml. Pamiętajmy, że 10 września rozpocz-
ną się największe od dekad manewry sił 
zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Republiki 



Magdalena Maciejewska

Jadwiga Falkowska, która podczas 
studiów w Moskwie współorgani-
zowała ośrodek życia naukowego 
polskich studentów. 

Podróżnicze skłonności Falkow-
skiej znalazły wyraz także w harcer-
stwie – została pionierką ruchu wę-
drowniczego, z którego uczyniła nie 
tylko sposób poznawania świata, ale 
także samego siebie i innych ludzi. 

Z kolei Halina Wiśniewska, będą-
ca hufcową w czasie II wojny świato-
wej, pomagała powstańcom war-

szawskim, 
zajmując 
się w tym 
samym 
czasie kilku-
miesięczną 
córeczką. 
Gdyby nie 

jej działalność związana z projek-
towaniem urbanistycznym, zrujno-
wana stolica nie wyglądałaby dzisiaj 
tak samo, a Muzeum Harcerstwa 
mogłoby nigdy nie powstać.

 Organizatorką zastępu wodnego 
„Żagielek” była zaś Janina Bartkiewi-
czówna, zajmująca się w czasie wojny 
nasłuchem wojskowych samolotów. 
To właśnie ona w 1965 r. zdecydo-
wała się wyjechać do Ugandy, gdzie 
nie tylko pomagała chorym na trąd, 
przygotowywała dla nich protezy 
i prowadziła rehabilitację, ale także 
szkoliła służby medyczne, wykorzy-
stując do tego elementy harcerskiej 
metodyki. 

Niestereotypowe, odważne, 
nastawione na służbę drugiemu czło-
wiekowi – taki portret harcerek może 
śmiało pojawiać się w umysłach Po-
laków nie tylko 4 października, czyli 
w święto harcerek, ale także w każdy 
inny dzień. One i tak wtedy czuwają.

Dzień Polskiej Harcerki
Rycerstwo we współczesnych czasach istnieje? 4 października w szczególności pochylamy 

się nad sylwetkami polskich harcerek.
poszczególnych drużyn nie są tajemni-
cą. Chęć pomagania innym, miłość do 
ojczyzny, pedagogiczne zacięcie, pra-
gnienie samodzielności, poszukiwanie 
przyjaciół lub drugiej połówki z jasno 
określonymi wartościami – to tylko 
niektóre z nich. Zdarzają się także 
takie dziewczyny, które do harcerstwa 
trafiają przypadkiem, za namową 
koleżanki lub wyjątkowo przystojnego 
kolegi. Wprawdzie informacja o tym, 
że drużyny nie są koedukacyjne, 
nie należy do najmilszych, jednakże 
bakcyl har-
cerstwa jest 
wyjątkowo 
trwały. To 
właśnie 
dlatego część 
harcerzy 
decydująca się 
na odejście, po jakimś czasie powraca 
w szeregi członków.

NIE TAKA SŁABA PŁEĆ
Poszukujący harcerskich in-

spiracji mają do wyboru nie tylko 
bohaterów „Kamieni na szaniec” oraz 
ich kolegów. W gronie zasłużonych 
dla harcerstwa złotymi głoskami 
zapisywały się bowiem także panie. 
Jedna z nich, Olga Drahonowska-Ma-
łowska, nie tylko założyła na terenie 
Lwowa I Żeńską Drużynę Skautową 
im. Emilii Plater, ale także dopaso-
wała do wiersza „Marsz skautów” 
melodię pieśni rewolucyjnej towarzy-
szącej robotnikom i stworzyła jej re-
fren, w wyniku czego powstał hymn 
harcerski. To także jej zawdzięczamy 
zaadaptowane do polskiego harcer-
stwa znane do dzisiaj hasło „czuwaj!”. 
Pod jej skrzydłami dorastała przyszła 
drużynowa i popularyzatorka ruchu 

P ostawiona w jednym szeregu 
z igrzyskami śmierci oraz 
miłosnymi perypetiami „Pana 
Tadeusza” historia Zośki, Ru-

dego i Alka umiarkowanie fascynuje 
współczesną młodzież. Trudno się 
dziwić – chodzenie w mundurach 
uważają za nieco passe, zamiast bie-
gania z bronią chodzą na paintball. 
Czy w takim razie harcerstwo jest 
jeszcze komukolwiek potrzebne?

UŻYWKI SUROWO ZABRONIONE
Równolatek polskiej niepodle-

głości – w taki sposób nazywany jest 
Związek Harcerstwa Polskiego. Ta naj-
większa organizacja zrzeszająca har-
cerzy na terenie kraju nie jest jednak 
wszystkim, co mają do wyboru młodzi 
ludzie zainteresowani skautingiem. 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
lub Stowarzyszenie Harcerstwa Kato-
lickiego to kolejne propozycje, które od 
pierwszej różnią się m.in. podejściem 
do religii czy też używek. Każdy, kto 
miał bowiem do czynienia z harcer-
stwem, wie, że spożywanie alkoholu 
i palenie papierosów znajdują się na 
liście aktywności zakazanych, co wielu 
młodym się nie podoba. 

Pomimo tego, że na myśl o słowie 
harcerz wielu z nas ma przed oczyma 
rozbijającego namiot w lesie dzielnego 
młodzieńca w charakterystycznym 
stroju, kobiet w gronie ok. 100 tys. 
członków nie brakuje. Piątek bez wyj-
ścia na imprezę jest dla Ciebie dniem 
straconym, a możliwość pojawienia 
się w śpiworze pająka wywołuje 
w Tobie dreszcze? Trudno będzie Ci się 
odnaleźć w gronie tych, dla których 
tego typu wyzwania są chlebem 
powszednim. 

Motywy dołączania dziewcząt do 
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Niestereotypowe, odważne, nastawione 
na służbę drugiemu człowiekowi – taki 
portret harcerek może śmiało pojawiać 
się w umysłach Polaków.



26 października promowana jest transplantologia oraz 
podnoszona świadomość społeczeństwa na temat procedur 
związanych z przeszczepami oraz przekazywaniem organów 
po śmierci.

Klaudia Łoś

Światowy Dzień 
Donacji i Transplantacji

CO JESZCZE MOŻNA ZROBIĆ?
Warto zadbać o dobre wejście 

w nowy semestr nie tylko pod 
względem satysfakcjonujących ocen, 
ale również z działaniem, które 
może uratować czyjeś życie – chodzi 
tutaj o pobranie (np. na stronie daw-
ca.pl) i wypełnienie oświadczenia 
woli. To świadectwo, które informu-
je, że naszą wolą jest podarowanie 
komórek, tkanek i narządów do 
przeszczepienia. Choć taka karta 
nie jest dokumentem o mocy praw-
nej, ma duże znaczenie, bo potwier-
dza pozytywne nastawienie do idei 

transplan-
tacji. Jej 
podpisanie 
jest także 
dobrym 
pretekstem, 
by o swojej 

decyzji porozmawiać z najbliższy-
mi osobami.

Dlaczego to takie ważne? 
W Polsce liczba przeszczepów jest 
nieproporcjonalnie niska w porów-
naniu do zapotrzebowania. W 2020 
r. liczba przeszczepionych narządów 
od zmarłych dawców wyniosła 1177, 
a od żywych – 58. Tymczasem śred-
nio 80% osób, u których wykonano 
przeszczep, przeżywa z prawidło-
wym funkcjonowaniem otrzyma-
nych narządów 5 lat i dłużej. Do 
rekordzistów należą osoby żyjące 
z czynnym przeszczepem 30–40 lat 
po operacji. 

KILKA STATYSTYK
Obecnie w całej Polsce istnie-

ją 22 ośrodki transplantacyjne. 
Każdego roku w naszym kraju 
wykonuje się ponad tysiąc różnego 
rodzaju przeszczepień, najczęściej: 
nerek, wątroby, serca oraz trzustki. 
Od momentu pierwszego przesz-
czepu w 1966 r. do końca 2019 r. 
przeszczepiono łącznie ponad 34 
tys. narządów.

Czas oczekiwania na przeszczep 
zależy w pierwszej kolejności od 
dostępności odpowiedniego dawcy, 
ale także od wielu czynników leżą-
cych po stronie biorcy. Są to: stopień 
zaawansowania choroby, aktualny 
stan zdrowia, wiek, masa ciała, 
grupa krwi. Dlatego jedna osoba 
może otrzymać przeszczep po kilku 
miesiącach, a inna będzie czekała na 
niego kilka lat.

CO MOŻESZ ZROBIĆ JUŻ TERAZ?
Jeśli chcesz zostać dawcą, nie 

musisz czekać do ostateczności – 
możesz zostać nim również za życia. 
Jak? Oddając nerkę lub fragment wą-
troby bliskiej, potrzebującej osobie, 
z którą łączą Cię więzy rodzinne lub 
szczególne względy osobiste. Warto 
także zgłosić się jako dawca szpiku 
lub krwi oraz komórek krwiotwór-
czych. Aby zostać potencjalnym 
dawcą szpiku, zarejestruj się w jed-
nym z kilkunastu ośrodków daw-
ców, natomiast jeśli chcesz zostać 
Honorowym Dawcą Krwi, znajdź 
w swojej okolicy Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

P rzeszczepienie (transplanta-
cja) ma na celu przywrócenie 
niektórych funkcji ciała przez 
przeniesienie narządu, tkanki 

lub komórek od dawcy do ciała bior-
cy. Dawcą może być osoba żywa (np. 
dawca nerki, szpiku kostnego) lub 
zmarła (dawca narządów, tkanek). 
Warto pamiętać, że zgodnie z pol-
skim prawem każda osoba jest po-
tencjalnym dawcą, chyba że za życia 
wyrazi swój sprzeciw w tej sprawie. 

Dlaczego warto manifestować 
swoje poglądy popierające przekaza-
nie organów?

SŁOWA MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE
Według badania zrealizowa-

nego w ramach kampanii „Soli-
darnie dla transplantacji” chęć 
uratowania życia innych osób jest 
najczęstszą motywacją popierania 
donacji (56%). 

Dlaczego zaś do przeszczepu 
może nie dojść? Główną przyczy-
ną sprzeciwu jest szok związany 
ze śmiercią potencjalnego dawcy 
(35%) oraz brak znajomości woli 
osoby zmarłej (34%).  Dlatego 
szczególnie warto rozmawiać 
o tym z bliskimi, przekazać im 
swoje podejście do tego tematu, 
aby w kryzysowej sytuacji nie 
mieli oni żadnych wątpliwości. Jak 
pokazuje badanie, w momencie, 
gdy rodzina wie, że zmarły nie 
wyraził za życia sprzeciwu, widać 
duże przyzwolenie społeczne na 
pobranie narządów (65%).  

PAŹDZIERNIK

Średnio 80% osób, u których wykonano przeszczep, 
przeżywa z prawidłowym funkcjonowaniem 
otrzymanych narządów 5 lat i dłużej.
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Igor Subocz

LinkedIn – marka osobista
Jakiś czas temu pisałem na łamach „Konceptu” o świadomym budowaniu marki osobistej. 

Dziś opowiem Wam co nieco o niezwykłym medium społecznościowym, które stanowi naturalny 
ekosystem do personal brandingu i poszukiwania pracy.

L inkedIn, bo o nim mowa, to 
platforma, która zrzesza przed-
siębiorców, menedżerów, pra-
cowników, ekspertów, liderów, 

korporacje czy instytucje pożytku 
publicznego. Można tu publikować 
i czytać rozwojowe treści, wchodzić 
w interakcje z ludźmi z „topu”, szu-
kać pracowników i pracy, budować 
społeczność, prowadzić sprzedaż 
oraz rozwijać biznes.

LINKEDIN W LICZBACH
Według raportu Adriana Ga-

monia i Patrycji Górczyk na portalu 
znajduje się 722 mln kont użytkow-
ników z ponad 200 krajów na całym 
świecie oraz ponad 55 mln profili fir-
mowych. Ponadto ok. 115 tys. szkół 
i uczelni prowadzi tu swój company-
page. Te liczby mogą oszołomić.

Wiodącą rolę na LinkedInie od-
grywają USA, Indie, Chiny, Brazylia 
oraz Wielka Brytania. Łącznie ponad 
połowa użytkowników pochodzi 
z tych krajów, z czego 174 miliony 
z samego USA.

Dane wskazują, że w Polsce 
blisko co dziewiąty obywatel posiada 
konto na tej platformie – daje nam to 
4,2 mln, choć szacuje się, że realnie 
korzysta z niej ok. 2,8 mln. W sa-
mym 2020 roku przybyło blisko 0,5 
mln użytkowników. Ograniczanie 
mobilności oraz szybki rozwój pracy 
zdalnej przełożyły się w 2020 na 

znaczny wzrost wyświetleń strony – 
wskaźnik wzrósł blisko trzykrotnie.

Szacuje się, że dziennie LinkedIn 
w Polsce zyskuje 1,5-2 tys. użytkow-
ników, co daje rocznie blisko 600 tys. 
nowych osób na portalu.

LinkedIn angażuje głównie użyt-
kowników z dużych polskich miast 
w przedziale wiekowym 25–34. 
Częściej, choć nieznacznie, konto 

zakładają na portalu mężczyźni, 
którzy stanowią 51,4% wszystkich 
użytkowników.

LINKEDIN A PRACA
Biorąc pod uwagę zmiany w ob-

szarze digitalizacji społeczeństwa, 
należy zauważyć dynamiczny wzrost 
znaczenia LinkedIna w pozyskiwa-
niu i zmianie pracy przez Polaków, 
zwłaszcza tych z młodego pokolenia. 
Kilkaset tysięcy osób w naszym kraju 
zmienia w ciągu roku status swojego 
zatrudnienia.

Warto wspomnieć, że aż 630 tys. 
polskich użytkowników miało pod 
koniec 2020 roku status poszukują-
cych pracy. Jednocześnie aktywnych 
było ponad 120 tys. ofert pracy tylko 
w naszym kraju.

Blisko co piąty użytkownik pro-
wadzi swój profil w języku angielskim, 
który na LinkedInie, podobnie jak 
w biznesie i dyplomacji, stanowi wio-
dący język komunikacji. 

Branżami, które mają najwięcej 
reprezentantów, są np. produkcja 
(przemysł i motoryzacja), usługi IT, 
usługi korporacyjne (np. konsulting, 
szkolenia, HR) oraz finanse. Należy 
jednak pamiętać, że znajdziemy tutaj 
również wiele zawodów związanych 
np. z transportem i logistyką bądź 
mediami i komunikacją. 

Nie bez przyczyny najwięcej 
użytkowników LinkedIna pracuje na 
stanowiskach dotyczących rozwoju 
biznesu, inżynierii i technologii oraz 
sprzedaży. Są to kluczowe funkcje dla 
działalności przedsiębiorstw.

Wedle danych blisko 37% użyt-
kowników znajduje się na stanowisku 
początkującego pracownika, 30% to 
pracownicy doświadczeni, 11% mene-
dżerowie, 6% zarząd i wiceprezesi, na-
tomiast ponad 9% to właściciele firm.

Daje to obraz tego, że nie tylko 
wprawieni eksperci prowadzą konta na 
portalu, ale również młodzi i perspek-
tywiczni pracownicy dbający o swój 
osobisty brand. 

Co ważne, LinkedIn daje możli-
wość skierowania się od razu do osób 

decyzyjnych (wskazuje się, że nawet 
22% użytkowników w Polsce to oso-
by decyzyjne) jak np. prezesi firm. To 
zdecydowanie skraca dystans i daje 
możliwość budowania swojej sieci 
kontaktów w oparciu o osoby z top 
managementu, które mogą nas wspo-
móc w budowaniu marki osobistej, 
służyć radą oraz wypromować nas na 
swoich profilach.

PODSUMOWANIE
LinkedIn rozwija się bardzo 

dynamicznie, posiada coraz więcej 
użytkowników, coraz więcej firm 
prowadzi tu rekrutacje, wiele osób 
szuka na nim pracy. Jest to wobec 
tego świetne narzędzie do prowadze-
nia i rozwoju biznesu oraz poszu-
kiwania i znajdywania odpowied-
niej pracy.

Jest to też miejsce dające 
ogromną szansę zwiększania swoich 
kompetencji, wchodzenia w interak-
cje z wyselekcjonowanymi ludźmi 
i budowania z nimi relacji. Każdy 
zainteresowany przy odpowied-
niej strategii i jej konsekwentnej 
realizacji będzie mógł tu w sposób 
efektywny budować swoją markę 
osobistą oraz pozyskiwać ewentual-
nych klientów.

LinkedIn to najprzyjaźniejsza 
darmowa przestrzeń do budowania 
wizerunku eksperta, rozwijania 
biznesu, tworzenia networkingu 
i poszukiwania pracowników oraz 
pracodawców. Zalecam każdemu 
korzystanie z tego portalu. W razie 
potrzeby można skorzystać z usług 
profesjonalisty, który pomoże nam 
odpowiednio wykorzystać swój 
potencjał oraz potencjał strony, co 
warto uczynić.

Dane wskazują, że w Polsce blisko 
co dziewiąty obywatel posiada 
konto na LinkedInie. 

 Portal angażuje głównie użytkowników 
z dużych polskich miast w przedziale 
wiekowym 25–34.

10   październik 2021 



Nawet 2020 rok, który obfitował 
w niepewność i walnie przy-
czynił się do przyspieszenia 
procesów, na które pracodaw-

cy nie byli gotowi, choć przygotowy-
wali się do nich od lat, nie zmienił 
wiele w tym względzie. 

Na rynku pracownika młode 
pokolenie poczyna sobie coraz 
śmielej. Z jednej strony to dobrze, 
bo pracownicy powinni znać swoją 
wartość, z drugiej zaś niepokojące 
mogą być tendencje do rosnących 
oczekiwań względem pracodawców, 
a nie samych siebie.

MŁODZI PRACOWNICY A PANDEMIA
Według raportu sporządzonego 

przez PWC, Absolvent Consulting 
oraz Well HR w 2021 roku blisko 
50% młodych pracowników (stu-
dentów lub absolwentów) ocenia 
jako negatywny wpływ pandemii na 
rynek pracy. Jest to znacznie lepszy 
wynik niż w 2020 roku, jednak dalej 
wskazuje na duże obawy młodych. 
W związku z tym aż 70% z nich 
przeprowadza na temat pracodawcy 
dogłębny research w sieci oraz wśród 
znajomych, a jednym ze sprawdza-
nych elementów są działania firmy 
w trakcie lockdownu. 

Skutkiem lockdownów, wprowa-
dzania modelów pracy zdalnej oraz 
hybrydowej zauważalna stała się ra-
dykalna zmiana w podejściu młodych 
pracowników do remote working. Aż 
44% z nich chce aktualnie pracować 
zdalnie, a 77% uważa to za waru-
nek konieczny. 56% respondentów 
badania stwierdziło, że woli pracę 
stacjonarną lub model hybrydowy. 

Mimo że pracownicy preferujący 
pracę stacjonarną stanowią więk-
szość, to trend w tym zakresie jest 
zauważalny. Może to ulec zmianie 
przy ponownym otwarciu się świata.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Według młodych pracowników 

do kompetencji przyszłości należeć 
będą głównie zdolności adaptacyjne 

Młodzi pracownicy stawiają 
na swój komfort i bezpieczeństwo.

(19,4%), szybkie uczenie się nowych 
umiejętności (13,5%) oraz łączenie 
ich w celu maksymalizacji efektyw-
ności (17,8%). 

Co ciekawe, młodzi jako drugo-
rzędne wskazali radzenie sobie ze 
stresem (4,5%), zarządzanie czasem 
(4,7%), interdyscyplinarność (4,3%), 
umiejętności komunikacyjne (3,9%), 
pracę zespołową (2,3%). 

PREFERENCJE I WYMAGANIA MŁO-
DYCH PRACOWNIKÓW

Młodzi pracownicy mają znaczą-
co odbiegające oczekiwania wzglę-
dem pracowników z poprzedniego 
pokolenia. Stawiają na swój komfort 
i bezpieczeństwo. Coraz więcej z nich 
oczekuje elastycznych godziny pracy 
(39%), wybiera dobrą atmosferę 
(68,5%) ponad ciekawe zadania 
(31,5%). Jednocześnie znacznie 
częściej młodzi wybierają doświad-
czonego menedżera (68%) i szefa 
autorytet (62%) od młodego zespołu 
(32%) czy szefa kolegi (38%). 

Wniosek z tego taki, że młodzi 
ludzie oczekują dobrej atmosfery 
i dowolności w zakresie kształtowa-
nia godzin pracy, z drugiej zaś chcą 
mieć kogoś, kto pokaże im, co i jak 
mają robić. Równolegle do tego rok 
do roku ich oczekiwania finansowe 
wzrosły o blisko 500 zł. 

Dokonało się również przesunię-
cie w stronę bezpieczeństwa wzglę-
dem niezależności – 74% młodych 
preferuje umowę o pracę, 77,5% sta-
bilne zatrudnienie od pracy na wła-
sny rachunek (22,5%), a 58% work-life 
balance od wysokich zarobków (42%). 
Co warte odnotowania, w ciągu roku 
z 50,5% do 36,3% spadło definiowa-
nie sukcesu zawodowego jako pracy, 
która jest pasją. 

Coraz więcej młodych oczekuje 
od pracodawcy jako warunku ko-
niecznego dopłat do internetu (7,6%) 
oraz wyposażenia stanowiska pracy 

W Polsce zdecydowanie panuje rynek pracownika. Bezrobocie w naszym kraju podczas 
pandemii jest niższe niż średnia krajów europejskich przed pandemią. Czego oczekują i jak 
pracują młodzi?

Trendy na rynku pracy

Igor Subocz

w domu (5,3%). Ponadto dwukrotnie 
więcej osób uważa to za istotny ele-
ment współpracy z pracodawcą. 

Nasuwa to dość niepokojący 
wniosek z punktu widzenia pra-
codawców – pracownicy młodego 
pokolenia wysoko stawiają swój 
komfort pracy, z drugiej zaś wykazu-
ją znacznie mniej zaangażowania.

MŁODZI PRACOWNICY 
W LICZBACH

Młodzi mężczyźni podczas 
badania podawali średnio o 500 
zł wyższe oczekiwania finan-

sowe od kobiet. Widoczne jest także 
zróżnicowanie wśród studentów 
różnych kierunków. Studenci kierun-
ków społecznych i ścisłych takich jak 
matematyka stosowana lub fizyka 
podawali oczekiwania na poziomie 
4000 netto. Kierunki ekonomiczne, 
IT oraz techniczne to 4500 netto, 
a medyczne i biologiczno-przyrodni-
cze 5000 netto.

Co młodzi biorą pod uwagę przy 
wyborze swojego pracodawcy?

• profil działania i branżę 97%, 
• poziom wynagrodzenia 93,5%, 
• opinie o pracodawcy w In-
ternecie 86%,
• ofertę benefitów 75%,
• adres i wygląd biura 73,5%,
• opinie znajomych 71,5%, 
• rozwiązania w czasie pan-
demii 68,9%,
• wartości firmowe 65,6% ,
• misję i wizję firmy 63,9%,
• profile firmowe w social me-
diach 63,5%,
• informacje o liderach i pracowni-
kach 47,6%. 

Młodzi Polacy przed podjęciem 
zatrudnienia dokładnie sprawdzają 
przyszłego pracodawcę. Liczą się dla 
nich: dobra opinia o pracodawcy, 
wdrażanie nowych pracowników, 
transparentne komunikowanie 
wynagrodzenia oraz bogata oferta 
benefitów. 
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Smart home 
– jak ułatwić sobie życie?

dla wielu osób dużym udogodnie-
niem jest również możliwość użycia 
tylko jednego niewielkiego urządze-
nia np. smartfona z zainstalowaną, 
specjalną aplikacją, dzięki której 
można sterować wszystkimi sys-
temami w domu z każdego miejsca 
na świecie, w którym jest dostęp do 
internetu. 

Natomiast główną wadą tej 
technologii są dosyć wysokie koszty 
montażu wspomnianego systemu. 
Dlatego, aby nie nadwyrężyć zbyt 
mocno domowego budżetu i zopty-
malizować wydatki, możliwe jest 
etapowe rozbudowywanie systemu 
o kolejne elementy, uwzględniając 
swoje potrzeby i możliwości finanso-
we. Wcale nie trzeba być milionerem, 
aby móc korzystać z różnych udogod-
nień inteligentnego domu.

Problemem może okazać się tak-
że brak standaryzacji. Oznacza to, że 
mając sprzęty różnych firm, istnieje 
zagrożenie, że nie zawsze będą one 
ze sobą kompatybilne, dlatego zaleca 
się wybieranie urządzeń od spraw-
dzonych na rynku producentów. 
Coraz nowsze systemy eliminują 
tego typu problemy, dlatego warto 
inwestować w tę technologię, ponie-
waż z pewnością jest to przyszłość 
w branży budowlanej.

rujących w domu, tym bardziej 
jest on inteligentny. Poszczególne 
komponenty odpowiadają za różne 
czynniki np. za komfort, bezpieczeń-
stwo, oszczędność. Każda zmiana 
w danym odbiorniku jest automa-
tycznie przesyłana do pozostałych 
komponentów i kreuje ich pracę. 
Przykładowo gdy system wyczuje 
dym, sam może powiado-
mić odpowiednie służby 
oraz dodatkowo włączyć 
system przeciwpożarowy.

Obecnie systemy auto-
matyki domowej mają sze-
rokie zastosowanie, a mimo to pro-
ducenci co roku zaskakują kolejnymi 
propozycjami. Można już korzystać 
z takich udogodnień jak m.in. zdalne 
włączanie/wyłączanie oświetlenia, 
bramy wjazdowej, rolet okiennych, 
sprzętu AGD, zraszaczy ogrodowych, 
wykrywanie tlenku węgla bądź ognia 
przez specjalne czujniki, sterowanie 
temperaturą pomieszczeń, a nawet 
symulowanie obecności domowni-
ków podczas ich wyjazdu.

CZY WARTO INWESTOWAĆ 
W SMART HOME?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
należy przeanalizować najważniejsze 
plusy i minusy zastosowania takiej 
technologii. Do plusów z pewnością 
można zaliczyć: obniżenie wydatków 
związanych z eksploatacją miesz-
kania czy też zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa i wygody. Ponadto 

CO TO JEST SMART HOME?
To angielska nazwa oznaczająca 

inteligentny dom. Jest to rozwią-
zanie, które pozwala na połącznie 
wszystkich instalacji w jeden kom-
pleksowy system. System ten bazuje 
przede wszystkim na połączonych 
ze sobą instalacjach grzewczych, 
oświetleniowo-elektrycznych, prze-
ciwpożarowych oraz dodatkowych 
systemach audio/video, urządzeniach 
alarmowych czy monitorujących. 

Strukturę inteligentnego domu 
można w pełni dostosować do in-
dywidualnych potrzeb i preferencji 
domowników, dzięki czemu stwo-
rzony dom będzie wygodny i prosty 
w obsłudze. Komponenty takiego roz-
wiązania dzielą się na funkcjonalne 
(np. inteligentne gniazdka, czujniki, 
kamery, alarmy) oraz sterujące (np. 
inteligentne piloty, panele, przyciski). 

JAK DZIAŁA INTELIGENTNY DOM?
Podstawowym elementem 

każdego inteligentnego domu jest 
tzw. centralka, która scala wszystkie 
urządzenia, odbiorniki, instalacje 
i systemy w jedną całość. Konieczny 
jest dostęp do internetu, ponieważ 
dzięki zainstalowaniu odpowiedniej 
aplikacji w urządzeniu mobilnym 
domownicy mogą swobodnie uży-
wać, kontrolować i sterować różnymi 
sprzętami. Pozwala to uchronić 
dobytek przed zagrożeniami takimi 
jak pożar, zalanie czy kradzież. 

Im więcej jest urządzeń ste-

Edyta Śpiewak

Gdy system wyczuje dym, sam może 
powiadomić odpowiednie służby oraz 
dodatkowo włączyć system przeciwpożarowy.

Ciągły pośpiech, obowiązki i praca powodują, że pragniemy jak najbardziej udogadniać sobie życie. 
Dlatego w ostatnich latach technologia smart home staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem 
dla domu. 
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CO TO JEST CYBERBEZPIE-
CZEŃSTWO I DLACZEGO JEST 
TAKIE WAŻNE?

Cyberbezpieczeństwo to zbiór 
różnych procesów oraz technik, 
których celem jest zapewnienie 
ochrony sieci informatycznych, 
programów, urządzeń lub danych 
przed atakami hakerskimi. Dzia-
łania te polegają na zastosowaniu 
najnowszych zabezpieczeń, które 
skutecznie ochronią urządzenia 
mobilne przed zagrożeniami płyną-
cymi z internetu. W związku z tym, 
że komputery, smartfony i table-
ty są nieodłącznym elementem 
naszego codziennego życia, cyber-
bezpieczeństwo ma coraz większe 
znaczenie. Ofiary ataków haker-
skich są narażone m.in. na utratę 
wrażliwych danych i wysokie koszty 
związane z ich odzyskaniem czy 
utratę reputacji. Cyberataki stają 
się w całej Europie coraz częstszym 
zjawiskiem. Eksperci szacują, że do 
2024 r. na całym świecie będzie pod-
łączonych do internetu aż 22,3 mld 
urządzeń, dlatego edukacja społe-
czeństwa w zakresie cyberzagrożeń 
pełni obecnie kluczową rolę. 

Edyta Śpiewak

Jak nie dać się hakerom?
Prężny rozwój cyfryzacji na świecie sprawił, że wzrosła konieczność zapewnienia 

odpowiednich standardów bezpieczeństwa w sieci, dostosowanych do dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. Ofiarami ataków hakerskich mogą paść nie tylko 
firmy, ale również każdy z nas. 



MOSTy, nie mury
O programie Erasmus+ z pewnością słyszeliście. A mówi Wam coś MOST?

Dla jednych motywację do 
podjęcia takiej decyzji stanowi 
możliwość uczestnictwa w wyjątko-
wo interesujących zajęciach, drudzy 
mają nadzieję nawiązać kontakt ze 
specjalistami w danej dziedzinie, 
którzy pracują w innej części Polski, 
jeszcze inni są zainteresowani wyko-
nywaniem kwerend bibliotecznych 
lub badań terenowych w miejscu 
innym, aniżeli dotychczasowy ośro-
dek. Zdarzają się także nieco mniej 
naukowe przyczyny takiej decyzji. 
Pragnienie zmiany środowiska, 
trudna sytuacja rodzinna, tęsknota 
za ukochaną osobą, poszukiwanie 

nowych wyzwań, znalezienie pracy 
– także to skłania ludzi do zasta-
nowienia się nad MOST-em. Udział 
w nim pozwala bowiem nie tylko 
na zdobycie nowych doświadczeń 
o charakterze akademickim, ale jest 
również formą osobistego wyzwania, 
stwarzającą możliwość poznania 
nowych ludzi, zbudowania relacji, 
nawiązania kontaktów i sprawdzenia 
samego siebie. 

Magdalena Maciejewska

godnie zastępował „Sokrates”. Cel 
jednak był ten sam – stworzenie 
studentom możliwości wyjazdu poza 
granice kraju i kontynuowania nauki 
na uczelniach rozproszonych po 
całym świecie. Początkowo w pro-
gram zaangażowało się 26 uczelni, 
jednakże wraz z kolejnymi latami 
zainteresowanie rosło. Nieco inaczej 
wyglądała sytuacja w przypadku 
drugiego programu, o którym Polacy 
usłyszeli w 1999 roku. 

MOST jest bowiem swego 
rodzaju krajowym odpowiednikiem 
Erasmusa. To oznacza, że kandydaci 
zamiast do Austrii, Czech, Niemiec 

czy Bułgarii mogą zdecydować się 
na wyjazd na wybraną przez siebie 
uczelnię na terenie kraju. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytet Jagielloński, Uniwersytet 
Warszawski czy też Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu to 
tylko niektóre z propozycji, na które 
można się zdecydować. 

S tudenci mający kiedykol-
wiek w życiu do czynienia 
z rejestracją „kto pierwszy, 
ten lepszy” doskonale znają 

atmosferę towarzyszącą przedświą-
tecznym polowaniom na promocyj-
nego karpia. Desperackie niszczenie 
własnej klawiatury poprzez wci-
skanie klawisza F5, logowanie na 
kilku urządzeniach jednocześnie, 
zaangażowanie członków rodziny 
i przyjaciół do zapisywania się na 
wykłady ogólnouniwersyteckie mają 
charakter cosemestralnego chleba 
powszedniego. Tym samym było na-
woływanie do wstąpienia w szeregi 
członków rozmaitych kół naukowych 
oraz zachęty do udziału w wymia-
nach studenckich. Związany z tym 
program Erasmus+ niezmiennie 
cieszy się dużym zainteresowaniem, 
jednakże jego młodszy odpowiednik, 
czyli program MOST, dla wielu wciąż 
jest zagadką, którą w niniejszym 
tekście rozwiążę. 

STUDENCKIE PODRÓŻE
Do pierwszego ze wspomnianych 

programów Polska dołączyła w 1998 
roku. Wówczas nazwę „Erasmus” 

MOST jest swego rodzaju krajowym odpowiednikiem Erasmusa.
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NIE DLA KAŻDEGO 
W gronie „Erasmusów” można 

znaleźć osoby, które zdecydowały 
się na pobyt zagranicą pomimo 
trudnej sytuacji materialnej, mając 
świadomość tego, że mogą liczyć 
na dodatkowe wsparcie finansowe 
w związku ze zwiększonymi koszta-
mi utrzymania się poza granicami 
kraju. Inaczej wygląda to w przypad-
ku programu MOST – studenci mogą 

otrzymywać świadczenia przyznane 
im przez macierzystą uczelnię (takie 
jak stypendium socjalne lub rektora), 
aczkolwiek mając na uwadze różnice 
chociażby w bydgoskich wydatkach 
a życiem w stolicy, wielu studentom 
dodatkowe wsparcie zapewne by się 
przydało. 

Finanse to jednak wierzchołek 
góry lodowej, z którą muszą zmierzyć 
się osoby zainteresowane wyjazdem 
na inną uczelnię na terenie Polski. 
Taką możliwość mają cztery grupy 
osób: ci, którzy ukończyli drugi se-
mestr jednolitych studiów magister-
skich, studenci po drugim semestrze 
studiów I stopnia, studenci po 
ukończeniu pierwszego semestru 
na studiach II stopnia albo dokto-
ranci po pierwszym roku kształce-
nia. Warunkiem koniecznym jest 
zaliczenie na swojej uczelni semestru 
poprzedzającego wyjazd (czasami 
zgodę otrzymują także osoby warun-
kowo kontynuujące kształcenie, ale 
zależy to wyłącznie od postanowień 
samej uczelni). Maksymalnie rok 
pobytu na innej uczelni w ramach 
jednego stopnia studiów – to kolejna 
zasada, której muszą być świadomi 
miłośnicy akademickich podróży. 
W tym przypadku na jedną z nich 
można się zdecydować w semestrze 
zimowym albo letnim. Z formalnymi 
szczegółami najlepiej zapoznać się, 
korzystając ze strony internetowej: 
http://most.amu.edu.pl, na której 
znajdują się także kontakty do osób 
będących koordynatorami programu 
na poszczególnych uczelniach.

OKIEM PRAKTYKA
Formalności formalnościami, 

ale zapewne ciekawi jesteście tego, 

jak całe to studiowanie w ramach 
MOST-u właściwie wygląda. Mało 
pochwalne będą to pieśni, jednak 
ich celem nie jest zniechęcenie 
kogokolwiek do udziału, ale uświa-
domienie, jak w rzeczywistości 
działa wspomniany program i na co 
trzeba się przygotować. Na wyjazd 
zdecydowałam się na trzy lata temu 
– semestr letni, I rok studiów II 
stopnia. Wydawało mi się wówczas, 

że nic nie jest w stanie popsuć moje-
go planu. Bardzo szybko okazało się 
jednak, że uczelnie równie mocno 
zachęcają do udziału, co nie są do 
niego przygotowane. 

Pierwsze problemy, które 
pojawiły się na uczelni macierzy-
stej, mogłyby wydawać się błahe. 
Utrudniony kontakt z koordynato-
rem, niekończące się oczekiwanie 
na odpowiedź, odradzanie wyjazdu 
przez pracowników wydziału, róż-
nice programowe, a także problemy 
mieszkaniowe związane z brakiem 
miejsca w akademikach na terenie 
miasta, do którego miałam się prze-
nieść, nieustannie zniechęcały do 
dalszych działań. 

Swobodny wybór przedmiotów 
na uczelni, na którą się wybiera-
łam, faktycznie mógł mieć miejsce, 
jednakże koniecznością nadal po-
zostawało realizowanie przedmio-
tów znajdujących się w programie 
studiów na dany rok na uczelni ma-
cierzystej. Jakiekolwiek przesunię-
cia tego w czasie nie były możliwe 
– wyjątkiem było powtarzanie roku. 
W rezultacie przez kilka tygodni 
zbierałam zgody od wszystkich wy-
kładowców, z którymi zaplanowano 
zajęcia w przyszłym semestrze, 
i ustalałam z nimi alternatywne for-
my zaliczenia zajęć, umożliwiające 
mi wyjazd. To oznacza, że przez cały 
ten semestr studiowałam podwój-
nie, zaliczając szereg przedmiotów 
na obu uczelniach.

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ
Samodzielny wybór przedmio-

tów związanych ze studiowanym 
kierunkiem na macierzystej uczelni 
okazał się znacznie trudniejszy, 

aniżeli można byłoby przypusz-
czać. Faktem było to, że mogłam 
zapisać się, na co tylko chciałam, 
jednakże podłączenie tego do 
systemu USOS było już zadaniem 
znacznie trudniejszym. Jako 
studentka przebywająca na uczelni 
w ramach programu MOST nie 
mogłam dostać nowej legitymacji, 
a w związku z tym także numeru 
albumu. Bez niego z kolei niemoż-
liwe było utworzenie studenc-
kiego konta dającego dostęp do 
akademickiej poczty, której brak 
skutkował m.in. brakiem kontaktu 
z wykładowcami, a także dostępu 
do internetowej sieci akademic-
kiej, niemalże niezbędnej do życia 
w domu studenckim.

 Po obwodzie tego błędnego 
koła krążyłam przez kilka tygodni, 
odwiedzając niemalże każdego An-
nasza i Kajfasza, do którego odsyła-
li mnie kolejni pracownicy uczelni, 
w międzyczasie uczęszczając na 
zajęcia, wyjaśniając skomplikowa-
ną sytuację wykładowcom i prosząc 
innych studentów o przekazywanie 
bieżących informacji z interne-
towych grup społecznościowych. 
Brak dostępu do akademickiej sieci 
internetowej na terenie domu stu-
denckiego okazał się na szczęście 
problemem wtórnym, ponieważ 
jeszcze na kilka tygodni przed wy-
jazdem nie miałam gdzie mieszkać. 
Okazało się bowiem, że w akade-
mikach znajdujących na terenie 
wybranego przeze mnie miasta, nie 
ma dostępnych miejsc. Po licznej 
wymianie maili znalazło się kilka 
wolnych metrów kwadratowych 
w pokoju dwuosobowym na piętrze 
przeznaczonym dla osób znajdu-
jących się w Polsce na wymianie 
w ramach programu Erasmus. 

Mając dodatkowo na uwadze 
wspomniane wcześniej wsparcie 
finansowe udzielane „Erasmusom” 
na czas pobytu oraz grono wolonta-
riuszy, którzy dbają o zintegrowa-
nie ich z bracią akademicką, można 
wydać werdykt 3:0 w meczu Era-
smus vs MOST o puchar organizacji 
uczelni zjednoczonych. 

Z perspektywy absolwentki 
śmiem twierdzić, że jeszcze wiele 
lat minie, zanim uczelnie zobaczą 
realną wartość wynikającą także 
z krajowych programów i wyko-
rzystają je do budowania realnej 
współpracy zamiast murów.

Udział w programie na innej uczelni w ramach jednego stopnia 
studiów może trwać maksymalnie rok. 
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ponad 60% wartości majątku. 
W nawiązaniu do rynku nierucho-

mości musimy natomiast uwzględnić 
co najmniej dwa elementy, które 
powinny przerażać (potencjalnych) 
inwestorów – nieuchronny wzrost 
stóp procentowych NBP oraz podatek 
katastralny, który coraz częściej poja-
wia się na horyzoncie.

Przytoczone sytuacje oraz 
perspektywy to nie science fiction, 
lecz realia ekonomiczne, w których 
musimy się odnaleźć. Powinniśmy 
zatem szukać alternatywnych źródeł 
inwestycyjnych. Są nimi zarówno 
kryptowaluty, jak również ruchome 
aktywa trwałe.  

TEZAURYZACJA – KAMIENIE SZLA-
CHETNE I KLEJNOTY

Najlepszym sposobem na za-
bezpieczenie swojego majątku jest 
tezauryzacja, czyli gromadzenie dóbr 
materialnych poza instytucjami 
finansowymi. W ramach tezauryzacji 
majątku na szczególne uwzględnie-
nie zasługują kamienie szlachetne 
oraz klejnoty z tymi kamieniami. 

Posiadają one szereg cech, które 
są efektywnym, komfortowym i bez-
piecznym narzędziem przenoszącym 
wartość w czasie. W odróżnieniu od 
nieruchomości są one bezkosztowe 
w utrzymaniu, a od obrotu gotówką 
odróżnia je to, że nie wymagają ob-
sługi, by pomnażać swoją wartość. 

Kamienie szlachetne nie są 
ewidencjonowane przez instytucje 
państwowe, a dzięki swej mobilności 
i niewielkiemu rozmiarowi są proste 
w transporcie. Należy ponadto 
pamiętać, że wyceny diamentów są 
co do zasady takie same na całym 
świecie. Mamy więc duży komfort 
obracania naszymi kosztownościami 
za granicą. 

Nie bez przyczyny kamienie 
szlachetne stanowią obiekt zainte-
resowania najbogatszych ludzi na 
świecie. Nie trzeba jednak być milio-
nerem, by inwestować w kamienie. 
Próg wejścia jest tu znacznie niższy 
od tego potrzebnego do inwestowa-
nia w nieruchomości.

Zachęcam do zapoznania się 
z tematem tezauryzacji. W dobie kry-
zysu to najlepsze zabezpieczenie.

Blisko 50% ich środków zostało 
znacjonalizowanych. W przypadku 
osób posiadających mniej niż 100 000 
EUR było to powyżej 30%. Operacja 
ta to wynik porozumienia rządu 
cypryjskiego z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym, Komisją Eu-
ropejską oraz Europejskim Bankiem 
Centralnym. 

Należy zwrócić uwagę, że po tym 
„eksperymencie”, zwanym haircut 
(pol. strzyżenie), w 2016 roku Unia 
Europejska wprowadziła dyrektywę 
Bail In, która pozwala restrukturyzo-
wać się bankom przy pomocy środków 
osób prywatnych. Jest to w uprosz-
czeniu zabór środków tych osób. 

Ale to nie koniec przykładów 
zagrożeń, które mogą spaść na nie-
przygotowanego człowieka ze strony 
prawodawców. W 2015 roku w Grecji 
zakazano wypłacania gotówki powy-
żej 60 EUR tygodniowo. 

Oba te przykłady wskazują, że 
instrumenty finansowe czy też po 
prostu pieniądz fiducjarny, na którym 
owe instrumenty się opierają, to 
ryzykowny sposób akumulowania ka-
pitału. Wszak w ciągu doby możemy 
zostać pozbawieni własnych środków.

Jednak najjaskrawszym przypad-
kiem odgórnego pozbawiania spo-
łeczeństwa znacznej części majątku 
stanowią Indie. W 2016 roku premier 
Narendri Mody pod przykrywką 
walki z korupcją zdemonetozywał 
blisko 85% gotówki znajdującej się 
w obiegu, a w tamtym okresie gotów-
ka stanowiła 98% obrotu gospodar-
czego. Zrobił to z godziny na godzinę 
podczas wieczornego orędzia. Warto 
tu dodać, że sama ta „demonetyzacja” 
bezpośrednio kosztowała życie setek 
Hindusów. 

Last but not least – żyjemy 
w świecie pieniądza inflacyjnego. 
Przechowywanie gotówki w domu, na 
lokatach czy niskooprocentowanych 
obligacjach to tak naprawdę regularna 
utrata majątku. Przy optymistycz-
nym założeniu, że inflacja oscyluje 
nieznacznie ponad poziomem celu in-
flacyjnego danego banku centralnego 
(w przypadku NBP to 2,5%), przyjmij-
my, że wynosi ona 3,5%. W ciągu 20 
lat z odłożonych 100 000 zł stracimy 
50%. Przy założeniu dzisiejszej 
oficjalnej inflacji, czyli 5%, stracimy 

DYWERSYFIKACJA PORTFELA 
INWESTYCYJNEGO

W najprostszym ujęciu dywer-
syfikacja portfela inwestycyjnego 
powinna obejmować podział majątku 
na aktywa finansowe, aktywa trwałe 
nieruchome oraz aktywa trwa-
łe ruchome. 

Aktywa finansowe pełnią 
w portfelu istotną funkcję szybkiego 
reagowania – poduszkę finansową. 
Jest to po prostu gotówka lub inne 
papiery wartościowe, które w łatwy 
sposób można spieniężyć. 

Drugim elementem są aktywa 
nieruchome trwałe, takie jak miesz-
kania, ziemia czy ziemia rolna. Dziś 
nieruchomości stanowią najbardziej 
pożądany kierunek inwestowania. 
Należy jednak spojrzeć na szerokie 
otoczenie tego rynku, czyli zagro-
żenia koniunkturalne oraz prawne. 
Są też mało efektywne w wypadku 
konfliktów zbrojnych.

Trzecim punktem portfela 
powinny być dobra trwałe ruchome, 
takie jak kamienie szlachetne, złoto, 
klejnoty z diamentami, zegarki 
kolekcjonerskie, dzieła sztuki czy 
ekskluzywne alkohole. One naj-
lepiej przenoszą wartość majątku 
w czasie, jak również są względnie 
łatwe do przetransportowania 
w nowe miejsce.

Między trzema rodzajami 
aktywów, przynajmniej na począt-
ku kształtowania swojego portfela 
inwestycyjnego, powinna panować 
równowaga. Wyrazem tego jest 
„portfelowa reguła równoważe-
nia zasobów”. Każdy z elementów 
powinien stanowić mniej więcej 1/3 
całego portfela inwestycyjnego.

ZAGROŻENIA SYSTEMOWE
Budując swój portfel inwesty-

cyjny, trzeba ocenić poziom zagro-
żenia, które może wpłynąć na naszą 
sytuację ekonomiczną oraz komfort 
i styl życia. 

Rok 2013 na Cyprze stanął pod 
znakiem konfiskaty znacznej części 
majątku zgromadzonego na kontach 
osób prywatnych. Osoby, które posia-
dały więcej niż 100 000 EUR na kon-
cie w bankach Laiki i Bank of Cyprus, 
obudziły się w innej rzeczywistości. 

Tezauryzacja majątku
W dobie niepewności na rynkach finansowych i rosnących cen nieruchomości coraz więcej osób, 

również młodych, zastanawia się, w jaki sposób budować swój portfel inwestycyjny, aby zabezpieczyć 
się przed nagłą utratą majątku.

Igor Subocz



W Polsce na 1000 mieszkańców 
przypada około 386 mieszkań, 
gdzie średnia europejska wynosi 491.

W 2020 r. najdroższe mieszkanie w Polsce 
sprzedano w Juracie za 46 tys. zł za m².

FLIPERZY NA RYNKU 
Inwestycje w nieruchomości 

mogą okazać się nie tylko dobrym 
sposobem na długofalowe zabez-
pieczenie oszczędności, ale również 
dochodowym przedsięwzięciem 
w krótkiej perspektywie. Tutaj 
coraz częściej na rynku pojawiają 
się tzw. fliperzy, którzy potra-
fią nie tylko zwiększyć wartość 
mieszkania, ale i cenę już na rynku 
pierwotnym. 

Flip mieszkania to bardzo 
powszechna praktyka: polega na 
znajdowaniu okazyjnych, często 
niedoszacowanych nieruchomo-
ści i sprzedawaniu ich później po 
wyższej cenie. Zasada jest bardzo 
prosta i skuteczna, ale oczywi-
ście sam flip mieszkaniowy może 
przybrać różne formy. Często wiąże 
się ze znajdowaniem okazyjnego 
mieszkania, wyremontowaniem 
go i sprzedaniem dalej z zyskiem. 
W taki sposób znacznie zwiększa 
się wartość nieruchomości. Inną 
formą flipingu jest zakup za go-
tówkę „hurtowej” liczby mieszkań 
od dewelopera od razu po otwarciu 
przez niego sprzedaży, a następnie 
sprzedawanie tych mieszkań poje-
dynczo klientom indywidualnym. 
Obecny popyt oraz niskie stopy 
procentowe pozwalają w ten sposób 

znacznie pod-
bijać ceny m2 
bez większe-
go wysiłku.

Perspek-
tywa własne-
go mieszkania 

oddala się od wielu młodych ludzi. 
Dopóki nie nastąpi znaczny wzrost 
podaży mieszkań, a kapitał nie bę-
dzie lokowany w inne aktywa, ceny 
będą rosły. Jednak… nie od razu 
domy wybudowano.

wania lokat bankowych i ogólnego 
wzrostu płac. Dodatkowo sporo 
robi nasza mentalność, że trzeba 
mieć mieszkanie na własność i jest 
to najlepsza forma ulokowania 
oszczędności. W Polsce rynek inwe-
stycyjny jest dość skromny, często 
jedynym wyjściem dla ulokowania 
oszczędności i ochronienia ich 
przed inflacją jest właśnie zakup 
nieruchomości. W ostatnich latach 

wielu Polaków w ogólnym opty-
mizmie ekonomicznym zaczęło 
spełniać swoje marzenia o miesz-
kaniu nad morzem, w górach czy 
pod lasem. 

Duże zmiany widać też po stro-
nie podaży, gdzie z jednej strony 
deweloperzy często sprzedają całą 
inwestycję, zanim przysłowiowa ło-
pata zostanie wbita w ziemię, i wca-
le nie mają problemu z wybrednymi 
klientami – ci obecnie biorą wszyst-
ko. Analitycy rynku nieruchomości 
zwracają uwagę na mocny skok 
podażowy trwający już od 2018 r. 
oraz na to, że jest to ciągle za mało. 
Budowniczy spotykają się również 
z licznymi wyzwaniami, takimi jak 
skompli-
kowane 
procesy 
admini-
stracyjne, 
coraz 
droższe 
materiały i siła robocza. Powo-
duje to wzrost kosztów budów, 
co na chwilę obecną nie utrudnia 
im jeszcze kończenia inwestycji, 
jednak w niedalekiej przyszłości 
może zacząć. 

D la właścicieli mieszkań 
czy deweloperów jest to na 
pewno korzystne zjawisko, 
z kolei dla młodych osób 

chcących urządzać swoje własne 
M… już nie do końca. 

Rynek mieszkań jest stale 
monitorowany przez wielu ana-
lityków, którzy dostarczają nam 
różnego rodzaju raporty, barometry 
i ciekawostki; np. w ciągu ostatnich 
15 lat średnie 
ceny mieszkań 
w Polsce wzrosły 
ponad dwu-
krotnie, co jest 
największym wzrostem w całej UE, 
a w 2020 r. najdroższe mieszkanie 
w Polsce sprzedano w Juracie za 
46 tys. zł za m2. Według danych 
Ministerstwa Rozwoju na koniec 
2019 r. deficyt mieszkaniowy 
wynosił 641 tys. W Polsce na 1000 
osób przypada około 386 mieszkań, 
gdzie średnia europejska wynosi 
491, a w najbogatszych krajach 
wskaźnik ten wynosi m.in. 509 
w Niemczech czy 590 we Francji. 
Ewidentnie nam brakuje do śred-
niej europejskiej.

RYNKU NIE OSZUKASZ 
Rynek nieruchomości to oczy-

wiście miejsce, w którym liczą się 
rynkowe popyt i podaż. To one 
w głównej mierze kreują poziom 
cen nieruchomości. Lockdowny 
spowodowały znaczne zmiany po 
obu stronach rynku. Mocno zak-
tywizowali się klienci i inwestorzy 
kupujący mieszkania jako formy za-
bezpieczenia majątku. Jest to efekt 
trzech głównych makroekonomicz-
nych aspektów: niskooprocento-
wanych kredytów hipotetycznych, 
praktycznie zerowego oprocento-

Listy do własnego M 
W dobie pandemii ciągle obserwujemy różne skutki ekonomiczne m.in. znaczny wzrost 

cen mieszkań, kiedy na początku wielu ekspertów spodziewało się wręcz odwrotnego efektu.    
Czy to korzystne zjawisko?

Tomasz Rykaczewski
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że film musi pełnić rolę edukacyj-
ną. Najcenniejszym świadectwem 
pozostają jednak występy, podczas 
których artyści próbują koić lęki pu-
bliczności, zapewnić duchowe i emo-
cjonalne wsparcie, służyć jako wzór 
i inspirować – to one dają najlepszy 
wgląd w ducha i nastroje epoki.

westorów chętnych do współpracy 
z reżimem – twórcy filmu zatrud-
niają byłego kryminalistę do roli 
Mr Jamesa, bogatego łotra rodem 
z filmów szpiegowskich, i wkrótce 
poznają, co Korea Północna ma do 
zaoferowania.

Ulrich i Mr James spotykają 
się z dygnitarzami najwyższego 
szczebla i otrzymują propozycję. 
Wystarczy, że James kupi wyspę 
w Ugandzie i wyłoży odpowiednie 
środki, a Koreańczycy pomogą mu 
wybudować fabrykę broni i metam-
fetaminy pod przykrywką resortu 
hotelowego, a także zapewnią po-
trzebnych specjalistów. Przed nimi 
liczne spotkania w kilku krajach, 
oczywiście nagrywane z ukrycia. 
Efektem jest wartościowy materiał 
wywiadowczy i bardzo dziwny film, 
który oglądałoby się jak absurdalną 
komedię, gdyby nie wywoływał 
długotrwałej konsternacji.

Schyłkowi lat 60. towarzyszy-
ła nieśmiertelna muzyczna 
oprawa, której owocem był 
rozkwit festiwali muzycz-

nych. Zanim tego typu wydarze-
nia straciły dobrą sławę, m.in. za 
sprawą koncertu w Altamont, na 
którym kilka osób straciło życie, 
odbyły się bardziej udane festiwale 
Monterey Pop i Woodstock, które do 
dziś pozostają kultowe. Wszystkie 
trzy wspomniane festiwale możemy 
oglądać w klasycznych już filmach 
dokumentalnych.

Natomiast nawet ekspertów od 
muzyki lat 60. zaskoczy fakt, że la-
tem 1969 roku, w tym samym czasie 
co Woodstock, miał miejsce festiwal, 
o którym się nie mówi, mimo że 
zgromadził ogromną publiczność na 
występach doborowego grona arty-
stów i został nawet sfilmowany. Do-
piero w 2021 roku publiczność może 
zobaczyć nagrania z występów m.in. 
Steviego Wondera, Niny Simone, Sly 
and the Family Stone, Gladys Knight 

& The Pips, B.B Kinga czy Mahalii 
Jackson – krótko mówiąc śmietanki 
wśród artystów soulowych, blueso-
wych i R&B.

Harlem Cultural Festival, bo tak 
nazywało się to wydarzenie, odbywał 
się na przestrzeni dwóch miesięcy 
w sercu nowojorskiego Harlemu. 
Koncerty doszły do skutku dzięki 
zapałowi jednego promotora To-
ny’ego Lawrence’a. Wsparcie miasta 
wynikało częściowo z dobrej woli 
ówczesnego burmistrza, ale zostaje 
także wyjaśnione jako próba zapo-
biegnięcia protestom – rok wcześniej 
zabójstwo Martina Luthera Kinga 
wywołało znaczne zamieszki.

Niepokoje czarnoskórej publicz-
ności i okoliczności, w jakich kon-
certy doszły do skutku, zapewniają 
strukturę narracji filmu i wstęp do 
poszczególnych występów.

Kontekst będzie oczywisty dla 
części widzów, ale gdy tak ciekawy 
materiał zostaje pokazany dopiero 
po ponad pół wieku, zrozumiałe jest, 

rodziną mężczyzna został człon-
kiem lokalnego koła sympatyków 
Korei Północnej. Kilka lat później 
bohater był już przewodniczącym 
skandynawskiej gałęzi międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Przyjaź-
ni Koreańskiej i zdobył zaufanie 
przewodniczącego całej organizacji 
Alejandra Cao de Benósa  – obco-
krajowca z najlepszymi kontaktami 
u koreańskich szczytów władzy. 

Czego nie wiedział Alejandro, 
Ulrich Larsen, czyli „kret”, którego 
motywacji do końca nie zrozumie-
my, powziął zadanie obnażenia 
zbrodniczej natury koreańskiego 
reżimu. W tym celu sprzymierzył 
się z Madsem Brüggerem, reży-
serem, który wcześniej ściągnął 
na siebie gniew Pjongjang filmem 
„Idioci w Korei”. Mozolna, wielolet-
nia infiltracja przyniosła niewia-
rygodny efekt. Gdy Cao de Benós 
zdradza Ulrichowi, co może zrobić 
dla dobra sprawy – pozyskać in-

KRET W KOREI
REŻ. MADS BRÜGGER, 
PROD. NORWEGIA, DANIA, WIELKA
BRYTANIA, SZWECJA, 120 MIN 

SUMMER OF SOUL
REŻ. AHMIR „QUESTLOVE” THOMPSON,  
PROD. USA, 117 MIN

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski
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T ytułowy kret to niepozorny 
Duńczyk w średnim wie-
ku, prywatnie kucharz na 
emeryturze ze względów 

zdrowotnych. W tajemnicy przed 

FI
LM

 N
A 

CZ
AS

IE
FILM

 NA CZASIE

18   październik 2021  



Dwaj wspomnieni dziennikarze 
to Bob Woodward (Robert Redford) 
i Carl Bernstein (Dustin Hoffman), 
którzy pracowali dla Washington 
Post, a dzisiaj pozostają jednymi 
z najbardziej szanowanych postaci 
w branży. Na ekranie nie zobaczy-
my ani ich rozterek, ani zbyt wielu 
emocji. Podjęta została mądra 
decyzja, żeby nie wzbogacać presti-
żowego materiału o sensacyjne czy 
dramatyczne elementy.

Należy wspomnieć, że reży-
ser filmu Alan J. Pakula nakręcił 
już wcześniej polityczny thriller 
o konspiracji („Syndykat zbrodni”), 
a Robert Redford wystąpił rok 
wcześniej w innym paranoicznym 
filmie politycznym („Trzy dni 
Kondora”). Paranoiczne nastroje 
kiełkowały w USA jeszcze przed 
zabójstwem Johna F. Kennedy’ego, 
a potem tylko rosły na sile. Jak 
można się dowiedzieć ze „Wszyst-
kich ludzi prezydenta” – najwyraź-
niej słusznie.

ma w nim sztuczności, jaka może to-
warzyszyć odtwarzaniu minionych 
dekad, czy też nachalnych sygnałów 
podpowiadających widzom, o jakich 
czasach mowa. Na ekran trafiło 
natomiast zwięzłe streszczenie 
śledztwa, które sprawiło, że Richard 
Nixon ustąpił ze stanowiska prezy-
denta USA, i które do dziś pozostaje 
wzorem dla tego typu produkcji.

Opowieść oczywiście zaczyna 
się od słynnego włamania (którego 
celem było założenie podsłuchów) 
do budynku z kompleksu Watergate, 
gdzie mieściła się siedziba Partii 
Demokratycznej. Na przestrzeni 
ponad dwóch godzin obserwujemy, 
jak dwóch dziennikarzy przypisa-
nych do niepozornej na początku 
sprawy próbuje udowodnić powią-
zanie włamywaczy z Komitetem 
Reelekcji Prezydenta. Dopiero po 
wygranej Nixona miało wyjść na 
jaw, że polecenia szły z samej góry, 
natomiast film nie dotyczy dalszych 
postępowań prawnych.

WSZYSCY LUDZIE PREZYDENTA
REŻ. ALAN J. PAKULA,  
PROD. USA, 138 MIN
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Wszyscy ludzie prezydenta 
to wciąż kluczowy film 
o dziennikarstwie. Do kin 
trafił w 1976 roku, czyli 

bardzo szybko po aferze Watergate, 
której dotyczy, co sprawia, że ma 
w sobie świeżość i sprawność dobre-
go dziennikarskiego śledztwa. Nie 

wymienione uwagi, ponieważ te pro-
blemy dotyczą albumu jako całości, 
a nie poszczególnych piosenek. Tej 
płyty niestety najlepiej słucha się we 
w fragmentach.

O siem lat temu o Lorde zrobiło 
się bardzo głośno za spra-
wą singla „Royals”. Utwór 
brzmiał świeżo, podobnie jak 

charakterystyczny głos wokalistki, 
ale to postawa przyjęta w tekście 
przyniosła Nowozelandce status 
fenomenu. Od pierwszego wersu 
szesnastoletnia artystka dystansuje 
się od fiksacji na punkcie bogactwa 
powszechnej w muzyce popularnej, 
a dalej deklaruje „nas to nie obcho-
dzi”.

„Solar Power” to trzeci album 
artystki, wydany cztery lata po 
poprzednim. W tej branży to czas 
w sam raz na „wielki powrót” i krok 
w nowym kierunku. Pierwszy utwór 
na albumie odnosi się do najbardziej 
górnolotnych oczekiwań prasy – 
artystka odmawia przyjęcia roli me-
sjasza. Wskazuje za to, by podążać za 
słońcem, czyli niestety też w kierun-
ku tytułowego utworu. Wydany jako 
pierwszy singiel wystawił albumowi 
nie najlepszą wizytówkę. Kompozy-
cja budzi wiele skojarzeń z dawnymi 
hitami, nawet jak na standardy popu, 
i wydaje się być nazbyt usilną próbą 

stworzenia wakacyjnego, popowego 
hymnu. Na szczęście dalej pojawia 
się wiele ciekawszych muzycz-
nych momentów.

Na albumie powracają pewne 
motywy, których rola nie od razu 
jest zrozumiała. Utwór „Mood Ring” 
jest w zamierzeniu satyrą na różne 
modne praktyki new age i łatwo ten 
zamiar odczytać, tylko że wcześniej 
w piosence „Solar Power” pojęcia ze 
spirytualistycznego inwentarza są 
wykorzystane w nieco inny sposób, 
chociaż też z przymrużeniem oka. 
A jeśli chodzi o przywództwo, Lorde 
odrzucała taką rolę na pierwszym 
utworze, na tytułowym singlu 
przybiera ją w żartobliwy sposób, 
a na jednym z kolejnych utworów 
śpiewa, że „potrzebujemy lidera 
nowego reżimu”.

Oczywiście w każdym z tych 
przypadków artystce chodzi o coś 
innego, ale nie jesteśmy przygotowa-
ni na te zmiany kontekstu, zwłaszcza 
że nie towarzyszy im zmiana brzmie-
nia. Większość kompozycji czy 
tekstów jest na wysokim poziomie 
– w tym kontekście należy odczytać 

SOLAR POWER
LORDE, UNIVERSAL MUSIC POLSKA
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Igrzyska (Para)olimpijskie 
2020 – podsumowanie

Za nami XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie i XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie. Imprezy drugi raz 
w historii odbyły się w Tokio. 

Kamil Kijanka

P o raz pierwszy igrzyska 
olimpijskie w Tokio miały 
miejsce w 1964 r. Koniec 
igrzysk oznacza czas podsu-

mowań. Polacy zdobyli w sumie 14 
medali na IO i 25 na IPO, co w obu 
przypadkach dało nam 17. miejsce 
w klasyfikacji medalowej.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
W klasyfikacji medalowej zwycię-

żyli Amerykanie z dorobkiem 113 
krążków (39 z, 41 s, 33 b) . Na dru-
gim miejscu znalazły się Chiny (88; 
w tym 38 z, 32 s, 18 b), a na trzecim 
Japonia (58; w tym 27 z, 14 s, 17 b).

Dorobek Polaków na IO w Tokio 
to 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych 
medali. Jest to najlepszy wynik Biało-
-Czerwonych od IO w Sydney (2000). 

Najwięcej, bo aż 9 z 14 medali 
wywalczyli lekkoatleci.

Pierwszy medal dla Polski 
przyszedł szóstego dnia imprezy. 
Katarzyna Zillmann, Marta Wie-
liczko, Maria Sajdak i Agnieszka 
Kobus-Zawojska wywalczyły srebro 
we wioślarskiej czwórce podwójnej. 

Największym zaskoczeniem było 
złoto dla Dawida Tomali w chodzie 
na 50 km. Sportowiec pochodzący 
z Tych pokonał ten dystans w cza-
sie 3:50:08.

Największym rozczarowaniem 
była przegrana naszych siatka-
rzy. Podopieczni Vitala Heynena 
w ćwierćfinale musieli uznać wyż-
szość ostatecznych triumfatorów 
turnieju – Francuzów. Dla Trójkolo-
rowych był to pierwszy złoty medal 
w tej dyscyplinie na IO.

Igrzyska w Tokio były wyjąt-
kowo udane dla naszych sztafet                    
4 x 400 m. Drużyna mieszana (Ju-
styna Święty-Ersetic, Natalia Kacz-
marek, Kajetan Duszyński i Karol 
Zalewski) zakończyła zmagania ze 
złotymi medalami, a sztafeta kobiet 
(Justyna Święty Ersetic, Natalia 
Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, 
Małgorzata Hołob-Kowalik) wywal-

czyła srebro.
Srebrny medal w rzucie oszczepem 

zdobyła Maria Andrejczyk. Dla mi-
strzyni Europy juniorów z 2015 r. był to 
drugi udział w igrzyskach olimpijskich. 

Patryk Dobek wywalczył brąz 
w biegu na 800 metrów z czasem 
1.45,39. Od Polaka lepsi okazali się 
jedynie Kenijczycy Emmanuel Korir 
(1.45,06) i Ferguson Rotich (1.45,23).

Kolejny raz udowodniliśmy, że 
w rzucie młotem nie mamy sobie 
równych. Trzeci złoty medal olimpijski 
Anity Włodarczyk, brąz Malwiny Ko-
pron, złoto Wojciecha Nowickiego i brąz 
Pawła Fajdka zdają się to potwierdzać.

Karolina Naja i Anna Puławska 
w kajakarskich dwójkach także 
wywalczyły srebro, a wraz z Justyną 
Iksrzycką i Heleną Wiśniewską brąz.

Srebrny medal zdobyły również 
polskie żeglarki Jolanta Ogar-Hill 
i Agnieszka Skrzypulec.

Polski zapaśnik Tadeusz Mi-
chalik pokonał w walce o najniższe 
podium Węgra Alexa Szőke i zdobył 
brązowy medal.

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE
Klasyfikację medalową zdomi-

nowali Chińczycy, którzy w sumie 
zdobyli 207 medali (96 z, 60 s, 51 s). 
Na drugim miejscu uplasowali się 
reprezentanci Wielkiej Brytanii (124; 
w tym 41 z, 38 s, 45 b), a na trzecim 
Stanów Zjednoczonych (104; w tym 
37 z, 36 s, 31 b).

Biało-Czerwoni zdobyli 7 
złotych, 6 srebrnych i 12 brązo-
wych medali.

Mimo niezłego dorobku był to 
najgorszy wynik w historii naszych 
występów na igrzyskach para-
olimpijskich.

Pierwsze medale zdobyliśmy 
drugiego dnia imprezy. Adrian 
Castro w indywidualnym turnieju 
szpadzistów grupy B wywalczył sre-
bro. Dla szermierza z Częstochowy 
był to drugi medal paraolimpijski –   
w 2016 r. w Rio Polak zdobył brąz.

Marcin Polak i Michał Ładosz 
tego samego dnia wywalczyli brąz 
w kolarstwie torowym.

Trzeciego dnia igrzysk paraolim-
pijskich przyszedł czas na pierwsze 
złoto. Róża Kozakowska zwyciężyła 
w zawodach w rzucie maczugą w ka-
tegorii F32. Zawodniczka ze Zduń-
skiej Woli ustanowiła także nowy 
rekord świata z wynikiem 28,74 m. 
Nie był to ostatni krążek naszej spor-
tsmenki na tej imprezie. W pchnięciu 
kulą Kozakowska wywalczyła srebro.

Natalia Partyka zdobyła swój 
szósty złoty medal na igrzyskach 
w tenisie stołowym. Co ciekawe, po-
stanowiła przeznaczyć go na licytację.

Poniżej przedstawiamy pełną 
klasyfikację medalową polskich para-
olimpijczyków:

złote: Róża Kozakowska (lekko-
atletyka), Natalia Partyka (tenis sto-
łowy), Karolina Pęk (tenis stołowy), 
Renata Śliwińska (lekkoatletyka), 
Barbara Bieganowska-Zając (lek-
koatletyka), Karolina Kucharczyk 
(lekkoatletyka), Patryk Chojnowski 
(tenis stołowy), Piotr Kosewicz 
(lekkoatletyka);

srebrne: Lucyna Kornobys 
(lekkoatletyka), Róża Kozakowska 
(lekkoatletyka), Adrian Castro 
(szermierka), Michał Derus (lekko-
atletyka), Rafał Czuper (tenis stoło-
wy), Szymon Sowiński (strzelectwo);

brązowe: Justyna Kozdryk (pod-
noszenie ciężarów), Marcin Polak 
i Michał Ładosz (kolarstwo torowe), 
Lech Stoltman (lekkoatletyka), 
Alicja Jeromin (lekkoatletyka), 
Maksym Chudzicki (tenis stołowy), 
Karolina Pęk (tenis stołowy), Nata-
lia Partyka (tenis stołowy), Marze-
na Zięba (podnoszenie ciężarów), 
Renata Kałuża (kolarstwo), Oliwia 
Jabłońska (pływanie), Rafał Czuper, 
Tomasz Jakimczuk (tenis stołowy), 
Maciej Lepiato (lekkoatletyka).

Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne igrzyska!
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Czarny afrodyzjak
Jedni widzą w nim ryk silników, specyficzny zapach spalin unoszący się na stadionie i jazdę 

w kółko. Drudzy – którzy mieli z pewnością emocjonujący ostatni weekend września – nazywają go 
wręcz afrodyzjakiem. Skosztujcie emocji z finału o puchar Drużynowego Mistrza Polski na żużlu. 

Aleksandra Klimkowska

ŻUŻEL
Sport żużlowy, czarny sport, 

speedway – nazw jest kilka. Na żużlu 
zawodnicy ścigają się w tzw. biegach, 
których liczba zależy od rodzaju za-
wodów. Dziś mowa o meczu ligowym 
dwóch drużyn – do rozegrania było 
łącznie 15 biegów. Spod taśmy star-
towej rusza czterech zawodników – 
po dwóch z każdej drużyny. Wykonu-
ją oni cztery okrążenia ze wspólnego 
startu. Zwycięzca otrzymuje 3 punk-
ty, drugi zawodnik 2, trzeci 1 pkt, 
a zawodnik, który biegu nie ukończy 
lub dotrze na metę ostatni, pozosta-
je bez punktu. Punkty wszystkich 
zawodników danej drużyny trafiają 
na wspólne konto. 

W Polsce najwyższą klasą 
rozgrywkową jest PGE Ekstraliga. 
Mecze w pierwszej części sezonu, 
nazywanej fazą zasadniczą, rozgry-
wa się systemem „każdy z każdym”, 
raz na własnym torze, drugi raz na 
wyjeździe. Kolejną jest faza finało-
wa, po której ustala się ostateczną 
kolejność drużyn. W sezonie 2021 
o brąz walczyli Fogo Unia Leszno 
oraz Moje Bermudy Stal Gorzów.    
Na koniec dnia szampana pili gorzo-
wianie, mimo że mieli do czynienia 
z drużyną, która nieprzerwanie od 
2017 r. nie pozwoliła nikomu stanąć 
na najwyższym miejscu podium. Kto 
tym razem został mistrzem Polski, 
skoro lesznianie musieli zadowolić 
się czwartym miejscem? Przeczytaj-
cie relację, byliśmy 26.09.2021 r. na 
stadionie Olimpijskim.

SKĄD TE EMOCJE?
Motocykle żużlowe mają spe-

cjalną konstrukcję, np. nie posiadają 
skrzyni biegów ani hamulców, a jed-
nocześnie osiągają prędkości ponad 
100 km/h. Z pewnością ten fakt przy-
ciąga kibiców. Fani liczą na emocje, 
dreszczyk niepewności i niebezpie-
czeństwa, popis umiejętności zawod-
ników, rywalizację. Do boju w stolicy 
Dolnego Śląska stanęli Betard Sparta 

Wrocław oraz Motor Lublin. W jakich 
nastrojach byli kibice?

Fani Motoru mieli do pokonania 
daleką drogę, ale zdecydowali się 
wspierać drużynę w tym ważnym 
dla niej dniu. Dla zespołu była to 
historyczna okazja do zdobycia tytułu 
mistrza po raz pierwszy. 

– Kto ma dziś wygrać? Lepszy. 
Cieszymy się, że jesteśmy we Wrocła-
wiu. Zawsze i wszędzie za Motorem, 
ale pamiętajmy, że najważniejszy jest 
po prostu sport. 

Nie zawiedli także kibice Sparty. 
Ich drużyna ostatnie złoto zdobyła 
przed 15 laty. 

– To piękny sport. Sam zapach spa-
lin to afrodyzjak. Owszem, jest niebez-
piecznie, ale dużo się robi, aby unikać 
wypadków. To zdecydowanie sport dla 
wszystkich, przychodzą całe rodziny – 
to nie stadion piłkarski, gdzie są różne 
zadymy. Kto dzisiaj wygra? A skąd to 
pytanie? Oczywiście Sparta. 

Na początku zawodów nie mogło 
zabraknąć odśpiewania hymnu. Po 
oficjalnym rozpoczęciu nadszedł czas 
na prawdziwy popis jazdy. Pierwszy 
mecz finałowy zakończył się remisem 
45:45, walka była zatem bardzo wy-
równana. Jak miało być tym razem? 
Ogień na tłoki i jedziemy!

CO TU SIĘ ODŻUŻLOWAŁO
Były biegi, które wygrywała 

5:1 Sparta... a za chwilę takie, które 
z identycznym kompletem punktów 
zamykał Motor. 

Po zaciekłym boju przez całą im-
prezę nadszedł czas na bieg 13. Jeśli 
Spartanie wygraliby go z najwyższą 
możliwą liczbą punktów, już na tym 
etapie staliby się mistrzami. 

Tak też się stało!
Ostatnie dwa biegi nominowa-

ne były już formalnością, mimo to 
zawodnicy obu drużyn walczyli do 
samego końca. Po zachwytach kibiców 
i ogłoszeniu zwycięzców głos zabrali 
żużlowcy: Jarosław Hampel (Lublin), 
który gratulował Sparcie fantastycz-

nego występu, oraz Tai Woffinden 
(Wrocław), niekryjący przejęcia 
zdobytym złotem. 

Finał zwieńczył pokaz światła 
laserowego połączony z elementa-
mi pirotechnicznymi. Feta trwała 
do późnych godzin. Obie drużyny 
pokazały, że łączy je pasja do żużla, 
a najważniejsze są dobra zabawa, 
emocje i doping. Nazwiska nagradza-
nych zwycięzców krzyczeli wszyscy, 
bez względu na barwy klubowe. 
Wrocław dziękował Lublinowi, Lublin 
Wrocławiowi. Zawodnicy wychodzili 
przed trybuny i świętowali razem 
z kibicami. Tutaj każdy pił szampana. 

Poprosiliśmy kibiców o podzie-
lenie się komentarzem i wrażeniami 
po meczu. 

Najpierw kibiców Sparty: 
– Wiedziałem, że wygramy złoto, 

nawet mimo słabszych momentów. 
Emocje były przez cały mecz, czeka-
łem na to 15 lat, oby tak dalej. 

– Atmosfera była z kosmosu, 
mecz był bardzo zacięty, to był finał 
finałów ostatnich lat. 

A później kibiców Motoru:
– Jesteśmy bardzo zadowoleni 

z klubu. Jeździmy w PGE Ekstralidze 
trzy lata, to duży sukces. Przyjecha-
liśmy z nastawieniem, że cokolwiek 
się nie stanie, będziemy dumni. 
Bardzo podoba nam się we Wrocła-
wiu. Duży stadion, fajna atmosfera na 
trybunach.

 – Fantastyczne zawody. 
Zakładaliśmy, że walka będzie do 
samego końca. Biorąc pod uwagę 
to, z jakimi problemami borykała 
się nasza drużyna, obstawialiśmy 
zwycięstwo Sparty, choć fakt, do 12 
biegu wszystko było możliwe. Po 
megawalce przez cały sezon udało się 
zdobyć srebro.

Wierzymy, że nasza relacja 
zachęci Was do wybrania się na 
kolejny mecz. Sezon 2022 zacznie 
się w kwietniu. Sprawdźcie, gdzie 
najbliżej Was jest klub, i dajcie się po-
rwać emocjom. Wszak "nie ma sportu 
lepszego od czarnego".
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JEDYNE TAKIE MIASTO
Największy na Warmii Olsztyn 
pochwalić może się też najwyższą, 
w granicach administracyjnych 
jakiegokolwiek polskiego miasta, 
liczbą jezior. W Olsztynie leży ich aż 
16, z czego 14 to akweny, których 
powierzchnia przekracza 1 ha! Wśród 
studentów szczególnie popularne jest 
jezioro Kortowskie, a raczej leżące 
nad nim miasteczko akademickie 
Kortowo. Warto sprawdzić punkty 
gastronomiczne i strefy sportowe 
zlokalizowane wzdłuż miejskich plaż 
jeziora Ukiel. Poszukujący wytchnie-
nia winni udać się nad mniejsze 
jeziora, których zaciszne strefy 
przybrzeżne porastają i zamieszkują 
dziesiątki interesujących gatunków 
roślin i zwierząt.
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rzymskokatolickiego. To dwie zasad-
nicze różnice w zestawieniu z mazur-
skimi sąsiadami, którzy, choć również 
przybyli z Mazowsza, szybko przyjęli 
luteranizm i po asymilacji z ludnością 
pruską w większości posługiwali się 
językiem wysokoniemieckim. 

NIE MYLIĆ Z MAZURAMI  
Dumni Warmiacy zwracają na to 
szczególną uwagę – ich tereny to 
Warmia i tylko Warmia, a przodko-
wie przed laty posługiwali się gwarą 
warmińską (część mazowieckiego 
dialektu j. polskiego) i byli wyznania 

Historyczna Warmia z terenów pruskiego plemienia Warmów przekształciła się w autono-
miczne państwo kościelne, a pod zaborem pruskim prężnie działała jako bardzo silny ośrodek 
polskości na terenach dzisiejszego woj. warmińsko-mazurskiego. Obecnie region jest atrakcyj-
ną destynacją turystyczną nie tylko dla fascynatów dziejów naszych przodków. Warmia        

                                                                                                         zachwyci też wielbicieli 
                                                                                                         regionalnych kulinariów   
                                                                                                         i miłośników odpoczynku              
                                                                                                         w sielskim plenerze. 

Warmińsko-mazurskie

Aleksandra Golec
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LIDZBARK WARMIŃSKI 
Kiedyś kościelne księstwo, stolica 
Warmii i jej największe miasto, dziś 
uzdrowisko z nowymi tężniami solan-
kowymi i dobrze prosperujący ośrodek 
turystyczny ze świetnie zachowa-
nym pomnikiem historii – Zamkiem 
Biskupów Warmińskich. Zareje-
strowanych zabytków związanych 
z czasami świetności księstwa jest 
więcej – w swoje progi zaprasza m.in. 
miejska biblioteka – oranżeria biskupa 
Ignacego Krasickiego zaprojektowana 
w myśli architektonicznej doby króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Biskupstwo do Lidzbarka przeniesione 
zostało z pobliskiej Ornety, gdzie na 
szczególną uwagę zasługuje ceglany, 
gotycki kościół św. Jana. Miłośnicy go-
tyku udając się z Lidzbarka do stolicy 
województwa koniecznie zatrzymać 
muszą się też w Dobrym Mieście, gdzie 
równie pięknie prezentuje się bazylika 
z XIV wieku.

fo
t. 

m
uz

eu
m

.o
ls

zt
yn

.p
l

GIETRZWAŁD 
Miejsce jedynych w Polsce uznanych przez 
Watykan objawień maryjnych położone jest 
raptem 20 km na południowy-zachód od 
Olsztyna. To właśnie we wsi Gietrzwałd na 
przykościelnym klonie dwóm dziewczyn-
kom ukazała się Matka Boska wzywająca 
w warmińskiej gwarze do odmawiania 
różańca. Te zdarzenia umocniły katolicki 
ruch patriotyczny w okolicach i nadały nowy 
wymiar kultu maryjnemu w całej Polsce. Po 
nabożeństwie różańcowym w przepięknym 
sanktuarium warto wybrać się do jednej 
z pobliskich karczm, gdzie spróbować można 
regionalnych przysmaków, m.in. warmiń-
skich golców – klusek ziemniaczanych poda-
wanych z twarogiem i skwarkami. 

„GAZETA OLSZTYŃSKA”
Fauna i flora Olsztyna to nie jedyne walory turystyczne 
stolicy regionu. Warto zgubić się w okolicach Starego 
Miasta, gdzie przenikają się elementy gotyckie (Zamek 
Kapituły Warmińskiej) i stylizowane na renesansowe 
i barokowe, odbudowane po II WŚ, zdobione kamienice. 
Pasjonaci polskiej historii koniecznie udać muszą się do 
muzeum Dom „Gazety Olsztyńskiej” – legendarnego, kul-
tywującego warmińską polskość dziennika wydawanego 
jeszcze w granicach Prus. Stała, multimedialna wystawa 
prezentuje nie tylko historyczne numery, na łamach któ-
rych Warmiaków namawiano m.in. do opowiedzenia się 
za Polską w plebiscycie w roku 1920 – specjalne miejsce 
poświęcono polskiemu szkolnictwu w poszczególnych 
warmińskich wsiach i miejscowościach. 
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l PEREŁKI TEŻ NA PÓŁNOCY 
Geograficzna Warmia obejmuje tereny 
znacznie bardziej rozległe niż okolice 
Olsztyna i Lidzbarka. Położone przy 
granicy z Obwodem Kaliningradzkim 
Braniewo to dawny port hanzeatycki, 
w zlokalizowanym tuż obok Fromborku 
dzieło „O obrotach sfer niebieskich” 
opracował Mikołaj Kopernik, a w pobli-
skim Pieniężnie seminarium swojego 
zgromadzenia prowadzą misjonarze – 
księża werbiści. Cała okolica to wyma-
rzone tereny do skrupulatnych analiz 
dla językoznawców – każda kolejna, mi-
jana na trasie wieś kryje w swojej nazwie 
tajemnice – słowiańskie, germańskie, 
ale przede wszystkim staropruskie, bo 
to tym, zbliżonym do dzisiejszego litew-
skiego i łotewskiego, językiem posługi-
wali się pierwsi mieszkańcy Warmii. 



Pożerając własne myśli – 
                              o ruminacjach w zaburzeniach odżywiania

„Dlaczego z niczym sobie nie radzę?”, „Dlaczego po prostu nie potrafię schudnąć?” – te i podobne 
negatywne myśli są określane w psychologii mianem ruminacji.

kompensacyjnych osoby cierpią-
ce na BED zmagają się zazwyczaj 
z nadwagą lub otyłością. 

 Zarówno w bulimii, jak i BED 
pojawiają się niekontrolowane 
epizody spożywania dużej liczby po-
karmów, jednak w drugim przypad-
ku osoba przyjmuje około połowy 
kilokalorii mniej niż podczas napa-
du w bulimii. W BED osoba chora 
nie podejmuje też zachowań kom-

pensacyjnych. Waga osób cierpią-
cych na bulimię oscyluje zazwyczaj 
wokół normy (może pojawić się też 
lekka nadwaga), podczas gdy osoby 
chore na BED zmagają się zazwyczaj 
z nadmiarem kilogramów. Różnice 
występują także w postrzeganiu 
własnego ciała; w bulimii chorzy są 
nadmiernie zaabsorbowani swoją 
wagą, natomiast w BED myśli te nie 
są tak uporczywe. Istotne jest także 
odczuwanie strachu przed wzro-
stem wagi, który występuje tylko 
w bulimii.

PRZEŻUTE MYŚLI PRZEŁKNĄĆ 
JESZCZE TRUDNIEJ 

Kiedy człowiek doświadcza 
nadmiernego stresu, może od-
powiedzieć na ten stan na różne 
sposoby: odrzucając myśli o tym, 
jak się czuje, podejmując aktyw-
ne działania, by polepszyć swój 
nastrój, zwracając się o pomoc do 
bliskiej osoby lub ruminując. Jedna 
z ważniejszych koncepcji teore-
tycznych dotyczących ruminacji, 

Anna Wilusz, Alicja Walczak

charakteryzujące się nieprawidło-
wymi zachowaniami żywieniowymi 
i/lub kontrolą masy ciała. Trzy 
główne zaburzenia z tej grupy to: 
jadłowstręt psychiczny (anorexia 
nervosa), żarłoczność psychiczna 
(bulimia nervosa) oraz zaburzenia 
z napadami objadania się (binge 
eating disorder, BED).

Żarłoczność psychiczna charak-
teryzuje się epizodami niekontrolo-
wanego objadania 
się, po których 
podejmowane są 
nieadaptacyjne 
zachowania kom-
pensacyjne mające 
na celu zapobieganie przybieraniu 
na wadze. Obejmują one prowo-
kowanie wymiotów, nadużywanie 
leków przeczyszczających lub mo-
czopędnych, stosowanie głodówek 
lub nadmierne ćwiczenia fizyczne. 
Zachowania te wzbudzane są nega-
tywną samooceną związaną z wagą, 
sylwetką i wyglądem zewnętrz-
nym. Rozpowszechnienie bulimii 
w populacji wynosi około 1,1–4,2%, 
głównie wśród kobiet i dziewcząt, 
które stosowały restrykcyjne diety 
i ćwiczenia. 

Kompulsywne objadanie się 
oprócz bycia symptomem zaburzeń 
odżywienia stanowiło też podstawę 
do wyróżnienia oddzielnej jednostki 
chorobowej – BED (binge eating di-
sorder). Jej rozpowszechnienie w po-
pulacji wynosi około 3,5% wśród 
kobiet i 2% wśród mężczyzn. W BED 
występują nawracające epizody 
objadania się, które charakteryzują 
się brakiem kontroli i spożywaniem 
znacznej ilości pożywienia. Z po-
wodu przyjmowania dużej liczby 
kilokalorii i braku mechanizmów 

Ruminacje charakteryzują się 
uporczywym, powtarzającym 
się przetwarzaniem nega-
tywnych treści. Co ciekawe, 

termin ten pojawia się też w nomen-
klaturze medycznej, gdzie oznacza 
cofanie do jamy ustnej niedawno 
spożytego pokarmu, jego ponowne 
przeżuwanie i połykanie. W psy-
chologii nie istnieje jedna definicja 
ruminacji. Najczęściej określane są 
one jako zbiór świadomych myśli, 
skupionych wokół jednego tematu, 
które pojawiają się nawet przy braku 
sygnałów zewnętrznych je wzbu-
dzających. Ruminacje są niezamie-
rzone i trudne do wyelimowania, co 
może skutkować zdominowaniem 
życia psychicznego jednostki przez 
powracające myśli. Tak jak rumino-
wanie w sensie medycznym ozna-
cza ponowne przeżucie częściowo 
strawionego już pokarmu, tak 
ruminowanie w sensie psycholo-
gicznym może być rozumiane jako 
nieustanne „przeżuwanie” i ponow-
ne „połykanie” własnych, negatyw-
nych myśli. 

Ruminacje i zaburzenia odży-
wiania łączy dwustronna zależność 
– z jednej strony ruminowanie 
przyczynia się do nasilenia zabu-
rzeń odżywiania, z drugiej nasilone 
symptomy zaburzeń odżywiania 
prowadzą do wzrostu częstości 
ruminowania. Związek między 
ruminowaniem i zaburzeniami 
odżywiania można więc porównać 
do samonapędzającego się błęd-
nego koła. 

KIEDY TRACISZ KONTROLĘ 
Zaburzenia odżywiania to scho-

rzenia o podłożu psychologicznym, 

Ruminacje charakteryzują się uporczywym, 
powtarzającym się przetwarzaniem negatywnych treści.
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Pożerając własne myśli – 
                              o ruminacjach w zaburzeniach odżywiania

stworzona przez Martina i Tessera 
(1996), mówi, że pojawiają się one 
w efekcie zaburzenia działania 
celowego, kiedy następuje duża 
rozbieżność między dążeniem 
do realizacji owego celu a oczeki-
waniami działającego podmiotu. 
Ruminowanie może przyczyniać się 
do wzrostu skuteczności działań 
i osiągania celów w ten sposób, 
że powoduje weryfikację i ewen-
tualne przebudowanie ich struk-
tury, a także energetyzuje proces 

działania poprzez podtrzymywanie 
motywacji, jednak jest to mało po-
pularny wśród naukowców pogląd. 
Przez większość autorów jest ona 
postrzegana przede wszystkim jako 
przykład nieadaptacyjnej formy 
autorefleksji. 

BŁĘDNE KOŁO RUMINOWANIA 
W BULIMII I ZABURZENIACH 
Z OBJADANIEM SIĘ

Warto przyjrzeć się temu, jak 
ruminowanie przejawia się w kon-
kretnych jednostkach diagnostycz-
nych: żarłoczności psychicznej 
i zaburzeniach z objadaniem się. 
Harrell i Jackson (2008) w raporcie 
ze swoich badań donoszą, że kobie-
ty, które częściej angażują się w za-
burzone zachowania żywieniowe, 
są także bardziej skupione na sobie 
oraz częściej angażują się w rumi-
nacje dotyczące ich samych. W ich 
przypadku ruminowanie stanowiło 

mediator między dwoma istotnymi 
zachowaniami obecnymi w bulimii: 
objadaniem się oraz powstrzymywa-
niem się od jedzenia a występowa-
niem depresyjnego nastroju. 

Podobnie w badaniach podłuż-
nych wykazano, że ruminowanie 
przyczynia się do niewłaściwych za-
chowań żywieniowych oraz jest pre-
dyktorem objawów depresji i bulimii 
u młodych kobiet. Ruminowanie 
prowadziło do zwiększenia objawów 
bulimii, a zachowania kompensacyj-

ne mu towa-
rzyszące pełni-
ły rolę swoistej 
ucieczki od na-
trętnych myśli 
skupionych na 
niezadowole-

niu ze swojego ciała.  
Ruminowanie stanowi jeden ze 

spontanicznych sposobów regulacji 
emocji wśród osób z zaburzeniami 
odżywiania, w szczególności tych 
chorujących na anoreksję i bulimię. 
W badaniach Naumann i współpra-
cowników (2015) osoby te częściej 
angażowały się w ruminowanie lub 
tłumienie uczuć w celu zniwelowa-
nia negatywnego stanu emocjonal-
nego, podczas gdy grupa kontrolna 
częściej akceptowała wywołany 
obniżony nastrój. Osoby z bulimią 
i anoreksją mają wzmożoną ten-
dencję do nieakceptowania swoich 
stanów wewnętrznych i ruminowa-
nia o stresujących doświadczeniach. 
W innych badaniach wykazano, iż 
ruminowanie pogłębia odczuwane 
niezadowolenia z ciała; ten wskaź-
nik jak i długotrwałe utrzymywanie 
się zaburzenia może wynikać z dys-
funkcji mechanizmów regulujących 
emocje, a w szczególności z korzy-

stania ze strategii dezadaptacyjnych 
(w tym z ruminowania).

Badania Sitnikov (2014) wy-
kazały, że kobiety chore na BED, 
w porównaniu do kobiet zdrowych, 
częściej angażują się w ruminowa-
nie w postaci rozpamiętywania, 
jednocześnie mając również wyższe 
oczekiwania, że jedzenie może być 
ukojeniem dla ich emocji. W tej 
grupie można było również zaob-
serwować zachowania o charakterze 
błędnego koła: im bardziej inten-
sywne było ruminowanie, tym czę-
ściej pojawiały się niekontrolowane 
napady jedzenia.

PODSUMOWANIE
Ruminacje mają znaczący 

wpływ na psychopatologię zabu-
rzeń odżywiania. Ruminowanie 
przyczynia się do utrzymywania 
niewłaściwych zachowań żywienio-
wych (np. w BED). Osoby zmagające 
się z zaburzeniami odżywiania mają 
problemy z kontrolowaniem emocji, 
a ruminowanie to jedna z dezada-
ptacyjnych metod, którą stosują do 
ich regulowania. 

Ruminacja działa wyniszczająco 
na zasoby poznawcze jednostki, 
sięgając do tych odpowiedzialnych 
za poczucie kontroli i redukując 
je, co zwrotnie powoduje, że osoby 
z zaburzeniami odżywiania nie ra-
dzą sobie z wtórnie występującymi 
problemami (np. kontrolowaniem 
jedzenia w bulimii). Nawracające 
myśli stają się przytłaczające, co 
zamyka je w błędnym kole. 

Jeżeli zauważysz u siebie 
tendencje do destruktywnego 
ruminowania, warto zwrócić się po 
profesjonalną pomoc. 

Kiedy człowiek doświadcza nadmiernego stresu, 
może odpowiedzieć na ten stan na różne sposoby.
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P atent na urządzenie, które 
miało pomagać głuchym 
usłyszeć rozmaite dźwięki, 
w 1880 r. otrzymali F. Clarke 

i M. Foster. Ich wynalazek bazował 
na słyszeniu kostnym, czyli prze-
kazywaniu poszczególnych wibracji 
przez kości czaszki. Pomimo rewo-
lucyjnego charakteru ówczesnego 
rozwiązania aparaty słuchowe – 
przypominające skrzyżowanie radia 
z telefonem – do sprzedaży trafiły 
21 lat później za pośrednictwem 
Amerykanina M. Hutchinsona. Ich 
użytkowniczką stała się m.in. bry-
tyjska królowa Aleksandra.

KOSTNI PRZEWODNICY 
Wyobraźcie sobie, że wchodzi-

cie do pomieszczenia i nie wiecie, 
jakie jest jego przeznaczenie. Macie 
zasłonięte oczy i uszy, w związku 
z czym nie tylko pozostałe zmysły, 
ale także inne możliwości waszego 
organizmu momentalnie zosta-
ją wyostrzone. Jeżeli w miejscu 
tym głośno gra muzyka, szybko 
odczujecie rytmiczne 
drgania podłogi. Dzieje 
się to za pomocą słuchu 
kostnego. Tego rodzaju 
skutków dźwiękowego 
przewodnictwa może doświadczyć 
każdy z nas (jest ono jednak o ok. 
50 dB słabsze od tego, co słyszymy 
na własne uszy), ale osoby głuche 
– ze względu na wyższą wrażliwość 
w tym obszarze – odczuwają to 
znacznie mocniej. Dzięki temu już 
nie tylko mogą one być aktywnymi 
słuchaczami muzyki, ale także jej 
twórcami! 

styczną przyczyniło się do rozpozna-
wania przez nią każdego dźwięku za 
pomocą dłoni lub stopy. Dotykając 
nimi np. ściany znajdującej się tuż 
przy danym instrumencie lub pedału 
pianina, rozpoznawała każdy odgłos.

W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII
Muzyka odgrywa dużą rolę 

nie tylko w świecie osób głuchych 
zafascynowanych klasycznymi 
brzmieniami. Brytyjski DJ Robbie 
Wilde korzysta z połączonych ze 
sobą adapterów i miksera dźwię-
ków, czyli technologii Sound of 
Touch, dzięki czemu jest w stanie 
tworzyć muzyczne mixy na niemal-
że każdej imprezie. Z kolei stara-
nia brytyjskiej firmy CuteCircuit 
doprowadziły do powstania Sound 
Shirt, czyli swego rodzaju… dźwię-
kowej koszuli! Dzięki niej dźwięki 
zamieniane są w wibracje oraz grę 
świateł, których doświadcza się po 
nałożeniu na siebie tego oryginal-
nego kostiumu. 

Współcześnie można znaleźć 
coraz więcej muzycznych inicjatyw, 
których odbiorcami mają być osoby 
głuche. Kierowane do nich warszta-
ty hip-hopowe, grupy, których zada-
niem jest interpretowanie piosenek 
w języku migowym, zajęcia z tańca 
towarzyskiego lub podręczniki 
uczące tego, w jaki sposób przepro-
wadzać lekcje muzyki z osobami 
głuchymi, dają im nie tylko potężną 
motywację do dalszego działania, 
ale także umiejętności i narzędzia, 
z których będą mogli korzystać na 
muzycznych ścieżkach.

TWORZYĆ KAŻDY MOŻE
Kwestiami związanymi z odbio-

rem muzyki za pomocą wyczuwal-
nych wibracji zajął się Geza Révész, 
psycholog muzyki. Dzięki jego 
badaniom zwrócono uwagę m.in. 
na będącą elementem ubocznym 
powstałego dźwięku stymulację 
wibracyjną, która pozwala głuchym 
odczuwać bodźce dźwiękowe z ota-
czającego ich świata. W ten właśnie 
sposób muzyczny pasjonat Eugen 
Sutermeistr, który na co dzień nie 
słyszy, nie tylko chodzi na koncer-
ty, ale także interpretuje nastrój 
utworu, portafi podać jego tytuł 
oraz poddać go krytycznej ocenie, 
uwzględniając przy tym walory 
muzyczne lub ich brak. Nie jest on 
jedyną tak nietuzinkową postacią 
w świecie muzyki. 

Evelyn Glennie, czyli absolwent-
ka Królewskiej Akademii Muzyki 
w Londynie, muzyką pasjonuje się 
od dzieciństwa. Jeszcze jako mała 
dziewczynka, a następnie nastolat-
ka, grała na pianinie, harmonijce 
ustnej i gitarze. W 12. roku życia 

przyszła perkusistka całkowicie 
straciła słuch. Pomimo tego nie 
zrezygnowała z muzycznej ścieżki – 
kontynuowała swoją edukację w tym 
obszarze oraz zainteresowała się in-
strumentami perkusyjnymi. Dzięki 
żmudnym treningom i gigantycznej 
determinacji wypracowała dosko-
nały słuch kostny, co w połączeniu 
z bardzo dużą wrażliwością aku-

Magdalena Maciejewska

Co nam w kościach gra?
Jeszcze na początku XX w. narodziny głuchego dziecka lub utrata słuchu wskutek choroby 

albo wypadku były uznawane za swoisty koniec świata. Przełom, dzięki któremu drzwi do krainy 
dźwięków zostały otwarte, w końcu jednak nastąpił.

Skutków dźwiękowego przewodnictwa 
może doświadczyć każdy z nas.
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mieniowania X przez Wilhelma 
Röntgena czy odkrycie przez Marię 
Skłodowską-Curie dwóch nowych 
pierwiastków, radu i polonu, które 
pozwoliły na zapoczątkowanie ba-
dań nad leczeniem raka za pomocą 
promieniotwórczości. Sposobami 
fizycznymi w medycynie oraz przy-
rządami wymusza się, wspomaga 
albo zatrzymuje pewne procesy 
biologiczne lub usuwa się niechcia-
ną tkankę. 

Można to robić za pomocą 
takich zewnętrznych środków 
fizycznych jak ciepło, zimno, ruch, 
a także poprzez ultradźwięki (USG), 
światło (mikroskop optyczny) czy 
pole magnetyczne wykorzystywane 
w rezonansie magnetycznym.

CZY DOBA TO RZECZYWIŚCIE 
24 GODZINY?

Otóż nie! Doba to obrót Ziemi 
wokół własnej osi. Jednak szybkość 
obrotu Ziemi nieustanie się zmienia 
za sprawą tarcia wywoływanego 
przez pływy oceaniczne, warunki 
pogodowe czy zdarzenia geologiczne. 
W rezultacie średnia doba w ciągu 
roku trwa ułamek sekundy mniej niż 
24 godziny. 

Co więcej w wyniku niektórych 
kataklizmów i wydarzeń spowo-
dowanych działalnością człowieka 
dochodziło do zmiany kształtu 
naszej planety, a w konsekwencji do 
skrócenia ziemskiej doby. Tak było 
w przypadku trzęsienia na Oceanie 
Indyjskim z 2004 roku, efektem 
czego biegun północny przesunął 
się o 2,5 cm w kierunku połud-
nika 154°E. 

Może dlatego tak często brakuje 
nam czasu?

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA NIE 
TAKA ZAWROTNA?

Choć prędkość światła kojarzy 
nam się z czymś niewyobrażalnie 
szybkim, to z perspektywy tego, 
co obserwujemy na niebie, jest ona 
bardzo powolna i często patrząc 
w górę, obserwujemy… przeszłość. 
Co to oznacza? 

W skrócie, im dalszy obserwu-
jemy obiekt, tym dawniej zostało 
z niego wyemitowane światło. Tym 
samym, patrząc na Księżyc, widzi-
my go takiego, jaki był mniej więcej 
sekundę temu; obraz Słońca nato-
miast objawia się nam z ośmiomi-
nutowym opóźnieniem. Jeżeli zaś 
mowa o gwiazdach, tu perspektywa 
jest jeszcze ciekawsza, ponieważ te, 
które widzimy gołym okiem, mogły 
wysłać do nas światło kilkanaście, 
kilkaset czy nawet kilka tysięcy lat 
temu! W istocie obserwowane obiek-
ty mogą już dawno nie istnieć lub 
mieć inny wygląd i położenie. Z tego 
powodu też w astronomii jednostki 
odległości nie mierzy się w kilome-
trach, lecz w latach świetlnych, czyli 
od momentu, jak dawno zostało 
wyemitowane światło z danego 
obiektu.  

FIZYKA A MEDYCYNA
Fizyka ma również zastosowa-

nie w innych dziedzinach nauki. 
Istnieje nawet osobny dział fizyki 
– fizyka medyczna – wykorzystujący 
pojęcia, teorie i metody fizyczne 
w zastosowaniach medycznych. 

Do jednych z najważniejszych 
odkryć fizycznych, które wpłynęły 
na późniejszy rozwój medycyny, 
należą chociażby odkrycie pro-

D zięki fizyce jesteśmy w stanie 
odkrywać kolejne tajemnice 
i zjawiska występujące we 
wszechświecie, a jej osiągnię-

cia wielokrotnie doprowadziły do 
istotnych zmian cywilizacyjnych. 
Choć przez wielu uczniów nielubiana, 
posiada wiele zastosowań na co dzień, 
z których nawet nie zdajemy sobie 
sprawy. O czym więc warto wiedzieć 
w dorosłym życiu, a czego niekoniecz-
nie nauczono nas w szkole? 

GPS
Obecnie trudno byłoby nam 

sobie wyobrazić poruszanie się po 
różnych miejscach bez urządzenia 
do nawigacji, jednak czy zastana-
wialiście się kiedyś, w jaki sposób 
działa GPS? 

Składa się on z trzech elemen-
tów: 31 satelitów GPS orbitujących 
wokół Ziemi, stacji naziemnych 
położonych w okolicach równika 
i mających za zadanie lokalizowanie 
satelitów i ich ruchu na orbitach 
oraz odbiornika, czyli urządzenia, 
z którego akurat korzystamy. Aby 
określić naszą pozycję, odbiornik 
musi uzyskać sygnał radiowy od 
minimum trzech satelitów. Dzięki 
informacji o tym, jak trzy satelity są 
położone względem siebie oraz jak 
daleko znajduje się nasz odbiornik od 
każdej konkretnej satelity, jesteśmy 
w stanie poznać precyzyjnie miejsce, 
w jakim się znajdujemy. Im więcej 
złapiemy satelitów, tym lepszy uzy-
skamy pomiar. 

A to wszystko nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie teoria względności 
Alberta Einsteina czy wpływ fizyki 
na budowę urządzeń wysyłających 
fale radiowe.

Fizyka
Fizyka jest jedną z najbardziej fascynujących nauk, zajmuje się badaniem otaczającego nas świata, 

procesami zachodzącymi w przyrodzie i rządzącymi nią prawami.

Mariusz Białkowski
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w 1477 r. sułtan Mameluków Kait 
Bey zbudował na jej podstawie 
twierdzę Ford Qaitbay, która stoi 
do dzisiaj.

ŚWIĄTYNIA ARTEMIDY W EFEZIE
Grecka świątynia została po-

święcona bogini łowów i zwierząt 
Artemidzie, której posąg prawdo-
podobnie znajdował się w środku 
budowli. Od imienia bogini świąty-
nia jest nazywana również Arte-
mizjonem. Została wybudowana 
około 550 r. p.n.e. z polecenia króla 
Krezusa, władcy Lidii. Król był 
wielkim czcicielem Apolla i Arte-
midy, dlatego na budowę świątyni 
w Efezie nie szczędził środków. 

Efez był w starożytności jednym 
z najważniejszych miast greckich 

LATARNIA MORSKA NA FAROS 
Ta niezwykła budowla została 

zbudowana ok. 280 r. p.n.e. na wy-
spie Faros na Morzu Śródziemnym 
na polecenie Ptolemeusza, a ukoń-
czona przez jego syna Ptolemeusza 
II. Prawdopodobnie jej pomysłodaw-
cą był Aleksander Wielki. Była to 
pierwsza latarnia morska w staro-
żytności. Najprawdopodobniej stała 
się jedną z najwyższych budowli 
antycznego świata, a jej wysokość 
została określona na 150 m. Niestety 
dziś nie można dokładnie zweryfiko-
wać tej wysokości, gdyż latarnia nie 
przetrwała do naszych czasów. 

Wiemy za to, że została zbu-
dowana z kamiennych bloków 
w jasnym odcieniu, stanowiących 
trzy poziomy. Pierwsza, najniższa, 
kwadratowa i najszersza sekcja miała 

cztery duże fasady; kolejna, środ-
kowa, węższa część była na planie 
ośmioboku, a najwyższa na planie 
koła. W ostatniej sekcji zainstalowa-
no lustro, które odbijało promienie 
słoneczne w dzień, a nocą rozpalano 
tam ogień. Pomagało to żeglarzom 
przybywającym do Aleksandrii 
w nawigacji. Kamienne bloki latarni 
były wzmocnione ołowiem, by mogły 
wytrzymywać napór uderzających 
fal. Na jej szczycie znajdował się 
nieduży pomnik greckiego boga mórz 
Posejdona. Już sam wygląd tej bu-
dowli musiał robić duże wrażenie na 
żeglarzach wpływających do portu. 

Przez 1000 lat latarnia była nie-
uszkodzona, dopiero poprzez liczne 
trzęsienia ziemi została zniszczona, 
a jej upadek notuje się na XV wiek. 
W miejscu, gdzie była zbudowana, 

Najbardziej tajemnicze 
i zaskakujące budowle 
świata starożytnego

Ewelina Makoś

Kiedyś były wspaniałymi obiektami, budziły zachwyt i uznanie. W jakim celu istniały, jak pier-
wotnie wyglądały i dlaczego nie przetrwały do dziś? Przybliżamy intrygujące budowle z czasów sta-
rożytności.
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w Jonii. Teren ten leżał w środko-
wej części zachodniego wybrzeża 
dzisiejszej Turcji. Bardzo dobrze 
rozwijał się tam handel, a w Efezie 
można było spotkać ludzi różnych 
narodowości, robiących interesy. 

Bogini Artemida łączyła 
w sobie cechy kultu matki i bogini 
płodności. Miasto natomiast było 
związane z nią zarówno duchowo, 
jak i materialnie, a do świątyni, 
gdzie znajdował się jej posąg, 
pielgrzymowali ludzie z różnych 
zakątków świata. Świątynia i kult 
bogini były dla miasta bardzo waż-
ne, ale nie wykluczało to wybuchów 
różnych lokalnych zamieszek. 

Artemizjon zbudowano na 
planie prostokąta 115 x 55 metrów 
na fundamentach starszej świą-
tyni. Całość otoczono kolumnadą 
o wysokości kilkunastu metrów. 
Piękna świątynia, o którą tak dba-
no i upiększano, została zniszczona 
w nocy w 356 r. p.n.e. przez He-
rostatesa, którego skazano za ten 
czyn na śmierć i zapomnienie. 

W odbudowę budowli zaangażo-
wał się król macedoński Aleksander 
Wielki. Świątynia została wtedy 
uznana za jeden z cudów świata. 
Jej boki wynosiły 111 m x 51 m, 
miała również podest i trzynaście 
stopni. Do odbudowy zatrudnio-
no najlepszych budowniczych. Po 
kolejnej odbudowie przetrwała 600 
lat, a zniszczona ostatecznie zo-
stała w 263 r. n.e. w czasie najazdu 
Gotów. Dzisiaj możemy obserwo-
wać jedynie szczątki pozostałe po 
tej cudownej budowli, widoczna 
jest jedynie kolumna i fragmen-
ty ołtarza. 

WISZĄCE OGRODY SEMIRAMIDY 
W BABILONIE

Wiszące ogrody królowej Semi-
ramidy prawdopodobnie powstały 
na zlecenie króla Nabuchodonozora 
II w antycznym Babilonie pomiędzy 
605 a 562 r. p.n.e. Ich istnienie nadal 
jest podważane i nie jest pewne, czy 

zostały ostatecznie zbudowane. Nie 
jest również jasne, dlaczego nazwano 
je imieniem aryjskiej królowej Semi-
ramidy, która żyła dwa wieki przed 
ich powstaniem. 

Lokalizacja tych ogrodów jest je-
dynie przypuszczeniem i nie została 
ostatecznie potwierdzona. Zachowa-
ło się jednak kilka relacji ze świata 
antycznego, które mówią o tym, jak 
wyglądały ogrody. Wzbudzały one 
prawdopodobnie podziw i zachwyt, 
a składały się z siedmiu piętrowych 
tarasów, na których została nasa-
dzona bujna roślinność. Zewnętrzne 
krawędzie były porośnięte pnączami, 
które opadały na niższe poziomy, 
tworząc jedność z drzewami, krze-
wami i kwiatami. Wyglądały bardzo 
lekko, jakby unosiły się w powie-
trzu. Stąd wzięła się nazwa wiszą-
cych ogrodów. 

Latem niewolnicy zajmowali 
się nawadnianiem ogrodów, gdzie 
umieszczono źródełka i wodospa-
dy, w których żyły zwierzęta. Gdy 
w Babilonie panowała wysoka tempe-
ratura, w ogrodach kwitły kwiaty, 
a roślinność była cały czas zielona. 
Wszystkie te elementy spowodo-
wały, że ogrody zostały uznane za 
jeden z cudów świata. Konstrukcja 
była nawadniana wodami z rzeki 
Eufrat, a według relacji król stworzył 
rajski ogród w klimacie Babilonu dla 
swojej żony. 

Przyjmuje się, że ogrody osta-
tecznie zostały zniszczone w I w. n.e. 
w wyniku trzęsienia ziemi.

WIELKA PIRAMIDA CHEOPSA W GIZIE
Jest to jeden z najstarszych 

cudów świata, który przetrwał do 
naszych czasów. Piramida powstała 
około 2570 r. p.n.e., a jej budowę 
ukończono w ciągu 20 lat. Piramida 
Cheopsa, znana również jako Wielka 
Piramida, była częścią kompleksu 
nekropoli Khufu złożonego z dużych 
świątyń i mniejszych piramid. Była 
najwyższą budowlą stworzoną przez 
człowieka przez ponad 3800 lat, aż 

do czasu powstania starej Katedry 
św. Pawła w Londynie w 1040 r. Nie 
sama wysokość jednak była dużym 
zaskoczeniem dla historyków i inży-
nierów. Dziś, po utracie końcówki, 
osiąga ona 138,6 m, a jej podstawa 
powierzchni wynosi 52 900 m². Prze-
liczając to na wagę, piramida może 
ważyć około 6,5 mln ton (jest to 
efekt ułożenia jej z 2,3 mln kamien-
nych bloków). Bloki ważyły średnio 
od 2 do 30 ton. Według obliczeń 
każdego dnia budowy układano ok. 
800 ton kamieni. 

Do budowy piramidy potrzebne 
było zbudowanie szeregu ramp, które 
mogły być stosowane jako pochylnie 
do przenoszenia bloków w trakcie 
budowy. Zaprawa, której użyto, jest 
mocniejsza niż kamień i przetrwała 
do dzisiaj, ale mimo wielu analiz nie 
jest możliwa do odtworzenia. 

Piramida została przeznaczo-
na na grobowiec faraona Cheopsa. 
Do dzisiaj jednak naukowcy nie 
odnaleźli żadnych dowodów świad-
czących o tym fakcie. W piramidzie 
nie odkryto żadnych szczątków ani 
śladów po umieszczeniu tam mumii. 
Przez 3500 lat nikt nie odważył 
się wchodzić do piramidy w obawie 
przed klątwą. Po raz pierwszy wszedł 
do niej syn Haruna Raszida, który 
liczył na odnalezienie w niej skar-
bów. Arabowie, gdy zniszczyli część 
Kairu w 1168 r., odkryli piramidę, 
a w jej środku znaleziono jedynie 
pustą granitową skrzynkę. Odrywali 
z niej poza tym białe wapienne płyty 
i ukradli wierzchołek. 

Piramida jako jedyna w Egip-
cie posiada wewnętrzne przejścia 
w górę i dół. Temperatura wewnątrz 
jest stała i wynosi około 20°C. 
Razem z całym zespołem piramid 
i Sfinksem jest ważnym symbolem 
starożytnego świata oraz współ-
czesnego Egiptu, który przyciąga 
turystów. Wielka piramida w Gizie 
jest najstarszym obiektem z siedmiu 
cudów świata. Jest również najwięk-
szą piramidą, jaką kiedykolwiek 
wybudowano. 



Patryk Kijanka

Dlaczego tak łatwo 
zakochać się w Armenii?

Z roku na rok Armenia staje się coraz bardziej popularnym miejscem. Malownicze widoki górskie 
w połączeniu z historycznymi obiektami sakralnymi przyciągają wielbicieli klimatycznych krajobrazów.

niu. Dodam także, że w ormiań-
skiej kulturze nie ma wielkiego po-
czucia punktualności, nikt się nie 
spieszy. Nie jestem jednak do tego 
przyzwyczajona, gdyż w Polsce nie 
spotykam się z tym na taką skalę.

Czy Ormianie mają jakieś 
wyjątkowe zwyczaje, tradycje 
lub święta, których nie obchodzi 
się w Polsce?

Tak, mamy np. swój śmigus dyn-
gus. W Polsce każdy od razu myśli 
o lanym poniedziałku, w Armenii 
jest inaczej. Nazywamy to święto 
Vardavar, przypada ono mniej wię-
cej 98 dni (14 tygodni) po Wielkano-
cy. Wygląda to tak, że cała Armenia 
oblewa się wodą. Nie ma znacze-
nia, czy dotyczy to obcej osoby, czy 
członka rodziny – każdy musi zo-
stać oblany! Z kolei 24 kwietnia to 
bardzo ważna data obchodzona co 
roku nawet w Polsce i w wielu pań-
stwach na świecie. Tego dnia upa-
miętniamy ludobójstwo Ormian. 
Warto wnikliwiej zagłębić się w ten 
temat, polecam obejrzeć film „The 
Promise”. 

Czym charakteryzuje się or-
miańska muzyka? 

Słucham jedynie typowo we-
selnej ormiańskiej muzyki – jest 
to gatunek podobny do disco. My-
ślę, że większość dobrze kojarzy 
zespół System of a Down, piosen-
karkę Cher czy piosenkarza Charle-
sa Aznavoua.

Co powinni wiedzieć o Ormia-
nach Polacy? 

Musicie pamiętać, że jesteśmy 
bardzo gościnni! Wiedzcie, że nawet 
jeśli Ormianin nie ma pieniędzy, 
to zawsze chętnie Was ugości. Nie 
można się z tym czuć źle – tak po 
prostu jest.

Na jakie miejsca szczególnie 
warto zwrócić uwagę, udając się 
do Twojego kraju?

Mój kraj jest „świętym” miej-
scem, na każdym kroku są kościoły, 
a każdy z nich ma swoją niezwykłą 
historię (żaden nie został zbudo-
wany bez powodu). Armenia jest 
pierwszym chrześcijańskim pań-
stwem na świecie, a stolica (Ery-
wań) jest starsza od Rzymu. Bardzo 
polecam odwiedzić piękne klasztory 
–Tatew, Norawank, malownicze je-
zioro Sewan, a także piękne miasta 
Dżermuk, Dilidżan.

Co niezwykłego można zna-
leźć w ormiańskiej kuchni?

Zacznę od owoców, czyli mo-
reli, które pochodzą właśnie stąd. 
Moim zdaniem jest to najsłodszy 
i najlepszy owoc na świecie! Je-
dzenie jest o wiele zdrowsze niż 
w Europie. Owoce są słodkie, a wa-
rzywa mają inny smak. Popularne 
są także zioła np. kolendra. Moje 
ulubione potrawy to gołąbki z liści 
winogron, bardzo lubię także ke-
bab, ale nie taki, jaki jest w Polsce, 
a grillowany i owijany w lavash 
(czyli chleb podobny do tortilli, ale 
posiadający wyjątkowy smak). Or-
mianie bardzo lubią także paprykę, 
czosnek i sól.

Jakie największe różnice do-
strzegasz między polską a or-
miańską mentalnością? 

Ludzie w Armenii bardziej 
trzymają się tradycji. Dla nas naj-
ważniejsza jest rodzina, nie ma tak 
dużego „luzu” jak w Polsce i Euro-
pie. Ormianie bardzo przejmują się 
opinią innych, co nie do końca jest 
dobrym podejściem. W Polsce każ-
dy żyje swoim życiem i sam o sobie 
decyduje. W Armenii oczywiście 
też, ale jednak nie w takim stop-

P aństwo to posiada także 
bogatą kulturę i niezwy-
kle złożoną, bolesną, ale 
z pewnością wartą poznania 

historię. Ludobójstwo Ormian 
dokonane w latach 1915–1917 
w Imperium Osmańskim sprawiło, 
że wielu rdzennych mieszkań-
ców południowej części Kaukazu 
uciekło w najdalsze zakątki świata, 
szukając bezpiecznego schronienia, 
a tym samym dając początek wiel-
kiej diasporze ormiańskiej. 

Armenia do dziś boryka się 
z wieloma problemami związanymi 
chociażby z konfliktami zbrojnymi 
w rejonie Górskiego Karabachu 
czy kłopotami ekonomicznymi. 
Nie zmienia to jednak faktu, że 
pomimo wielu niezabliźnionych 
ran Ormianie uchodzą za niezwy-
kle uśmiechniętych i gościnnych 
gospodarzy. Jeśli dodamy do tego 
fakt, iż przepyszna ormiańska 
kuchnia potrafi zadowolić nawet 
najbardziej wymagających sma-
koszy – trudno nie zgodzić się 
z opinią, że łatwo zakochać się 
w tym kraju. 

Karina Bagdasaryan jest Or-
mianką, która przez większą część 
życia mieszka w Polsce. Z czytel-
nikami „Konceptu” postanowiła 
podzielić się przemyśleniami 
dotyczącymi historii i kultury 
swojego kraju.

Koncept: Co sprawia, że tak wie-
lu turystów zachwyca się Armenią?

Karina Bagdasaryan: Ludzie – 
zawsze uśmiechnięci, pomimo wie-
lu problemów, przez które Armenia 
musiała przejść. Mam tu na myśli 
wojnę, w wyniku której straciliśmy 
tysiące dzieci, a także biedę, która 
do dziś dotyka wielu Ormian. Ludzie 
nadal się uśmiechają, są gościnni 
i wierzą, że jutro będzie lepsze.



powie, powinno się przemyśleć; ale im więcej 
robię, tym więcej w notesie. I ppalli, ppalli, im 
więcej oczyszczam, tym więcej przybywa.

Tak jest wszędzie i wiele osób przekona-
no, że to świetnie. Biznesmen w wywiadzie 
twierdzi, że pięćset plus źle wpłynęło na ry-
nek, bo nie może znaleźć robotników, którzy 
będą pracować po godzinach i przez sześć dni 
w tygodniu.

Danie ludziom w supermarketach jedne-
go wolnego dnia w tygodniu ponoć zagrozi-
ło nam niemalże katastrofą handlową. Bo 
zmniejsza się wydajność, obrót, wolniej bie-
gamy. Tylko na co nam to bieganie, skoro nie 
skonsumujemy jego efektów. A jeśli już wa-
kacje, to najlepiej drogie, żeby ktoś zarobił, 
żeby się hotel kręcił i internet działał, coby 
można było służbowe calle odbierać.

Myślę, że jednak nie chodzi o to, żeby 
się wszystko kręciło, ale po prostu kręciło 
w odpowiednim kierunku. Nie byłem jakimś 
wielkim orędownikiem zamknięcia dużych 
sklepów w niedzielę. Ale mam Biedronkę 
pod klatką schodową, drugą może z dwieście 
metrów od domu. I dziś jeden dzień jest nieco 
inny niż wszystkie. Zresztą w czynnej obok 
Żabce też tłumu nie ma. Ludzie przyzwycza-
ili się, że ten jeden dzień mają odświętny. 

Jak się ciągle biega z taczkami, to nie ma 
czasu ich ładować. Trzeba mieć chwilę na re-
fleksję. I tego Wam życzę w tym roku akade-
mickim. Koreańczykom zresztą też.

 Wreszcie się dowiedziałem, że to ma swo-
ją nazwę, ale nie w języku polskim, a koreań-
skim. Ppalli, ppalli. Po koreańsku to „szybko, 
szybko”, ale po polsku brzmi lepiej, prawda? 
Całkiem jak u Brzechwy: „Z łóżek strażacy 
szybko zerwali się / Pali się, pali się, pali się, 
pali się”. Jeśli wierzyć Romanowi Husarskie-
mu, autorowi wydanej właśnie książki „Kraj 
niespokojnego poranka”, to ppalli, ppalli sły-
chać wszędzie. Nie tylko na seulskich uli-
cach, w korporacyjnych biurowcach, gdzie 
siedzą jakieś grube misie i wyrobnicy z Sam-
sunga, Kii czy wielkich czeboli – konglome-
ratów przemysłowych. Według Husarskiego 
tak jest po prostu wszędzie. Nawet w wio-
skach rybackich słychać ponoć ppalli, ppalli. 
Wydawałoby się, że choć w takich miejscach 
powinno być spokojniej, a tu nie. Ba, ponoć 
nawet Koreańczycy (ci z Południa), którzy 
przyjeżdżają do Polski, nieco denerwują się 
w barach czy sklepach, że jest za mało ppalli, 
ppalli, że wszystko nie jest natychmiast, 24h, 
7 dni w tygodniu, non stop. 

Nie jestem pewien, czy to wszystko praw-
da. Znajoma Koreanka opowiadała mi, że tam-
tejsza wieś jest bardzo spokojna i tradycyjna, 
ale jeśli jest tak jak w książce, to na starość 
pod Seul się nie przeniosę. Dosyć się ppalli, 
ppalli w naszym życiu na co dzień. Szczególnie 
tych, którzy mieszkają w Warszawie. Próbuję 
opróżnić notes z zadań, by mieć chwilę, by 
zebrać myśli. W końcu zanim coś się napisze, 

Ganiać, zapiep…, zarabiać siedem dni w tygodniu, non stop, najlepiej 
w wieku emerytalnym też. A potem do piachu i następny. Jeśli tak ma 
wyglądać postęp cywilizacyjny, to ja wysiadam.

Ppalli się, ppalli

Wiktor Świetlik
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