
EDUKACYJNY PATENT NA SUKCES
Które kraje osiągają najlepsze efekty nauczania?

„BRAKUJE MI SZCZEROŚCI W DZISIEJSZEJ MUZYCE”
Rozmowa z Marcinem Wojciechowskim

  
PROBLEMY KOMUNIKACYJNE POLAKÓW 
Dlaczego boimi się rozmawiać?
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Było mniej pokus i zaległości 
stopniały do 1 mld zł. Ale życie 
wraca do normy, a młodzi na uczelnie

Koronawirus, lockdowny i zdalna nauka podleczyły finanse 18–24-latków. Jak wynika z danych 
Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, w czasie pandemii to 
właśnie zaległości młodych ubyło w największym stopniu na tle wszystkich grup wiekowych. 
Liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się o ponad 26 tys. osób. Pytanie, co dalej. Czy uda się 
utrzymać ten trend, biorąc pod uwagę, że życie wraca do względnej normy, a studia nie będą tak 
jak wcześniej niemal w pełni zdalne?

W ymuszone przez pandemię 
ograniczenia okazały się 
mieć zbawienny wpływ na 
finanse wielu osób, szcze-

gólnie najmłodszych. Ich zaległości 
stopniały o 16 proc., gdy wszystkich 
dłużników o 2 proc. Podobnie relacje 
wyglądają w zmianie liczby nieso-
lidnych dłużników – jest to spadek 
o 18 proc. wobec 3 proc. dla wszyst-
kich Polaków.

Łączna kwota zaległych zo-
bowiązań osób z grupy wiekowej 
18–24 lata, widoczna w Rejestrze 
Dłużników BIG InfoMonitor oraz 
bazie BIK, od początku pandemii 
systematycznie spada. W marcu 
2020 r. przeterminowane zadłuże-
nie wynosiło 1,2 mld zł, po czterech 
miesiącach koronakryzysu, w lipcu, 
zmniejszyło się do 1,13 mld zł, a po 

roku, w lipcu 2021 r., doszło do 
1,01 mld zł.

Z list wydatków na długie mie-
siące wypadły wyjścia do restau-
racji i klubów, a wraz z tym troska 
o modny wygląd czy warte pokazania 
gadżety. Ograniczony był też dostęp 
do kin czy siłowni. Zniknęły podróże 
czy nawet dojazdy do szkoły lub 
firmy, bo uczyć się i pracować można, 
a nawet trzeba było zdalnie. W nie-
jednym przypadku był to argument 
za wyprowadzką z wynajmowanego 
mieszkania i powrotem do rodzinne-
go domu. Wywołane przejściem na 
domową naukę inwestycje w sprzęt 
czy łącza okazały się mniejszym wy-
zwaniem niż zwykłe bieżące wydatki 
w normalnych czasach.

W przeciwieństwie do zeszłego 
roku szkolnego, który na wielu uczel-

niach i kierunkach upłynął w peł-
nym trybie online, w tym roku tak 
już nie będzie. Uczelnie zapowiedzia-
ły studia w formie hybrydowej. Wiele 
wskazuje na to, że życie towarzyskie 
się odnowi, a wraz z nim liczne 
wydatki. Czy pokusom przekracza-
jącym możliwości finansowe młodzi 
będą umieli się oprzeć, zobaczymy 
w statystykach za kilka miesięcy.

Źródło: https://media.big.pl/
informacje-prasowe/

Biuro Informacji Kredytowej jest 
inicjatorem programu edukacyjnego 
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 
i partnerem w module „Zarządzanie 
ryzykiem finansowym w biznesie i życiu 
osobistym”.
Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.
com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem
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Spawacz
 w necie 

dnia pracownicy przyszli zweryfikować wy-
konaną przez niego pracę. Okazało się, że 
młody kolega wykonał zadanie zupełnie 
inaczej, niż był o to poproszony. Na pytanie, 
dlaczego tak zrobił, odparł, że oglądał inter-
netowe poradniki, a tam spawa się inaczej. 
Finalnie chłopak w zakładzie wytrzymał 
miesiąc. Nie potrafił pogodzić się z faktem, 
że można i trzeba robić inaczej, niż mówi 
internet. 

Po tej historii zaczęłam się zastanawiać, 
jak często nam – młodemu pokoleniu – wyda-
je się, że wiemy coś lepiej niż starsi pracowni-
cy. Nie zrozumcie mnie źle – nie twierdzę, że 
nigdy nie mamy racji. Tylko jest chyba w nas 
coś takiego, że mniej lub bardziej świadomie 
zakładamy, iż starsi na trendach nie do końca 
się znają, można przecież zrobić coś nowocze-
śniej. Zapominamy o doświadczeniu, jakie 
mają. Pisaliśmy kilka miesięcy temu o tym, 
jak to właśnie starsi pracownicy łatwiej przy-
stosowali się do pracy zdalnej w warunkach 
pandemicznych. 

O ile ta historia pokazuje nieco skrajny 
przykład człowieka, który wiedzę z YouTu-
be’a wziął za jedyny pewniak, o tyle – mam 
nadzieję – skłania do refleksji nad postępo-
waniem i uprzedzeniami każdego z nas. 

Jeden z wniosków nasuwa się sam: komu-
nikacja może sprawić cuda. Przede wszyst-
kim dzięki wymianie argumentów łatwiej 
będzie dojść do wzajemnego zrozumienia, 
a z zestawienia perspektyw obu stron może 
wyklarować się świetny pomysł.

M
ój tata jest spawaczem. 
Ostatnio mówiłam mu, że 
praktykanci dzięki tech-
nologii VR mogą uczyć się 
spawania bez emitowania 
szkodliwych gazów. W od-
powiedzi na to usłyszałam 
historię dotyczącą mło-
dych w tym zawodzie.

Zacząć należałoby od 
tego, że coraz mniej osób 
garnie się do tej pracy. 
Nie ma co się dziwić – nie 
jest to najlżejsza i najbez-
pieczniejsza forma zara-

biania na chleb. W każdym razie do zakładu 
przyszedł młody chłopak. Szef poprosił tatę 
o przeszkolenie nowego pracownika. 

Tata pokazał, w jaki sposób i jaką meto-
dą powinna być spawana dana rzecz. Adept 
oznajmił, że wszystko rozumie. Na koniec 

Aleksandra Klimkowska
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„Brakuje mi szczerości 
w dzisiejszej muzyce”  –

 wywiad z Marcinem Wojciechowskim

Marcin Wojciechowski od lat prezentuje na antenie Radia Zet najgorętsze przeboje muzyki 
pop. Dał się poznać jako dziennikarz szczególnie ceniący sobie kontakt ze słuchaczami. Jak 
sam uważa – to właśnie muzyka stanowi tło jego życia, zaś możliwość dzielenia się nią 
z innymi postrzega jako coś pięknego.
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na antenie. Mam masę anegdot, ale większość 
nie nadaje się do publikacji.

Jakie – w Pana odczuciu – cechy powi-
nien posiadać dobry radiowy dziennikarz?

Takie same, jak każdy inny dziennikarz. 
Rzetelność, odpowiedzialność, ciekawość, 
odwagę. Radiowiec powinien mieć przyjemny 
głos, ale nie zatrzymujący, nie skupiający za 
bardzo na sobie.

Czy na początku kariery dzien-
nikarskiej miał Pan kogoś, na kim 
się wzorował?

Tak, bardzo lubiłem Marka Niedźwieckie-
go, za jakość, słowo i poczucie humoru. Duże 
wrażenie robiła na mnie Monika Król, obec-
nie z Radia Supernova, za śmiech, natural-
ność i spostrzeżenia. Lubiłem dziennikarzy 
lokalnych stacji.

Czy były audycje, których w młodości 
lubił Pan szczególnie słuchać?

Oczywiście „Lista Przebojów Programu 
Trzeciego”, od dziecka w sobotnie, a później 
piątkowe wieczory, do matury regularnie 
słuchałem „Listy”, Lubiłem Radio ZET lat 
90. Chciałem tam pracować, odpowiadał mi 
taki sposób robienia radia, dobra informacja, 
publicystyka, kultura i naturalni, ale nie pró-
bujący mnie na siłę rozśmieszyć prowadzący. 
Lubiłem też audycje w lokalnych stacjach. Do 
niektórych nawet dzwoniłem.

Jakie widzi Pan główne różnice w sin-
glach prezentowanych przez rozgłośnie 
radiowe dziś w porównaniu do lat 90. 
i początków 2000?

Czasowe (uśmiech). Pop się zmienia. Do-
stosowuje się do tempa życia. Dzisiaj piosen-
ka powinna wciągać od pierwszych sekund, 
mniej jest miejsca na wydłużone intro. W ser-
wisach streamingowych nudną piosenkę prze-
suwamy palcem o minutę, jak nudzi dalej, re-
zygnujemy i szukamy czegoś innego. Stację 
niestety też zmienia się jednym guzikiem. 
Muzyka musi więc wciągać po jednej nutce. Co 
do gatunków, to zawsze była muzyka tzw. do-
bra i zapychacze. Moim zdaniem zmieniły się 
nieco proporcje, dzisiaj więcej jest prostych, 
popowych produkcji z wyraźną melodią, do-
brym wokalem. Sprzęt i dobre oprogramowa-
nie pomagają muzykom tworzyć przeboje ide-
alne. Mało kto pamięta te piosenki po trzech 
miesiącach, ale brzmią nowocześnie, świato-
wo, są po angielsku.

Czy jest coś, czego brakuje Panu 
w dzisiejszej muzyce w odniesieniu do al-
bumów poprzednich dekad?

Brakuje mi dzisiaj szczerości w muzy-
ce, mówię o tej popularnej. Brakuje mi może 
więcej emocji i nie mówię tu o rozbijaniu gło-
sem szklanek w meblościankach jak Celine 

Patryk Kijanka

Patryk Kijanka: Czy od zawsze widział 
się Pan w roli dziennikarza muzycznego?

Marcin Wojciechowski: Zacząłem bardzo 
wcześnie, nie wiedziałem chyba nawet, co to 
takiego dziennikarstwo muzyczne. Wiedzia-
łem, że jest radio, że ktoś tam mówi, puszcza 
piosenki, a po drugiej stronie ktoś tego słu-
cha. Ktoś, kto pewnie nigdy mnie nie widział, 
a jednak słucha. Fascynujące do dzisiaj. W po-
łączeniu z pasją, jaką była muzyka, wczuwa-
nie się w teksty, odczuwanie dreszczy po wy-
słuchaniu niektórych fragmentów, byliśmy 
z radiem na siebie skazani. Lubiłem opowia-
dać o tych piosenkach.

A gdyby jednak nie udało się Panu zo-
stać prezenterem radiowym, to w jakiej 
innej roli by się Pan widział?

Bez chwili namysłu odpowiem, że byłaby 
to rola strażaka.

Czy pamięta Pan swoją pierwszą au-
dycję i związane z nią emocje?

Oczywiście, to był luty 1999 r., późna, 
zimna i mokra noc z piątku na sobotę. Radio 
5 w Suwałkach. Miałem poskładać tylko pły-
ty, po to tam trafiłem, żeby tylko popatrzeć. 
W małych firmach i stacjach, w których wła-
ściciel jest na miejscu, od decyzji do realiza-
cji jest krótsza droga niż w korporacji. To ich 
duża przewaga. Skorzystałem. Nie pamiętam 
dokładnie, w jakich okolicznościach, dlaczego 
ktoś wpuścił mnie na antenę, ale na godzinę 
przed północą dowiedziałem się, że za godzi-
nę siadam i prowadzę nocny program. Pierw-
szą zapowiedzianą przeze mnie piosenką była 
Lawa Małgorzaty Ostrowskiej z jej pierwszej 
solowej płyty. Do dzisiaj, słysząc Tytusa Woj-
nowicza grającego na oboju w tym utworze, 
przypominam sobie pięknie początki.

Za co najbardziej lubi Pan swo-
ją pracę?  

Chyba za to, że mogę do niej przyjść w po-
wyciąganej koszulce albo luźnych spodniach 
i pić kawę albo rozmawiać z ludźmi, zapowia-
dać muzykę, reagować na bieżąco na głosy 
słuchaczy. Czasami staram się ich pocieszyć, 
jeżeli tego potrzebują. Radio nigdy nie było 
dla mnie pracą od-do. To jest pewien styl 
życia, praca w weekendy, święta, czasami 
w nocy, czasami w terenie. To ciągłe dzielenie 
się częścią siebie i czerpanie z innych. Do tego 
kręci mnie, że się sam realizuję, miksuję pio-
senki, jingle, całą oprawę. Nie jestem w stanie 
się tym zmęczyć.

Kontynuując wątek rozmów ze słu-
chaczami – czy przypomina Pan sobie ja-
kiś zaskakujący moment związany z roz-
mową na żywo?

Przeprowadziłem na antenie tysiące roz-
mów. Kiedyś, jako młody facet, wiele trud-
nych rozmów ze słuchaczami radia TOK FM 
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 Co Pan sądzi o coverach znanych hi-
tów?  Od razu mam skojarzenie chociażby 
z ogromnym sukcesem It’s my life  w wersji 
No Doubt’s . Dziś pojawiają się także ko-
lejne wersje już przerobionych wcześniej 
utworów – czy ma to według Pana sens?

Skoro powstają, radia to grają, w sieci się 
klika, to widocznie ma sens, przynajmniej 
ekonomiczny. Czasami, słysząc po raz pierw-
szy kolejną, taneczną przeróbkę numeru, przy 
którym liczyłem gwiazdy, odczuwam pewien 
dysonans. Myślę, że finalnie nagrywanie ko-
lejnych coverów zachęca często do sięgnięcia 
po oryginał, w każdym razie mam nadzieję, 
że tak jest. Jeżeli nie, to zapraszam do radia, 
każdy powód zagrania dobrej piosenki jest 
mile widziany.

Czy jest Pan w stanie wymienić naj-
cenniejszy album w swojej kolekcji?

Nie jestem. Mam sporo płyt, singli, któ-
rych nie można kupić, to może mieć wartość 
kolekcjonerską. Sprawdzenie tego wymagałoby 
czasochłonnego przeglądania archiwum aukcji 
czy transakcji w serwisach dla kolekcjonerów.

Czyja płyta spodobała się Panu naj-
mocniej w ostatnim czasie?

Yebba, Dawn.

A na czyj album czeka Pan z najwięk-
szym zniecierpliwieniem?

Czekam na reedycję The Slow Rush Tame 
Impali z remixami, zapowiada się dobrze. 
Czekam na nowego Bruno Marsa, Adele, 
Stinga. Jest trochę tych płyt, z bardzo róż-
nych nurtów. Nauczyłem się, że artystów się 
nie pogania. 

Biorąc pod uwagę fakt, że lubi Pan po-
dróże – do jakiego miejsca wróciłby Pan 
najchętniej?

No właśnie z tymi podróżami to nie jest 
jakoś tak, że je lubię. Lubię przemieszczać się 
po Polsce, spontanicznie, coś zobaczyć, poczuć 
klimat miejsca, zjeść coś lokalnego, choć bywa 
to trudne. Kiedyś pokochałem Nowy Jork 
i wracam tam przy każdej możliwej okazji, cze-
kam na otwarcie granicy i polecę tam w pierw-
szym możliwym terminie. Lubię Nowy Jork za 
nocne życie, sklepy z płytami, bary, ludzi. 

Gdyby Pan mógł, to którego artystę 
najchętniej zaprosiłby Pan na rozmowę 
do studia?

Zaprosiłbym Freddiego Mercury’ego 
i wniósł mu do studia potężny, pachnący sę-
kacz podlaski z setką wbitych świeczek.

Plany na najbliższą przyszłość?
Wyskoczę na Mazury, przejdę się po 

lesie, wyśpię się porządnie i upiekę babkę 
ziemniaczaną.

Dion, tylko brakuje mi prostoty przekazu, 
prawdziwości, pewnej elastyczności na sce-
nie i w działaniu muzycznym, czyli po prostu 
uczciwości wobec odbiorcy, a nie tylko wobec 
managementu czy wytwórni. Cenię artystów, 
którzy potrafią nagrać dobry, radiowy numer, 
a później za zarobione pieniądze tworzą pro-
jekty alternatywne.

Którzy artyści i jakie albumy w naj-
większym stopniu ukształtowały Pana 
muzyczny gust w młodości?

Kiedyś byłem mocno popowy, dojrzewa-
łem z MTV, a zasłuchiwałem się w najlepszych 
w tym gatunku, czyli Madonnie, Michaelu 
Jacksonie, Annie Lennox, Whitney Houston, 
Eltonie Johnie. Dzisiaj nadal lubię dobry pop, 
ale często sięgam po alternatywę, ekspery-
menty. To się zmiana z wiekiem. 

Który koncert wymieniłby Pan jako 
najważniejszy w swoim życiu i dlaczego?

Michael Jackson, 20 września 1996 r., 
Warszawa Bemowo. Pierwszy w życiu taki 
koncert. Miałem 15 lat i po zakończeniu by-
łem tak podekscytowany, że nie mogłem trzy-
mać się na nogach. Dlaczego? Przecież mój 
idol śpiewa w Warszawie.

Pójdźmy krok dalej. Gdyby mógł Pan 
wybrać się na koncert nieżyjącego już ar-
tysty, to w pierwszej kolejności o kim by 
Pan dziś pomyślał?

Poszedłbym na koncert niektórych nie-
żyjących gwiazd i w mocny, wyraźny sposób 
zamanifestował wsparcie w trudnych chwi-
lach, które często doprowadziły ich później 
do śmierci.

Czy jest światowa gwiazda muzyki, 
której fenomenu nigdy nie potrafił Pan 
zrozumieć?

Cały K-Pop jest dla mnie jedną wielką za-
gadką. Jeżeli chodzi o konkret, to PSY i Gan-
gnam Style. Do dzisiaj nie rozumiem, co ludzi 
w tym urzekło.

Ciekawi mnie też, co Pan sądzi o gło-
śnych filmach ukazujących losy znanych 
artystów, takich jak np. Bohemian Rhap-
sody czy Rocketman?

Czasami sięgam po biografie, więc mnie 
to cieszy. Dzięki tym filmom kolejne pokole-
nia poznają muzykę, która może być inspira-
cją; akurat wspomniani przez Pana artyści to 
dobre przykłady. Elton właśnie wydaje płytę 
z największymi artystami pop młodego poko-
lenia, jego wielki powrót na listy przebojów 
to pokłosie właśnie filmu Rocketman. Muzy-
ka Queen też wciąż żyje, niebawem trzydzie-
sta rocznica odejścia Freddiego Mercury’ego. 
Muzycy tacy jak Elton czy Freddie to niekoń-
czące się źródło inspiracji, jak widać nie tylko 
dla muzyków.

Zaprosiłbym Freddiego Mercury’ego i wniósł mu do studia 
potężny, pachnący sękacz podlaski z setką wbitych świeczek.



W Meksyku odbywają się wówczas huczne, kolorowe parady, 
a cmentarze wypełnia wesoła muzyka i rozmowy pełne śmiechu.

W Polsce jest to dzień pełen 
nostalgicznych wspomnień i refleksji.

i ulubionymi potrawami i przed-
miotami zmarłych. Specjalnie na tę 
okazję wypieka się pan de muerto, 
czyli słodki chlebek, którym częstuje 
się gości. To radosny dla wszystkich 
dzień, ponieważ Meksykanie cieszą 
się z ponownego spotkania z oso-
bami, które już odeszły, a ich dobre 
przyjęcie zapewni im zdrowie, dobro-
byt i ochronę przed nieszczęściami.

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ
Na pierwszy rzut oka zupełnie 

odmienne obchody tego samego 
święta łączy jednak kilka aspektów. 
Są to głównie pięknie ozdobione 
groby zmarłych na cmentarzu i spo-
tkania z rodziną, podczas których 
wspomina się wspólnie spędzone 
chwile. Dawne obchody zaduszek 
w Polsce przypominają również 
obecne tradycje w Meksyku, gdzie 
przygotowuje się ulubione potrawy 
zmarłych, by w razie powrotu do 
domu, mieli się czym posilić. Dzień 
Wszystkich Świętych i Día de los 
Muertos łączy jednak coś więcej 
– w obu obchodach tego wyjątko-

wego dnia 
kluczowym 
elementem 
jest wspo-
minanie 

bliskich, podtrzymywanie ich hi-
storii, by pamięć o nich, a co za tym 
idzie – również oni sami – zawsze 
nam towarzyszyli.  Bez względu na 
to, czy tego dnia uronimy łzę smut-
ku, czy radości, towarzyszące nam 
uczucia łączności z tymi, którzy 
odeszli, najsilniejsze są właśnie tego 
wyjątkowego, listopadowego dnia 
na każdej szerokości geograficznej. 

listopada, kiedy korzystając z wolne-
go od pracy i studiów, odwiedzamy 
cmentarze, wspominając bliskich. 

OBCHODY WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH INACZEJ

Są jednak miejsca na świecie, 
gdzie uroczystości mają zupełnie 
odmienny charakter. Día de los 
Muertos w Meksyku, bo to o nim 
mowa, to jeden z najbarwniejszych 
dni w roku. W całym państwie odby-
wają się wówczas huczne, kolorowe 
parady, a cmentarze wypełnia wesoła 
muzyka i rozmowy pełne śmiechu. 
Przy grobach odbywają się pikni-
ki, podczas których wspomina się 
bliskich w akompaniamencie grającej 
ich ulubione utwory orkiestry. Na 
ulicach można spotkać Meksyka-
nów ze specyficznie pomalowanymi 
twarzami, ubranych w barwne stroje 
i przebrania kościotrupów. Śmierć 
w kulturze meksykańskiej nie jest 
tematem tabu, a według tamtejszych 
wierzeń dopóki pamięć o danej 
osobie trwa, zmarły nadal w pewnym 
sensie żyje. Śmierć nie jest powodem 

do smutku i żałoby. Tego dnia dusze 
osób, które odeszły, świętują razem 
z rodzinami. 

Meksykanie wierzą, że 1 i 2 
listopada dusze zmarłych schodzą 
na ziemię, by ponownie połączyć się 
ze swoimi najbliższymi. Z tej okazji 
rodziny tworzą w domach ołtarze ku 
czci bliskich, które ozdabiają koloro-
wymi, świeżymi kwiatami, świecami 

W Polsce jest to dzień 
pełen nostalgicznych 
wspomnień i refleksji. 
Tradycyjnie na grobach 

bliskich zapalamy znicze, które są 
symbolem naszej pamięci. Tego dnia 
nie zapominamy także o mogi-
łach żołnierzy poległych w walce, 
powstańcach oraz innych ważnych 
osobistościach, dekorujemy również 
zapomniane miejsca spoczynku, 
gdzie nazwiska na tablicach za-
tarł już czas.

Choć celem tego dnia jest wspo-
minanie przede wszystkim uzna-
nych świętych, czyli beatyfikowa-
nych i kanonizowanych, pamiętamy 

również o innych zmarłych, których 
życie nacechowane było świętością. 
Obchody tego święta kontynuowane 
są również kolejnego dnia, podczas 
tzw. zaduszek. Ten zwyczaj wywodzi 
się z dawnych, ludowych uroczy-
stości i to właśnie 
jego obrzędy opisał 
w Dziadach Adam 
Mickiewicz. W tym 
czasie skupiano 
się przede wszystkim na zmarłych, 
których dusze przebywają w czyść-
cu. Niegdyś wierzono bowiem, że 
dusze zmarłych wracają tego dnia 
w miejsca, w których przebywały 
za życia, dlatego przygotowywano 
dla nich w domach m.in. różne 
posiłki i napoje. Obecnie obchody 
Wszystkich Świętych skupiają się 
przede wszystkim wokół pierwszego 

Dzień 
Wszystkich Świętych
Pierwszy listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Oddajemy się zadumie i wspominamy 

najbliższych, którzy odeszli. 

Klaudia Łoś

LISTOPAD



Patryk Kijanka

tą walkę z ograniczaniem swobód 
obywatelskich, jak i cenzurą. Okres 
ten został nazwany „Karnawałem So-
lidarności”. To właśnie w tym czasie 
na terenie całej Polski zorganizowano 
bardzo duże – przede wszystkim 
jawne – demonstracje i manifestacje 
niepodległościowe. Pierwsze tak oka-
załe i symboliczne od 41 lat. 

11 LISTOPADA
Wraz z nadejściem transformacji 

ustrojowej Polski – za sprawą ustawy 
z 15 lutego 1989 roku – ustanowio-
no, że Narodowe Święto Niepodległo-
ści będzie oficjalnie obchodzone 11 
listopada.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Obecnie liczne obchody nie-

podległościowe są celebrowane na 
terenie całego kraju. Co roku tego 
symbolicznego dnia – przy udziale 
najwyższych władz państwa – 
odbywają się oficjalne uroczystości 
na warszawskim placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, a także przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Organizowane są też zróżnicowane 
inicjatywy patriotyczne: spektakle, 
inscenizacje historyczne, a także 
wydarzenia sportowe, jak chociażby 
przeprowadzany w stolicy od 1989 
roku Bieg Niepodległości. Ponadto 
od 2009 roku w Muzeum Powstania 
Warszawskiego odbywa się cyklicz-
ny Koncert Niepodległości oferujący 
bogaty i zróżnicowany repertuar. Do 
największych pochodów obchodzo-
nych 11 listopada należy zaliczyć: 
warszawski Marsz Niepodległości, 
gdańską Paradę Niepodległości oraz 
Marsz Patriotów i Radosną Paradę 
Niepodległości we Wrocławiu.

Narodowe 
Święto Niepodległości

11 listopada symbolizuje obchody Narodowego Święta Niepodległości. Tego szczególnego 
dnia świętujemy odzyskanie wolności po długich 123 latach niewoli. 

ściowych uroczystości. Jednakże 
w wyniku działań konspiracyjnych 
podtrzymywano patriotyczne na-
stroje, jak i samo znaczenie daty 11 
listopada. W wyniku akcji związa-
nych z małym sabotażem malowano 
przypominające o wydarzeniu hasła 
i potajemnie rozdawano związane 
z tą tematyką ulotki. Ponadto pu-
blikowano w podziemnej 
prasie artykuły poświęco-
ne rocznicy. 

CZASY POWOJENNE
Powojenne władze 

komunistyczne nie 
zezwalały na obchodzenie Święta 
Niepodległości 11 listopada. W 1945 
roku ustanowiono, że najważniejszą 
uroczystością państwową będzie 
Narodowe Święto Odrodzenia Polski 
– obchodzone 22 lipca. W rzeczywi-
stości była to rocznica ogłoszenia 
Manifestu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z 1944 
roku – zaakceptowanego wcześniej 
przez Stalina w Moskwie. Taki stan 

rzeczy oczywiście budził 
sprzeciw patriotycznej 
części społeczeństwa. 
Mimo zagrożenia zwią-
zanego z represjami ze 
strony aparatu pań-

stwowego Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej organizowano nielegalne 
wydarzenia upamiętniające listopa-
dową rocznicę.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pod koniec lat 70. nastąpił 

rozkwit środowisk opozycyjnych – 
sprzeciwiających się komunistycznej 
władzy. Grupy patriotyczne wraz 
ze wsparciem Kościoła katolickiego 
organizowały wydarzenia upamięt-
niające odzyskanie przez Polskę 
suwerenności 11 listopada. Za sprawą 
działalności Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” w 1980 roku rozpoczęto otwar-

P roces powrotu Rzeczpospo-
litej na geopolityczną mapę 
Europy w rzeczywistości 
był długotrwały i złożo-

ny. Jednakowoż to właśnie dzień 
zawarcia układu pokojowego między 
państwami Ententy a Cesarstwem 
Niemieckim w wagonie kolejowym 
w lesie Compiègne w 1918 roku 
– kończący w rezultacie I wojnę 
światową – zbiegł się z datą uzyska-
nia przez Polskę statusu upragnionej 
suwerenności. 

JÓZEF PIŁSUDSKI
Symboliczną postacią II Rzecz-

pospolitej stał się późniejszy marsza-
łek Polski Józef Piłsudski. Zwolniony 
z magdeburskiego więzienia przyszły 
naczelnik państwa przybył do 
Warszawy 10 listopada 1918 roku. 
Rada Regencyjna – będąca w tamtym 
okresie organem władzy zwierzch-
niej Królestwa Polskiego – prze-
kazała Piłsudskiemu dowództwo, 
władzę wojskową, a trzy dni później 
także cywilną.

ŚWIĘTO PAŃSTWOWE
Z powodu walki o kształtowa-

nie granic Rzeczpospolitej w 1919 
roku nie znaleziono odpowiedniej 
sposobności do tego, by celebrować 
rocznicę zrzucenia jarzma zaborców. 
W następnych latach, aż do 1936 
roku uroczystości miały właściwie 
charakter wojskowy. Oficjalnie Świę-
to Niepodległości uzyskało status 
wydarzenia państwowego za sprawą 
ustawy z 23 kwietnia 1937 roku. 

CZASY OKUPACJI
Z oczywistych względów w trak-

cie okupacji niemieckiej niemożliwe 
stało się obchodzenie niepodległo-

LISTOPAD

Powojenne władze komunistyczne nie zezwalały 
na obchodzenie Święta Niepodległości 11 listopada.

 Za sprawą ustawy z 15 lutego 1989 roku 
ustanowiono, że 
Narodowe Święto Niepodległości 
będzie obchodzone 11 listopada.

koncept   9



Szacuje się, że do 2060 r. stanowić 
będą już jedną trzecią populacji.

Seniorzy w Polsce stanowią  
obecnie 13% populacji. 

tych lub w krajach rozwiniętych, 
gdzie obecne pokolenie seniorów 
wychowywało się w czasach wojny 
i niedostatku.

VADEMECUM SENIORA
Obecnie na świecie żyje ponad 

600 milionów ludzi powyżej 60 
roku życia. Według danych demo-
graficznych do 2050 r. liczba ta 
wzrośnie do niemal 2 mld. Seniorzy 
w Polsce stanowią obecnie 13% 
populacji. Szacuje się, że do 2060 
r. stanowić będą już jedną trzecią 
populacji. Dlatego promowanie do-
brych praktyk związanych z opieką 
nad seniorami jest bardzo ważne, 
aby mogli oni czuć się komfortowo 
w społeczeństwie. Poniżej kilka 
przydatnych wskazówek:

pytaj o samopoczucie i okazuj tro-
skę – nie można seniora traktować 
jak obcego, tylko rozmawiać z nim 
i zadawać pytania;

zapewnij poczucie bezpieczeństwa 
– senior musi wiedzieć, że w razie 
problemu może liczyć na pomoc 
w każdym czasie; 

zadbaj o właściwą opiekę – ważne 
jest to, aby była ona regularna, 
jednak nie powinno się we wszyst-
kim wyręczać seniora, bo utwier-
dzi go to w przekonaniu, że jest 
niepotrzebny;

zapewnij towarzystwo oraz ak-
tywny wypoczynek – społeczne 
interakcje oraz aktywność fizyczna 
z pewnością zwiększą poczucie 
szczęścia. 

chorobami, bólem, cierpieniem, 
brakiem samodzielności. Zdarza 
się, że osoby starsze są nawet 
dyskryminowane z powodu swoich 
dolegliwości. Jednak trzeba pamię-
tać o tym, że seniorzy mają bardzo 
bogaty bagaż wspomnień, doświad-
czeń życiowych oraz zawodowych. 
Chętnie dzielą się nimi z młodszym 
pokoleniem, dając wskazówki na 
przyszłość. Często opowiadają 

o dziejach 
rodziny lub 
ważnych 
wydarzeniach 
społecznych. 

Kto inny jak nie babcia przekaże 
niezastąpione przepisy kulinar-
ne albo kto inny jak nie dziadek 
opowie o pracy w gospodarstwie. 
Trzeba pamiętać o tym, że to wła-
śnie seniorzy wychowują kolejne 
pokolenia. Kiedyś to oni opieko-
wali się swoimi dziećmi, a dziś 
troszczą się o swoje wnuki, dzięki 
czemu rodzice mogą np. swobodnie 
pójść do pracy.

AKTYWNY SENIOR
Starość jest kolejnym etapem 

życia, w którym seniorzy mogą 
rozwijać swoje pasje oraz zaintere-
sowania. Coraz częściej i chętniej 
poszukują nowych form aktyw-
ności. Uczęszczają do Klubów 
Seniora, lokalnych stowarzyszeń 
lub Uniwersytetów III Wieku. 
Spora część seniorów regularnie 
uprawia sport. Również nowocze-
sne technologie nie są im obce. 
Potrafią już obsługiwać komputery 
czy smartfony. Aby seniorzy mogli 
się aktywnie rozwijać, muszą być 
akceptowani społecznie. Jest to 
niestety szczególnie trudne do 
realizacji w krajach słabo rozwinię-

HISTORIA ŚWIĘTA
Pierwsze obchody tego święta 

miały miejsce na początku XXI 
wieku. Inicjatywa jest prawdo-
podobnie polską odpowiedzią na 
Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych, obchodzony 1 października. 
Celem tego święta jest zwiększenie 
integracji międzypokoleniowej, 
docenienie roli seniorów w społe-
czeństwie oraz popularyzacja ich 
udziału w życiu ekono-
micznym i kulturalnym. 

W Polsce wydarze-
nie to jest celebrowane 
zarówno na wsiach, jak 
i w większych miastach. Uroczy-
stości 14 listopada odbywają się 
w różnych miejscach np. ośrod-
kach kultury lub Klubach Seniora. 
Z reguły uczestniczą w nich także 
przedstawiciele lokalnych władz 
bądź członkowie Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Jest to świetna okazja do tego, aby 
przy kawie i ciastku powspominać 
stare dobre czasy. Obchodom czę-
sto towarzyszą występy muzyczne, 
składanie wzajemnych życzeń czy 
wręczanie drobnych prezentów 
uczestnikom. 

W organizacji często biorą 
udział także młodzi ludzie. Jest to 
dla nich świetna okazja do tego, by 
móc porozmawiać z seniorami na 
różne tematy. Dzięki temu młodzi 
mogą zdobyć nową wiedzę i wycią-
gnąć wnioski na przyszłość.

SENIOR NA WAGĘ ZŁOTA
Starość jest postrzegana nie-

stety dość stereotypowo. Przeważ-
nie kojarzy się z niedołężnością, 

Dzień Seniora
To wyjątkowy dzień, który powinien skłonić do refleksji na temat tego, jak dużo zawdzięczamy 

osobom w starszym wieku. Seniorzy pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie, dlatego  
zasługują na szczególne traktowanie.

Edyta Śpiewak
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S ą one również doskonałą 
okazją do nawiązania relacji, 
zarówno tych osobistych, jak 
i zawodowych oraz szansą 

na zdobycie cennych doświadczeń 
i przeżycia niezapomnianych przy-
gód, do których często powracamy 
z nostalgią.

Studiowanie na przestrzeni 
ostatnich lat zmieniło nieco swój 
format. O ile starszym 
rocznikom studia na 
pewno kojarzyć się będą 
z długimi kolejkami do 
dziekanatów, wpisywa-
niem ocen do indeksów 
czy różnymi perypetiami 
związanymi z mieszka-
niem w akademikach, o tyle młodsze 
pokolenie, poruszające się w bardziej 
zdigitalizowanym i nowoczesnym 
świecie, wyniesie inne wspomnienia 
z tego etapu. Niemniej, obie grupy 
bez wątpienia łączy jedno – czas 
studiów to wiele okazji do świętowa-
nia. Tym samym warto wspomnieć 
o jednym z najważniejszych świąt 
żaków, czyli przypadającym na dzień 
17 listopada Międzynarodowym 
Dniu Studenta.

GENEZA ŚWIĘTA
Międzynarodowy Dzień Stu-

denta został ustanowiony przez 
społeczność akademicką w 1941 
roku na cześć czechosłowackich 
studentów, którzy w 1939 roku wy-
razili swój protest przeciwko inwazji 
nazistów. 28 października, a więc 
już po wybuchu II wojny światowej, 
prascy studenci medycyny wyszli 

Międzynarodowy Dzień Studenta został ustanowiony 
w 1941 roku na cześć czechosłowackich studentów, którzy 
w 1939 roku wyrazili swój protest przeciwko inwazji nazistów.

na ulice, by świętować 21 rocznicę 
niepodległości Czechosłowacji. 
Manifestacja spotkała się z agresją 
niemieckich żołnierzy, w wyniku 
której jeden z uczestników – Jan 
Opletal – został postrzelony i zmarł 
dwa tygodnie później. W następstwie 
jego procesji pogrzebowej wybuchła 
kolejna antynazistowska demonstra-
cja, która ponownie jak poprzednia 

została krwawo stłumiona, a ponad 
1200 studentów zostało aresztowa-
nych i zesłanych do obozów koncen-
tracyjnych. 17 listopada natomiast 
dziewięciu studentów i profesorów 
zostało straconych bez proce-
su sądowego.

Co ciekawe, 50 lat po wyżej opi-
sanych wydarzeniach, tego samego 
dnia w 1989 roku w Pradze odbyła 
się kolejna demonstracja, przypo-
minająca o zamknięciu czeskich 
uniwersytetów, która przerodziła się 
w marsz przeciwko ówczesnemu reżi-
mowi komunistycznemu. Podobnie 
jak ta z 1939 roku została brutalnie 
stłumiona przez policję, co zapocząt-
kowało tzw. aksamitną rewolucję, 
dzięki której doszło do obalenia 
systemu totalitarnego w Czechosło-
wacji i wstąpienia tego kraju na drogę 
demokracji. Jak widać, data 17 listo-
pada nieraz miała istotne znaczenie 
w biegu historii. 

Studia dla wielu stanowią najpiękniejszy okres w życiu. Jest to wyjątkowy czas, podczas 
którego chyba najbardziej odkrywamy to, kim jesteśmy, i jaka jest nasza tożsamość. Rozwijamy 
nasze pasje i zainteresowania czy odnajdujemy drogę, jaką chcemy się kierować w przyszłości. 

Mariusz Białkowski

JAK OBECNIE ŚWIĘTUJEMY MIĘDZY-
NARODOWY DZIEŃ STUDENTA?

Pomimo że w tym roku obcho-
dzimy 80-lecie tego święta, niewielu 
studentów zdaje sobie sprawę z jego 
istnienia i wydaje się, że straciło 
ono wiele ze swojego pierwotnego 
znaczenia. Obecnie dzień ten służy 
promowaniu wielokulturowości 
i aktywności studenckiej. Niektóre 

uczelnie organizu-
ją wtedy specjalne 
debaty z władzami 
uczelni, podczas 
których studenci 
mają możliwość 
zadawania bezpo-
średnich pytań czy 

zgłaszania wniosków do organów 
decyzyjnych, a także wyrażania 
niezadowolenia z podejmowanych 
przez nie działań. Inne uczelnie 
stawiają w tym dniu na zabawę, 
wspólną rywalizację w ramach kon-
kurencji sportowych czy różnego 
rodzaju konkursów. 

Natomiast największe organiza-
cje studenckie, takie jak Europejska 
Unia Studentów, organizują wów-
czas specjalne konferencje poświę-
cone ruchowi studenckiemu i jego 
roli w walce o prawa studentów, 
promowaniu aktywnego obywatel-
stwa przeciwko reżimom, budowa-
niu przyjaznego dialogu opartego 
na otwartości i tolerancji, a także 
ułatwianiu dostępu do edukacji dla 
najbardziej potrzebujących. 

Zapiszcie sobie 17 listopada 
w kalendarzu – być może to właśnie 
Wam uda się dokonać czegoś rewo-
lucyjnego! 

LISTOPAD Międzynarodowy 
 Dzień Studenta 
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Kraj bez gotówki – czy to możliwe?

oraz monety są nośnikami bakterii 
i wirusów. 

Już ponad ćwierć miliona 
przedsiębiorców w Polsce korzysta 
z terminali płatniczych. Warto 
dodać, że transakcje bezgotówkowe 
są realizowane nie tylko za pomocą 
kart płatniczych, ale także smartfo-
nów bądź smartwatchów. Zanikanie 
gotówki sprawia, że na jej miejsce 
pojawiają się inne narzędzia, które 
również spełniają funkcje środka 
płatniczego.

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE 
W PRAKTYCE

Karty płatnicze posiadają szereg 
różnych zabezpieczeń gwarantu-
jących bezpieczeństwo podczas 
transakcji. Jednak nie oznacza 
to, że nasze finanse nie są w ogóle 
zagrożone. Żadna płatność bezgo-
tówkowa nie będzie bezpieczna, jeśli 
nie będą przestrzegane podstawo-
we zasady cyberbezpieczeństwa. 
Wystarczy zgubić kartę płatniczą 
lub otworzyć podejrzany plik i już 
osoba trzecia uzyskuje dostęp do 
naszego konta. 

W ostatnim czasie coraz popu-
larniejsze staje się także zjawisko 
phishingu. Jest to metoda oszustwa, 

która polega na tym, że przestępca 
podszywa się pod instytucję np. 
bank lub inną osobę w celu wyłu-
dzenia poufnych informacji. Odnosi 
się to także do tworzenia fałszy-
wych stron internetowych, które do 
złudzenia przypominają prawdziwe 
strony banków, dlatego zawsze trze-
ba zachowywać czujność.

gotówki na zakupy, a sprzedawcy 
martwić się wydawaniem reszty lub 
rozmienianiem pieniędzy. 

Jednak dynamiczny rozwój no-
woczesnych technologii związanych 
z płatnościami niesie ze sobą pewne 
trudności. Przede wszystkim osoby 
starsze nie biorą udziału w tej cyfro-
wej rewolucji. Ponadto, gwałtowne 
odchodzenie od gotówki generuje 
koszty związane z infrastrukturą 
niezbędną do jej obsługi. Trzeba też 
pamiętać o tym, że dokonując płat-
ności bezgotówkowych, wszystkie 
nasze transakcje zostawiają po sobie 

ślady. Wiele 
osób wręcz 
przeraża per-
spektywa bycia 
inwigilowanym 

w tej kwestii przez instytucje finan-
sowe oraz rząd. Czy tego typu obawy 
są słuszne, okaże się za kilkanaście 
lat na przykładzie Szwecji.

CZY FAKTYCZNIE MOŻNA ZUPEŁNIE 
ZASTĄPIĆ GOTÓWKĘ?

Gotówka powoli odchodzi 
w zapomnienie. Coraz więcej osób 
z niej rezygnuje, ponieważ zdecy-
dowana większość woli dokonywać 
płatności przy użyciu nowoczesnych 
technologii. 

Z opubliko-
wanych przez 
Narodowy 
Bank Polski 
statystyk za 
2020 rok wynika, że płatności bez-
gotówkowe w dużej mierze zastąpiły 
te z użyciem gotówki. Niewątpliwie 
przyczyniła się do tego pandemia 
COVID-19 oraz blokada gospodar-
cza. Ministerstwo Zdrowia oraz 
Narodowy Fundusz Zdrowia zalecały 
dokonywanie płatności bezgotów-
kowych z uwagi na to, że banknoty 

C hociaż trudno to sobie wy-
obrazić, już za kilkanaście 
lat obrót gotówką zarówno 
w Polsce, jak i na świecie może 

odejść w zapomnienie. 

SZWECJA KRAJEM 
BEZGOTÓWKOWYM

Eksperci bankowi oraz ekonomi-
ści przekonują, że gospodarka, a tak-
że system finansowy mogą funkcjo-
nować bez gotówki. Współcześnie za 
najbardziej bezgotówkowe państwo 
na świecie uznawana jest Szwecja. 

Większość tamtejszych oddzia-
łów banków zrezygnowała z obsłu-
gi gotówki. Ich śladem podążyły 
również sklepy, restauracje, kina itp. 
Szacuje się, że do 2030 roku Szwe-
cja ma szansę zostać pierwszym na 
świecie krajem w pełni bezgotówko-
wym. Obecnie gotówka odpowiada 
już zaledwie za 2% szwedzkiego PKB, 
gdzie np. w krajach należących do 
strefy euro za 10%. 

W pozostałych państwach 
skandynawskich także dominują 
płatności bezgotówkowe, a reszta 
krajów coraz szybciej podąża podob-
ną ścieżką.

WADY I ZALETY ŻYCIA BEZ GOTÓWKI
Całkowita rezygnacja z gotówki 

argumentowana jest przede wszyst-
kim wygodą, opłacalnością, szybką 
dostępnością środków oraz bezpie-
czeństwem. Niektórzy utożsamiają 
nawet płatności bezgotówkowe 
z lepszym zarządzaniem swoim bu-
dżetem. Dzięki terminalom płatni-
czym klienci nie muszą nosić ze sobą 

Edyta Śpiewak

Szacuje się, że do 2030 roku Szwecja ma szansę zostać 
pierwszym na świecie krajem w pełni bezgotówkowym.

Już ponad ćwierć miliona przedsiębiorców 
w Polsce korzysta z terminali płatniczych.

Dawniej, chcąc zrobić zakupy w sklepie, koniecznie trzeba było mieć przy sobie gotówkę. 
Obecnie sytuacja się zmieniła, ponieważ na rynku znajdują zastosowanie coraz nowsze innowacje 
w płatnościach bezgotówkowych.
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Moje pieniądze straciły 
realnie 7% w stosunku do 
tych samych środków rok temu.

Wiele państw europejskich 
mierzy się 
z podwyższonym 
poziomem inflacji.

P rzez ostatni rok wielu eko-
nomistów zwraca uwagę na 
szybko rosnącą stopę infla-
cji, która miesiąc w miesiąc, 

stopniowo i systematycznie przebija 
swoje dotychczasowe maksima.

CZYM JEST INFLACJA?
Inflacja dotyczy przede wszyst-

kim polityki monetarnej prowadzo-
nej przez bank centralny. W dużym 
skrócie to zjawisko występuje, 
kiedy podaż pieniądza, poprzez 
jego drukowanie i „udostępnianie” 
w gospodarce, jest wyższa niż popyt 
na niego generowany przez przed-
siębiorstwa i gospodarstwa domowe. 
Mamy wtedy do czynienia z nie-
równowagą na rynku pieniądza, 
która objawia się bardzo dotkliwymi 
skutkami dla przeciętnego obywate-
la i całej gospodarki w skali mikro. 

SKUTKI INFLACJI
Głównym skutkiem inflacji 

jest spadek wartości nabywczej 
pieniądza, czyli mówiąc prościej, 
za te same nominalnie pieniądze 
jesteśmy w stanie kupić mniej dóbr 
i usług. W ostatnich miesiącach, 
kiedy stopa inflacji dobija do 7% 
rocznie, możemy interpretować to 
w następujący sposób: moje pienią-
dze straciły realnie 7% w stosunku 
do tych samych środków rok temu. 
Może nam to się wydawać mało 
zrozumiałe i nazbyt ekonomiczne, 
jednak w codziennym życiu obja-
wia się szybko rosnącymi cenami 
wszystkich produktów, co już czu-
jemy bardzo mocno, robiąc codzien-
ne zakupy czy korzystając z tych 
samych usług, co rok temu. 

wielu kredytobiorcom oprocento-
wania kredytów, co w dobie nadal 
niepewnej sytuacji pocovidowej 
może być nie do udźwignięcia 
i wywołać falę bankructw, z drugiej 
strony stale rosnąca inflacja jest 
niebezpieczna dla całej gospodarki, 
gdyż wprowadza dodatkową nie-
pewność na rynku i zubaża każdego 
obywatela. Sytuacja w Polsce nie jest 
odosobniona, wiele państw europej-
skich mierzy się z podwyższonym 
poziomem inflacji, jednak nie aż 
w tak wysokim stopniu.

JAK ZAPOBIEGAĆ STRATOM?
Najgorsze w tym stanie rzeczy 

jest to, że przeciętnemu obywa-
telowi bardzo trudno jest chronić 
swoje oszczędności przed tym 
zjawiskiem. Żadna lokata bankowa 
nie oferuje obecnie oprocentowa-
nia pokrywającego chociaż poziom 
inflacji, nie mówiąc już o realnym 
zysku. Zakup inwestycyjny np. 
akcji, nieruchomości czy bardziej 
wyszukanych aktywów również 
nie gwarantuje stopy zysku na 
poziomie inflacji, a dodatkowo taka 
inwestycja może okazać się stratna. 

Dla mniejszych kwot ciekawą 
alternatywą są obecnie obligacje 
skarbowe indeksowane inflacją. 
Są to obligacje emitowane przez 
państwo, oferujące co prawda 
niskie oprocentowanie, jednak 
dodające do niego stopę inflacji, 
czyli np. 6,9% stopa inflacji + 1,2% 
marża daje już całkiem atrakcyjne 
7,1% w skali roku gwarantowane 
przez państwo. 

PRZYCZYNY INFLACJI
Wzrost poziomu inflacji w Pol-

sce ma obecnie różne przyczyny. 
Podczas ratowania gospodarki 
w dobie pandemii państwo poprzez 
tarcze antykryzysowe wpompowało 
w gospodarkę bardzo dużo pienią-
dza, który wielu przedsiębiorstwom 
i pracownikom pomógł przetrwać 
najgorszy lockdown, jednak przy 
okazji zwiększyły się zasoby pienią-
dza w gospodarce i depozyty finan-
sowe, powodując inflację. Dodatko-
wo inflacja jest wzmacniana przez 
szybko rosnące ceny surowców 
i wynagrodzenia, co nie pozwala na 
stabilizacje i generuje stałe wzrosty 
cen. W wielu branżach dochodzi 
nawet do sytuacji, gdzie oferta 
cenowa na produkty jest ograni-
czona cenowo do tygodnia. Potem 
następuje aktualizacja, w znacznej 
większości przypadków oznaczająca 
wzrost ceny. 

DEFLACJA
Przeciwieństwem inflacji jest 

deflacja, czyli sytuacja, kiedy podaż 
pieniądza jest niższa niż popyt na 
niego, a przez to jego wartość na-
bywcza rośnie i możemy kupować za 
te same pieniądze coraz więcej. 

OCENA OBECNEJ SYTUACJI
Od razu rzuca się na usta 

pytanie, czy jest aż tak źle? NBP, 
który odpowiada za kształtowanie 
polityki monetarnej w Polsce, ma 
jako ciągły cel inflacyjny maksi-
mum 2,5% w skali roku. Można 
powiedzieć, że „coś się popsuło i nie 
działa”. Bank Centralny stoi jednak 
w obliczu podjęcia bardzo trudnej 
decyzji podniesienia stóp procento-
wych (jest to jedno z narzędzi walki 
z inflacją). 

Z jednej strony podniesienie 

Tomasz Rykaczewski

Inflacja na co dzień
Stopa inflacji to jedna z podstawowych informacji publikowanych przez GUS i NBP, a także jeden 

z głównych wskaźników makroekonomicznych dla gospodarki. 
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Kobiety, które zmieniały świat
Tym razem poznamy kobiety, które dużo osiągnęły, a mimo to nie znajdziemy o nich niczego 

w szkolnych podręcznikach. 

cesy, opracowała m.in. teorię równań 
różniczkowych i dowiodła, że istnieją 
rozwiązania równań nieliniowych 
przy spełnieniu pewnych warunków. 
W Niemczech uzyskała tytuł doktora 
filozofii w dziedzinie matematyki. 

Mając problemy ze znalezieniem 
pracy, małżonkowie wrócili w 1874 r. 
do Rosji. Oboje zajęli się interesami, 
ale zakończyły się one bankructwem. 
Zofia po raz kolejny wyjechała do 
Berlina, gdzie pracowała pod kie-
runkiem dawnego nauczyciela Karla 
Weierstrassa. 

Po śmierci męża otrzymała 
pracę na uniwersytecie w Sztokhol-
mie. Była wtedy pierwszą kobietą 
w Europie, która została zatrudniona 
na takim stanowisku. Tam zajęła się 
badaniami nad głównym problemem 
mechaniki – rotacją bryły sztywnej 
wokół punktu. 

W 1888 r. została laureatką 
konkursu paryskiej Akademii Nauk. 
Jako pierwsza kobieta dołączyła do 
zespołu redakcyjnego pisma „Acta 
Mathematica”. Zofia była utalento-
wana również w innej dziedzinie, 
razem z Anną Carlottą Edgren-Lef-
fler napisała dwie sztuki teatralne 
i stworzyła kilka utworów. Zmarła 
przedwcześnie w wieku 41 lat i gdyby 
nie to, Kowalewska zapewne mogła-
by jeszcze wiele osiągnąć w matema-
tyce czy literaturze.

Ewelina Makoś

że nic z nich nie rozumiała. 
W kolejnych latach z pomocą 

nauczycieli poznała, na czym polega 
arytmetyka i analiza matematycz-
na. Kolejno pracowała nad takimi 
tematami jak: równania różniczko-
we, mechanika i dyfrakcja światła 
w kryształach. Zrobiła wielką karierę 
i to przy opublikowaniu jedynie 10 
artykułów naukowych!

Młode Rosjanki nie mogły w tym 
czasie studiować na uniwersyte-
tach, jedynym wyjściem był wyjazd 
zagranicę. Potrzebowały do tego 
natomiast pisemnej zgody ojca lub 
męża. Zofia w tym celu zaaranżowa-
ła fikcyjne małżeństwo ze studentem 
paleontologii Władimirem Kowalew-
skim. Ojciec nie chciał zgodzić się na 
ślub, jednak uparta dziewczyna ucie-
kła z domu do chłopaka, zostawiając 
ojcu jedynie liścik, w którym oświad-
czyła, że nie wróci, jeśli nie dostanie 
zgody na małżeństwo. Ojciec, nie 
mając wyjścia, zgodził się na ślub, 
a para pobrała się w 1868 r. W na-
stępnym roku młodzi wyprowadzili 
się do Wiednia, a kolejno do Heidel-
bergu. Tam Zofia dostała pozwolenie 
na uczestniczenie w wykładach. 
Małżonkowie, którzy początkowo 
mieli się szybko rozstać, pozostali 
razem na dłużej. Zofia w Heidelber-
gu, a później Berlinie radziła sobie 
bardzo dobrze, odnosiła kolejne suk-

B yła jedną z najwybitniejszych 
matematyczek w historii. 
W 1874 r. jako pierwsza 
Europejka uzyskała dokto-

rat i zrobiła karierę uniwersytecką 
w czasach, kiedy kobiety mogły robić 
niewiele. Już jako 11-latka poko-
chała matematykę. Powodem tego 
był z pozoru przypadkowy problem 
z tapetami w jej pokoju. 

Jej ojciec, który był rosyjskim 
oficerem polskiego pochodzenia, 
zakupił majątek niedaleko Sankt 
Petersburga. Zanim rodzina wpro-
wadziła się do nowej posiadłości, 
budynek został odnowiony. Źle 
jednak obliczono powierzchnię tapet 
do wykończenia wszystkich wnętrz, 
w wyniku czego ściany w pokoju 
dziecinnym zostały wyklejone kart-
kami ze starego podręcznika. Później 
okazało się, że był to skrypt serii 
wykładów Ostrogradskiego na temat 
rachunku różniczkowego. 

W czasach kiedy żyła Zofia, dzie-
ci w bardzo późnym wieku zaczynały 
przygodę z edukacją. Dziewczynka 
natomiast od najmłodszych lat była 
samoukiem, bardzo wcześnie wy-
kazywała chęć nauki i poznawania 
liter. Sama bohaterka w autobiografii 
napisała, że wiele czasu spędzała na 
patrzeniu na ściany w swoim pokoju. 
Wzorów, które widziała codziennie, 
nauczyła się na pamięć, mimo tego, 

Zofia Kowalewska – 
wybitna matematyczka, o której zapomniał świat
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Kobiety, które zmieniały świat

Helena Rubinstein stworzy-
ła imperium kosmetyczne. 
Spędzała dużo czasu na 
mieszaniu różnych mikstur, 

pakowaniu ich i sprzedawaniu 
paniom dbającym o urodę. Swoją 
ciężką pracą w ciągu dekady z ubo-
giej i anonimowej Polki zmieniała 
się w popularną na całym świecie 
milionerkę. 

Helena urodziła się w 1872 r., 
chociaż sama nie przywiązywa-
ła zbytniej wagi do wieku, gdyż 
uważała, że do wieku, imienia czy 
wykształcenia należy podchodzić 
w sposób zdroworozsądkowy. Swoje 
imię, które początkowo brzmiało 
Chaja, zmieniła na Helena. Nie 
poddała się konwenansom i przed 
zaaranżowanym małżeństwem 
uciekła przez Wiedeń do Australii. 
Tam rozpoczęła swoją działal-
ność kosmetyczną. Mimo że słabo 
posługiwała się językiem angiel-
skim, zyskała popularność dzięki 
sprowadzanemu z ojczystego kraju 
kremu o nazwie Valaze – „dar nie-
ba”. Sukcesem tego kosmetyku był 
jego skład, w który wchodziły zioła 
rosnące jedynie w Karpatach. 

W 1902 r. Helena otworzyła 
swój pierwszy instytut przy Collins 
Street 242 w Melbourne. Sama 
bała się biedy, ale wysoko ceniła 
swoje kosmetyki. Kobiety były 

Helena Rubinstein – 
niezwykła Polka, która wymyśliła piękno

w stanie zapłacić za nie każdą cenę. 
W 1907 r., jako świeżo upieczona 
żona, wróciła z mężem do Europy. 
Najpierw zatrzymali się w Londy-
nie, a następnie w Paryżu, gdzie 
powstawały jej kolejne instytuty 
piękna. Gdy wybuchła I wojna świa-
towa, małżeństwo wyjechało do 
Nowego Jorku, gdzie nasza bohater-
ka również odniosła sukces. Udało 
jej się wybrnąć nawet z Wielkiego 
Kryzysu, kiedy musiała sprzedać 
część udziałów w swojej firmie. Od 
tego czasu była jedną z najbogat-
szych kobiet świata. Lubiła luksu-
sowe i zabytkowe przedmioty, a jej 
apartament liczył aż 26 sypialni! 
Ubierała się natomiast skromnie, 
a wytworne kreacje wpisywała na 
listę kosztów firmy jako „ubrania ro-
bocze”. Pracowała do samego końca, 
do 30 marca 1965 r. Kolejnego dnia 
nie czuła się już dobrze i trafiła do 
szpitala. Zmarła 1 kwietnia w wieku 
93 lat. Jej śmierć musiała być spo-
rym zaskoczeniem, bowiem – jak 
sądził jej sekretarz Patric O`Higgins 
– była nieśmiertelna. Można uznać 
to twierdzenie w pewnym sensie za 
prawdziwe, ponieważ jej śmierć nie 
oznaczała końca imperium kosme-
tycznego, jakie zbudowała. Kosme-
tyki z inicjałami HR nadal zaliczają 
się do jednych z lepszych produktów 
na rynku kosmetycznym.
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się powtarza, to nawet sfrustrowa-
na czy bezsilna. Prawda? 

To dlatego, że nawykowo 
jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, 
że udzielanie pomocy czy wsparcia 
polega na dawaniu rady, swojego 
spojrzenia lub perspektywy. Jeśli 
więc na tym nie polega, to jak dawać 
wsparcie, po które ktoś do nas 
przychodzi? 

Spróbuj powiedzieć: „widzę, 
że nie jest ci łatwo, jak mogę ci 
pomóc?” lub „czego ode mnie 
oczekujesz/potrzebujesz?”. Dzięki 
takiemu pytaniu możesz uzyskać 
zaskakująca liczbę i różnorodność 
odpowiedzi. 

Może dla Twojej przyjaciółki 
wsparciem jest Twój czas, może 
obecność, akceptacja, a niekiedy 
faktycznie dobra rada. Wsparcie 
to dla każdego z nas coś innego. 
Sprawdzanie, czy dobrze rozumiemy 
komunikat, jaki do nas płynie, daje 
nam szansę na przejrzystą i spraw-
ną komunikację oraz trafienie w te 
potrzeby, które ma nasz rozmówca. 

Przy okazji dodatkowa wska-
zówka ode mnie – potrzeba pomocy 
nie jest równoznaczna z gotowością 

O perowanie słowem wydaje się 
łatwe, bo przecież wszyscy 
to robimy. Kiedy jednak 
przyjrzymy się sprawie bliżej, 

zauważymy, jak wiele nieporozumień 
i nieścisłości nasza komunikacja 
wywołuje. Skąd więc się one biorą? 
Zacznijmy od początku. 

CZYM JEST KOMUNIKAT?  
Kiedy pytam o to moich słucha-

czy i czytelników, mam wrażenie, że 
nie wiedzą, co odpowiedzieć. „To sło-
wa” – w końcu ktoś odpowiada. „To 
wiadomość” – szepcze nieśmiało ktoś 
inny. I wszyscy mają rację, jednak 
warto pamiętać, że słowa to nie tylko 
posklejane literki. Za nimi kryją się 
emocje, uczucia, być może jakiś cel.

Komunikat to nie tylko infor-
macja, to przekaz, na który składa 
się postawa ciała, ton głosu i stojąca 
za nim potrzeba. Szczególnie łatwo 
można to zauważyć, kiedy zgłasza się 
do mnie mama, która ma trudności 
z dogadaniem się ze swoim dziec-
kiem, lub kiedy nieporozumienia 
utrudniają ludziom bycie w bli-
skim związku. 

„Powtarzam i powtarzam, i nic 
do nich nie dociera” – skarżą się 
matki na swoje pociechy. „Mówię 
i mówię, i on wciąż nie rozumie, o co 
mi chodzi” – narzeka dziewczyna na 

swojego chłopaka. Z komunikacją 
tak to już jest, że niezwykle często 
skupiając się na słowach, gubimy 
całą resztę. Nie zważamy na emocje, 
które mają wpływ na formułowanie 
i odbiór komunikatu, na poziom 
zasobów ani na ukrytą za komunika-
tem potrzebę.

PRZYKŁADY Z ŻYCIA WZIĘTE
Zacznijmy od takiego przykła-

du. Wyobraź sobie, że przychodzi 
do Ciebie przyjaciółka i opowiada 
o swoim problemie. „To mi nie 
wychodzi. Nie potrafię tego zrobić. 
Wciąż nie widzę efektu, a tak 
bardzo się staram” 
– żali się. To bardzo 
ogólny komunikat, 
ale na pewno coś 
Ci przychodzi do 
głowy, kiedy go słyszysz. 

Być może myślisz: „skoro do 
mnie przyszła, to ma do mnie za-
ufanie i pewnie potrzebuje pomocy. 
Poradzę jej, co moim zdaniem może 
zrobić w tej sytuacji. Przecież z boku 
wygląda to całkiem przejrzyście”. 

Kiedy formułujesz radę prosto 
z serca, a potem widzisz, że przyja-
ciółka nie wdraża zaproponowanego 
przez Ciebie rozwiązania, to zaczy-
nasz trochę się złościć, być może 
jesteś zawiedziona, a gdy sytuacja 

Jak się dogadać?
Komunikacja jest nieodłączną częścią naszej codzienności. Gdyby jednak nie sprawiała nam 

żadnych trudności, nikt nie pisałby książek na jej temat, ani nie tworzył kursów mających na celu 
wypracowanie odpowiednich umiejętności w tej dziedzinie. 

Twoja złość jest o Tobie, nie o niedokończonym 
projekcie ani kolejnym nietrafionym prezencie.



jej przyjęcia. Warto o tym pamiętać, 
kiedy czujemy żal, że nasza pomoc 
nie jest przyjęta.

Inny przykład. Wyobraź sobie, 
że mieszkacie razem z partnerem od 
kilku lat i urodziło Wam się niedaw-
no dziecko. Jest fajnie, miło, ale od 
jakiegoś czasu trudno się Wam do-
gadać. Na przykład w sytuacji, kiedy 
Ty mówisz, że jesteś zmęczona, on 
postanawia kupić Ci kwiaty. Po nie-
przespanej nocy uśmiechasz się na 
widok kwiatów, ale wciąż nie masz 
siły sprzątać ani gotować obiadu. 
Partner nie trafił ze wsparciem, bo 
choć jego gest był uroczy, to w żaden 
sposób nie ułatwił Ci przepełnionej 
obowiązkami codzienności. 

Inny scenariusz w tej samej 
sytuacji mógłby wyglądać tak: 
słysząc Twoje narzekanie, partner 
zdecydował się na zrobienie obiadu. 
„Będzie jej łatwiej” – pomyślał 
i przygotował kartoflankę. Na co Ty 
wstajesz, patrzysz do garnka i my-
ślisz sobie: „jak to się stało, że on 
nie widzi już we mnie kobiety? 
Myśli pewnie, że moje marzenia 
ograniczają się teraz jedynie do 
zupy!”. I zalewa Cię fala żalu za 
tym, co było. 

Co by pomogło tej parze dobrze 
się komunikować? To proste. Zada-
wanie odpowiednich pytań. Czego 
potrzebujesz? Jak mogę Ci pomóc? 
Co sprawi, że poczujesz się lepiej?

EMOCJONUJĄCE EMOCJE
Skoro już wiemy, co nam 

w komunikacji pomaga (zadawanie 
pytań), a co nie pomaga (zgadywa-
nie), to zajmijmy się przez chwilę 
emocjami. 

To one potrafią sprawić, że 
mówimy nie do końca to, co chcemy 
powiedzieć, lub trudno nam jest 
zrozumieć wiadomość, którą stara 
się nam przekazać druga strona. 

Pierwsza rzecz, którą można 
zrobić, to sprawdzić, czy słowa, które 
ktoś do nas kieruje, są na pewno 
o nas. Dlaczego to ma być pomocne? 
Jeśli ktoś jest zdenerwowany, krzy-
czy na Ciebie i kieruje wiadomość 
typu: „Ty nigdy tego nie robisz, nie 
potrafisz doprowadzić niczego do 

końca, jak można było tak to zała-
twić”, zawsze zastanów się najpierw, 
czy ta osoba mówi na pewno o Tobie, 
czy o sobie i swoich potrzebach. 

Z emocjami już tak jest, że kiedy 
eksplodują, rozlewają się na bliskie 
relacje. Tak samo jest, kiedy Ty się 
złościsz. Twoja złość jest o Tobie, 
nie o niedokończonym projekcie ani 
kolejnym nietrafionym prezencie. 
Dlaczego? 

Za złością stoją często nieza-
spokojone potrzeby. Kiedy więc 
Twoje napięcie rośnie, pomyśl, czy 
nie chodzi o to, że czujesz, że nikt 
nie bierze Cię pod uwagę lub że nie 
widzisz swojego kawałka wpływu 
w określonej sytuacji? A może za 
Twoją złością stoi strach o reputację? 
Złość przykrywa wiele spraw, wstyd, 
niepewność, strach, żal. 

Opowiadam o tym, żeby Ci 
pokazać, że emocje wpływają na to, 
co i jak mówimy. I to nie zawsze jest 
przekaz, który tak naprawdę chcemy 

wysłać. Czy można zamienić: „jak 
mogłaś?” na „potrzebuję uczestni-
czyć w podejmowaniu decyzji”? Moż-
na. Dlatego właśnie warto budować 
samoświadomość.

WORECZEK ZASOBÓW
Jest jeszcze jeden filar sprawnej 

i świadomej komunikacji. Pisałam 
już o tym, że komunikat to nie tylko 
słowa, ponieważ za słowami kryje 
się też określony poziom zasobów, 
którymi dysponujemy. W mojej 
pracy bardzo lubię posługiwać się 
metaforą woreczka zasobów. Każdy 
z nas go ma. Możemy w nim znaleźć 
wszystko to, co pomaga nam być 
takimi, jakimi chcemy być, i zacho-
wywać się w określony sposób. Może 
być w nim energia, siła, troska, 
uśmiech, przeróżne rzeczy. 

Pierwsze zadanie polega na tym, 
by sprawdzać, co mamy w naszym 
woreczku i kiedy nam tych zasobów 
ubywa. Kiedy czujemy, że jesteśmy 
zmęczeni, przebodźcowani, zestre-

sowani – może być nam trudno 
przekazać to, na czym nam zależy. 
Komunikat może zrobić się oschły, 
niezrozumiały, nieprzyjemny. Jeśli 
jednak będziemy mieli świadomość 
tego, czego nam w tym woreczku 
brakuje, i w jakiej jesteśmy formie, 
będzie nam łatwiej skupić się na 
tym, co i jak chcemy powiedzieć lub 
nawet zrezygnować w danej chwili 
z rozmowy, która może być trudna 
i nieefektywna. 

To samo tyczy się osoby, która 
daną wiadomość odbiera. Jeśli ma 
mało zasobów, nie będzie potrafiła 
dostrzec ukrytej potrzeby, pamiętać 
o tym, że emocje mogą zmieniać 
znaczenie niektórych słów.

FORMUŁOWANIE KOMUNIKATÓW
Ostatni temat, o którym 

chciałabym dziś wspomnieć, to 
techniczny aspekt formułowania 
komunikatu. Jeśli zależy nam na 

tym, by ktoś nas zrozumiał, 
warto używać pierwszej 
osoby. Ja czuję, ja potrze-
buję. Ten sposób mówienia 
pomaga szczególnie wtedy, 

kiedy chcemy o coś poprosić. Prośba 
powinna uwzględniać zarówno tę 
osobę, która prosi, i tę, która jest 
o coś proszona. 

Na koniec wskazówka – jeśli 
usłyszysz „nie”, to proszę, pamiętaj, 
że jest to jedynie wstęp do dialo-
gu. Kiedy jednak jedyne, czego się 
spodziewasz, to usłyszenie „tak”, 
zastanów się, czy Twój komunikat to 
na pewno prośba, czy może żądanie.

JAK WIĘC SIĘ KOMUNIKOWAĆ TAK, 
ABY SIĘ DOGADAĆ?

• Mów o sobie, nie o innych – ja 
czuję, ja widzę, ja potrzebuję.
• Pamiętaj, że za słowami stoją 
określone potrzeby.
• Nie pomijaj emocji.
• Zwracaj uwagę na zasoby.

Wszystko, co słyszysz, jest jakąś 
informacją. Decyzja dotycząca tego, 
co z tą informacją zrobisz, należy 
do Ciebie.

Katarzyna Półtorak

Psycholożka. Współpracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w ob-
szarze komunikacji, emocji, budowania relacji bez krzyku. Tworzy dla kobiet 
indywidualne programy wspierające i rozwojowe. Autorka poradnika dla 
mam pt.: Nie krzycz – słuchaj. Właścicielka i twórczyni marek Mama ma moc!  
www.mamamamoc.pl oraz Mama always comes first.

OKIEM EKSPERTKI

Potrzeba pomocy nie jest równoznaczna 
z gotowością jej przyjęcia.
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wykraczać poza widoczny wycinek. 
Większość elementów fabuły jest 
znajoma, ale została zainscenizowa-
na w elegancki, stonowany sposób, 
chociaż bardzo głośno i intensywnie. 
W efekcie wiemy, że twórcy wykonali 
dużo pracy, aby dopasować historię 
do potrzeb masowej publiczności, ale 
nie wydają się jej dogadzać kosztem 
opowieści.

Klasyczna literatura science-fic-
tion nie jest łatwa do zekrani-
zowania. Ogromny potencjał 
wydaje się być na wyciągnięcie 

hollywoodzkiej ręki, ale kolejne 
projekty rzadko udaje się doprowa-
dzić do fazy produkcji i prawa do 
ekranizacji podróżują z rąk do rąk. 
Tymczasem oryginalne koncepty 
nie leżą odłogiem i często trafiają do 
widzów innymi drogami, chociażby 
skopiowane na małym ekranie.

Ekranizacje Diuny Franka Her-
berta mają szczególnie ciekawą hi-
storię, bo jeszcze zanim David Lynch 
stworzył swoją kontrowersyjną wer-
sję, Alejandro Jodorowsky pracował 
nad kilkunastogodzinną adaptacją, 
która należy do najsłynniejszych nie-
zrealizowanych produkcji w historii 
– mieli przy niej pracować m.in. H.R. 
Giger, Orson Welles i Salvador Dali. 

Gdy jako reżysera nowej ekrani-
zacji Diuny Franka Herberta zatrud-
niono Dennisa Villeneuve’a, reakcje 
były świetne. Twórca, który od lat 90. 
pracował na swoją pozycję, w zeszłej 
dekadzie przebił się do Hollywood, 
gdzie szybko wyrobił sobie niezwy-
kle silną markę. Gdy nakręcił Nowy 
początek i Blade Runnera 2049, został 
uznany za specjalistę od ambitnego 
kina sci-fi. 

Villeneuve od razu podjął świet-
ną decyzję, żeby podzielić historię 
na dwie części – wbrew tytułowi 
Diuna dociera tylko do połowy fabuły 
książkowego oryginału. Do tego 

udało się zgromadzić ściśle pierwszo-
ligową obsadę, jaką rzadko można 
zobaczyć w jednym filmie.

Osadzona w dalekiej przyszłości 
opowieść rozpoczyna się, gdy ród 
Atrydów – Leto Atryda (Oscar Isaac), 
Lady Jessica (Rebecca Ferguson) 
i ich syn Paul (Timothée Chalamet) 
– przybywa na piaszczystą planetę 
Arrakis, bogatą w kluczową dla całe-
go Imperium substancję, przyprawę. 
Planetę zmuszeni są opuścić z kolei 
jej dotychczasowi władcy należą-
cy do rodu Harkonnenów, którzy 
wydają się mieć ukryte zamiary. 
Zaniepokojony jest zwłaszcza Paul, 
którego nawiedzają wizje śmierci 
przyjaciół oraz tajemniczej Chani 
(Zendaya) należącej do pustynnego 
ludu Fremenów. Mieszkańcy planety 
widzą w nim długo wyczekiwanego 
wybawcę i wiele wskazuje na to, że 
mogą mieć rację.

Kwestia tego, jak dobrze udało 
się przenieść na ekran literackie 
bogactwo wątków i kontekstów, 
pozostaje otwarta – przesądzi o tym 
kontynuacja. Widz nie posiłkują-
cy się dodatkowymi źródłami nie 
dowie się na razie o kilku ciekawych 
aspektach świata Diuny, chociaż 
wiele zostało zasygnalizowanych. 
Natomiast jako widowisko Diuna 
Villeneuve’a wypada wyjątkowo 
dobrze na tle większości wysokobu-
dżetowych produkcji. Wysokiej klasy 
dekoracje oraz pustynne lokacje 
tworzą świat, który wydaje się 

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski
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DIUNA
REŻ. DENNIS VILLENEUVE,  
PROD. KANADA, USA, WĘGRY, 
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wanego muzyczną awangardową, 
o której elementy wzbogacił brzmie-
nie zespołu. To ich współpraca za-
owocowała tak charakterystycznym 
zbiorem kontrastujących elemen-
tów: ciężkich tematycznie tekstów 
oraz popowych melodii Reeda 
oraz niekończących się gitarowych 
sprzężeń i upiornych motywów 
smyczkowych Cale’a. Grupa trafiła 
pod skrzydła Andy’ego Warhola, 
który namówił ich do współpracy 
z niemiecką wokalistką Nico oraz 
zapewnił oprawę koncertów czy 
okładkę pierwszego albumu.

Oczywiście zespół ostatecznie 
się rozpadł, a wcześniej przeszedł 
kilka zmian składu, które zaowoco-
wały zróżnicowaną estetyką albu-
mów. W końcu Lou Reedowi udało 
się osiągnąć komercyjny sukces. 
Chociaż kontekst nowojorskiego 
świata sztuki i fabryki Warhola 
może wydawać się dobrze znany, 
informacje o tym, jakiego rodzaju 
występy organizował dla grupy, i jak 
była ona odbierana, pozwolą o wiele 
lepiej zrozumieć jej dorobek.

ny w drugiej połowie lat 60. zespół 
pozostawił po sobie tak oryginalny 
dorobek, że nie mógł on z miejsca 
zostać doceniony przez szeroką 
publiczność, ale dla wielu słuchaczy 
zmienił w muzyce wszystko.

Reżyser dokumentu Todd Hay-
nes co kilka lat wraca z filmem zu-
pełnie innym od poprzedniego, ale 
związanym z jednym z jego ulubio-
nych tematów. Po dramacie sądow-
niczym Mroczne wody przyszedł czas 
na kolejną lekcję z historii muzyki, 
popularnej po Gdzie indziej jestem 
o Bobie Dylanie czy debiutanckim 
Superstar: The Karen Carpenter Story 
z udziałem lalek barbie. Tym razem 
forma filmu to bardziej klasyczny 
dokument, ale odwołujący się też 
miejscami do estetyki eksperymen-
talnego kina ze środowiska związa-
nego z zespołem.

Film zaczyna się od przedsta-
wienia kluczowych postaci: autora 
piosenek i wokalisty zespołu Lou 
Reeda, rozmiłowanego w miejskim 
brudzie i patologii, a także Johna 
Cale’a, Szkota głęboko zaintereso-

THE VELVET UNDERGROUND
REŻ. TODD HAYNES, 
PROD. USA, 110 MIN
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Popularna anegdota mówi, że 
grupa The Velvet Underground 
sprzedała niewiele sztuk swo-
jego debiutanckiego albumu, 

ale wszyscy, którzy ten album ku-
pili, założyli własne zespoły. Nowy 
dokument o grupie nie posiłkuje 
się anegdotami, ale odmalowuje 
podobny obraz jej dorobku. Aktyw-

problemy imigranckiej społeczności 
zaznaczone na ekranie. Żywiołowy, 
optymistyczny film nie przyniesie 
nowej fali popularności musicalu, 
ale gwarantuje eskapiczną rozrywkę 
na wysokim poziomie.

L in-Manuel Miranda to jeden 
z kluczowych twórców współ-
czesnej popkultury, a zdobyte 
przez niego wyróżnienia, 

w tym nagrody Grammy, Pulitze-
ra, Tony i Emmy, można by długo 
wymieniać. Łatwiej wymienić jego 
dzieła, musicale sceniczne, czyli 
Hamiltona – łączącą gatunki opo-
wieść o tytułowym ojcu założycielu 
USA i rzadko spotykanych rozmia-
rów fenomen za oceanem – oraz 
wcześniejsze In the Heights, które 
zapewniło mu sławę.

Polski widz musi jeszcze pocze-
kać na Hamiltona nawet w formie 
sfilmowanej wersji scenicznego 
spektaklu (a taka należała do 
największych hitów VOD czasów 
pandemii). Natomiast do oferty 
polskich serwisów trafiła wysoko-
budżetowa adaptacja pierwszego 
hitu Mirandy In the Heights: Wzgórza 
marzeń. Film niestety zawiódł 
oczekiwania producentów i ominął 
polskie kina.

Historia zostaje opowiedziana 
z perspektywy Usnaviego (Anthony 

Ramos), pracownika sklepu, który 
marzy o powrocie do rodzinnej Do-
minikany i dowiaduje się, że zlokali-
zowany tam dawny bar jego ojca jest 
na sprzedaż. Tymczasem przyjaciele 
chłopaka także poszukują lepszego 
życia i wydaje się, że wkrótce ich 
drogi się rozejdą, a lokalna społecz-
ność przestanie istnieć. Wśród nich 
jest Vanessa (Melissa Barrera), pro-
jektantka mody oraz Nina (Leslie 
Grace), córka lokalnego biznesmena, 
która nie chce, aby ojciec wydał 
wszystkie pieniądze na jej prestiżo-
wą edukację. W dodatku następuje 
wielodniowa przerwa w dostawie 
prądu w dzielnicy, podczas gdy mają 
miejsce ogromne upały.

Nie ma natomiast przerw 
w dostawie energii, którą epatują 
bohaterowie, śpiewając, tańcząc i ra-
pując na tle faktycznych, nowojor-
skich lokacji. Transfer scenicznego 
utworu na ekran wydaje się bardzo 
skuteczny, chociaż niektóre relacje 
między bohaterami nie są przekonu-
jące. Ale nie muszą być, zwłaszcza 
że dawkę autentyczności zapewniają 

IN THE HEIGHTS: 
WZGÓRZA MARZEŃ
REŻ. JON M. CHU, PROD. USA, 143 MIN
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Kamil Kijanka

Niemal dwa lata po zapowiadanej pre-
mierze, z problemami natury tech-
nicznej, koronawirusem, aż w końcu 
zmianą reżysera. Ostatecznie to Cary 

Joji Fukunaga przedstawił nam swoją wizję. 
Stanął przed niezwykle odpowiedzialnym 
i niełatwym zadaniem. Trudno o bardziej 
rozpoznawalną i wzbudzającą tyle emocji 
markę. Fani od lat prześcigają się w kolejnych 
argumentach, dlaczego dany aktor był tym 
jedynym właściwym Bondem. Fakty są jednak 
takie, że od 15 lat to Daniel Craig był agentem 
007 naszych czasów. Uratował świat po raz 
piąty i ostatni. Pokazał się przy tym ze zdecy-
dowanie bardziej ludzkiej strony, do czego nie 
byliśmy zbytnio przyzwyczajeni.

NAWIĄZANIE DO TRADYCJI
Czy film mógł się podobać? Oczywiście, że 

tak. Jeśli rzeczywiście Craig był już zmęczony 
tą rolą i miał dość wcielania się w najsłyn-
niejszego agenta, to nie było tego absolutnie 
widać. Nawet mniej wprawne oko jest w stanie 
dostrzec wiele nawiązań do poprzednich 
serii, co w przypadku miłośników przygód 
007 może spowodować, że zrobi się na sercu 
cieplej. Do tego przepiękne zdjęcia i rewela-
cyjne sceny akcji. Ogromne wrażenie zrobiła 
na mnie Ana de Armas, która wcieliła się 
w postać Palomy. Na angaż Any miał nalegać 
sam Craig i jak widać, wiedział, co robi. Można 
jedynie żałować, że poświęcono tej postaci 
tak mało miejsca, choć zwiastuny sugerowały 
inaczej. Naprawdę interesująco wypadła także 
Lashana Lynch, która umiejętnie irytowała 
widza swoją pewnością siebie i lojalnością 
względem zasad. 

NAJDŁUŻSZA PRODUKCJA
Bez względu na niektóre rozwiązania 

twórców, które mogły przypaść mniej lub 
bardziej do gustu, mamy wciąż do czynienia 
z interesującym kinem. Należy pamiętać, że 
otrzymaliśmy najdłuższego Bonda w historii, 
trwającego dokładnie 2 godziny i 47 minut. 
Sprawić, by widz śledził poczynania głównego 
bohatera z równie wielkim zainteresowaniem 
przez cały seans, to w przypadku tak długiej 
produkcji nie lada sztuka. I w tym miejscu 
pojawi się pierwszy minus. O ile początek 
jawił się z mocnym przytupem, pełnym akcji 
na miarę agenta do zadań specjalnych, o tyle 
z czasem robiło się jakby... spokojniej. Trzeci 
akt, który w mojej ocenie powinien wstrzą-
snąć nami najmocniej, kierował na zupełnie 
inne tory. Przeobrażenie Jamesa Bonda 
z amanta w „szpiega, który kochał” za bardzo 
nie doskwierało. Ukazało bohatera z niezna-
nej dotąd strony. Rozumiem jednak zawód 
wszystkich tych, którzy oczekiwali zobaczyć 
na ekranie łamacza kobiecych serc i maszynę 
do zabijania w jednym.

NIE OBYŁO SIĘ BEZ BŁĘDÓW
O wiele bardziej irytowały mnie błędy lo-

giczne i prostolinijne rozwiązania, które miały 
pchnąć fabułę do przodu (tak, tak, wiem, 
w którym Bondzie ich nie było). Pozostający 

do tej pory w cieniu antagonista bez większe-
go wysiłku pozbywa się niemal wszystkich 
członków niezwykle groźnej organizacji? Nie 
ma sprawy! Mając świadomość, że jestem na 
celowniku pałającego zemstą świra, gdzie 
powinienem się ukryć? W domu, w którym 
dawno temu już kiedyś próbował mnie zabić, 
no pewnie! Niektóre uproszczenia i nielogicz-
ne sytuacje działały na nerwy. Podobnie jak 
postaci, które wzbudzały nasze zaintereso-
wanie, by za chwilę ot tak zginąć lub więcej 
się nie pojawić. Lyutsifer Safin w pewnym 
momencie zdobywa najlepszą z możliwych 
kartę przetargową w negocjacjach z agentem 
007 tylko po to, by wypuścić ją po chwili bez 
żadnego logicznego uzasadnienia. Tego nie da 
się wytłumaczyć.

CZARNY CHARAKTER 
Największy problem mam właśnie z anta-

gonistą. Z jednej strony jestem zachwycony, że 
wątki poznane w Spectre zaczęły zazębiać się 
w No time to die. Demony przeszłości zaczęły 
ścigać jednego z naszych bohaterów, przez co 
Bond ponownie musiał wkroczyć do akcji. Sam 
Rami Malek jako Lyutsifer Safin był dla mnie 
jednak nie do końca wiarygodny. Jego moty-
wacja do zniszczenia ludzkości była po prostu 
niezrozumiała i niezbyt przekonująca. O ile 
chęć dokonania zemsty po latach można jesz-
cze jakoś obronić, o tyle pozostałe, dalekosięż-
ne plany, już nie bardzo. Sam aktor stworzył na 
swój sposób intrygującą, specyficzną kreację. 
Problem polega na tym, że nie wzbudzała ona 
we mnie ani strachu, ani żadnych innych emo-
cji, które złoczyńca wzbudzać powinien.

TIME TO DIE
I wreszcie finał. Zakończenia obawiałem 

się najbardziej. I should have known // I’d leave 
alone  – jak to śpiewała Billie Eilish w prze-
pięknym i przejmującym utworze promującym 
najnowszą produkcję. Nie ukrywam, że do 
tej pory nie przeszła mi złość po tym zakoń-
czeniu. Jedni twierdzą, że to jedyne słuszne 
rozwiązanie, inni, że było tu więcej Przeminęło 
z wiatrem. Spokojnie, nie zdradzę, jak zakoń-
czyła się ostatnia przygoda agenta 007. Napo-
mknę jedynie, że na skutek pewnych wyda-
rzeń ostatnia finałowa walka między Bondem 
a Safinem mogła zakończyć się tylko w jeden 
sposób. Podejrzewam, że finiszu domyśliło się 
wielu. Nie zgadzam się jednak z Jamesem Bon-
dem pogodzonym ze swoim losem. Agentem, 
który po prostu się... poddał. Wolałbym, żeby 
zginął w heroicznej walce, ratując świat. Gdzie 
jest wielkie bum, ale nie ma innego wyjścia. 
Twórcy pozostawili nas z pewnym uczuciem 
niedosytu w tej nieco przeciągniętej, melodra-
matycznej mieszance. 

Nie zrozumcie mnie źle, ostatni film z Da-
nielem Craigiem jako agentem 007 mógł się 
naprawdę podobać. Nie znaczy to jednak, że 
jest pozbawiony wad. Absolutnie nie jest to 
najsłabsza produkcja z serii, jak wielu próbo-
wałoby ją przedstawiać. Czerpie trochę z daw-
nych wzorców i poprzednich produkcji, doda-
jąc przy tym coś od siebie. Jest jak martini. 
Wstrząśnięte, lecz nie zmieszane.   
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Turcja – 
żyjąc w kraju z palmami

Od wielu lat Turcja przyciąga wielu zagranicznych turystów. Mimo to nie możemy jednak jej 
uznać za najpopularniejszy kierunek do stałej emigracji. Bohaterka naszego wywiadu mieszka 
w państwie znad Bosforu już od ośmiu lat.

Patryk Kijanka

na każdą okazję, odwiedziny w szpi-
talu całej rodziny zaraz po urodzeniu 
dziecka, przystrajanie sali poporo-
dowej, spotykanie się kobiet u jednej 
z nich w domu raz w miesiącu tylko 
po to, żeby poplotkować i ofiarować 
pieniądze, niewychodzenie z dziec-
kiem z domu po porodzie przez 40 dni 
czy też nieustanne mówienie o naza-
rze, czyli tzw. rzuceniu uroku.

Gdzie nauczyła się Pani języka 
tureckiego?

Mój mąż bardzo mi pomagał 
w nauce języka. Sama poświęciłam 
naprawdę wiele czasu, by dziś potra-
fić mówić płynnie po turecku. Jednak 
największe postępy zrobiłam, gdy 
zapisałam się na kurs języka TÖMER 
przeznaczony dla obcokrajowców. 
Zgodzę się z opinią, że ze względu na 
konstrukcję zdań – kompletnie inną 
niż w przypadku większości języków 
– turecki jest trudny do nauczenia.

Co poleciłaby Pani spróbować 
z lokalnej kuchni? 

Turecką kuchnia jest tak różno-
rodna, że naprawdę każdy znalazłby 
coś dla siebie. Trudno jest wybrać 
jedną bądź nawet kilka potraw. Jed-
nak wśród dań, które zawsze polecam 
spróbować, są: iskender kebab, tantu-
ni, kokoreç, baklava.

Co trzeba zobaczyć Turcji? 
Na pewno Stambuł, na które-

go zwiedzenie należy przeznaczyć 
kilka dni. Dodałabym do tego Ka-
padocję, Pamukkale, Salda Göl, 
Oludeniz, Side.

A jeśli chodzi o turecką muzy-
kę i kino – co warto sprawdzić?

Jeśli miałabym polecić zespoły, 
to na pewno: Duman, Ebru Gündeş, 
Sibel Can, Serdar Ortaç, Tarkan, 
MFÖ, Athena. Jeśli chodzi o film: 
Aşk Tesadüfleri Sever, a także se-
rial Medcezir.

Co trzeba ze sobą zabrać, uda-
jąc się w podróż do Turcji? 

Przede wszystkim dobre nasta-
wienie i humor.

muszę podkreślić, że miałam pełną 
świadomość tego, do jakiego państwa 
wyjeżdżam, oraz czym cechuje się 
obecna tu kultura. Mimo wszystko 
czasem przytrafiają się trudniej-
sze momenty.

Jakie główne różnice kulturo-
we Pani dostrzega? 

Myślę, że w pewnych kwestiach 
Turcy są podobni do nas, choć oczywi-
ście jest też wiele aspektów, które nas 
niesamowicie różnią.  Z pewnością 
można napisać na ten temat osobny 
artykuł. Jeśli jednak miałabym wska-
zać różnice, które w tej chwili przy-
chodzą mi do głowy, to wskazałabym 
na to, że Turcy mniej narzekają, życie 
tutaj płynie wolniej, nie daje się od-
czuć także takiego wyścigu szczurów, 
jaki jest w Polsce. Ludzie są bardziej 
empatyczni i uśmiechnięci.

Jakie są plusy i minusy życia 
w Turcji? 

Plusem jest na pewno pogo-
da – w Antalyi, w której mieszkam, 
słońce świeci intensywnie przez 
większą część roku, korzyścią jest 
także w moim przypadku bliska od-
ległość do morza. Kolejna rzecz to 
uprzejmość i duże pokłady empatii 
w ludziach oraz dobra służba zdro-
wia. Do minusów zaliczyłabym za to 
aktualną sytuację ekonomiczną oraz 
duże podatki obejmujące samochody 
i w zasadzie wszystkie produkty spro-
wadzane z Europy. Do rzeczy nieko-
rzystnych dodałabym też kiepską 
edukację oraz nieprzestrzeganie za-
sad ruchu drogowego. Jest tego spo-
ro, ale w ogólnym rozrachunku widzę 
więcej plusów niż minusów.

Czy według Pani każdy mógł-
by odnaleźć się w takim kraju 
jak Turcja?

Moim zdaniem nie każdy. Nie 
znając tej kultury, naprawdę trud-
no będzie się tu odnaleźć, nie 
każdy podoła.

A jakie zwyczaje najbardziej 
Panią zaskoczyły? 

Chociażby ofiarowywanie złota 

Różnorodność kraju sprawia, że 
coś wyjątkowego znajdą tutaj 
zarówno wielbiciele nad-
morskich wakacji, pasjonaci 

historii, jak też miłośnicy cudów 
natury. Państwo to kojarzy nam 
się zazwyczaj ze smaczną kuchnią, 
słynną turecką kawą oraz charakte-
rystycznymi budowlami – na czele 
z reprezentatywną Hagą Sophią. 
Przykład Alicji Can pokazuje, że 
również w tak odmiennym pod 
względem kulturowym kraju można 
znaleźć swoje miejsce na Ziemi.

„Koncept”: Kiedy po raz 
pierwszy pomyślała Pani o tym, 
żeby zamieszkać w Turcji?

Alicja Can: Pierwszy raz przyle-
ciałam tutaj na wakacje z rodzica-
mi, mając 16 lat – od tamtego czasu 
wiedziałam, że chcę tu wrócić. Za-
wsze powtarzałam, że będę miesz-
kać w kraju, w którym są palmy, i to 
marzenie spełniłam! Z początku wra-
całam tutaj w okresie wakacyjnym 
i pracowałam jako hotelowy anima-
tor czasu wolnego, aż w 2013 roku 
postanowiłam, że przeprowadzę się 
do Turcji na stałe.

Jak wygląda Pani codzienne 
życie, czy się Pani zajmuje?

Tak jak wspominałam – z począt-
ku pracowałam w turystyce. Moim 
ostatnim miejscem pracy był jeden 
z pięciogwiazdkowych hoteli w Belek. 
Byłam tam szefową działu Guest Re-
lations. Obecnie przebywam jednak 
na urlopie macierzyńskim i prowadzę 
hobbystycznie instagramowy profil 
@matkapolkawturcji. Mam nadzieję, 
że z czasem będzie to także moje źró-
dło dochodu.

Czy trudno było się Pani za-
adoptować w tak odmiennym kul-
turowo miejscu?

Wiadomo, że decydując się na 
wyjazd do innego kraju, trudno jest 
przywyknąć do obcej kultury, zasad 
czy obowiązującej mentalności – bez 
względu na fakt, jak bardzo się kocha 
czy lubi miejsce, do którego posta-
nawia się wyemigrować. Jednakże 
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UJAZD
Jeśli fascynuje Cię średniowiecze, 
koniecznie wybierz się do wsi Ujazd, 
a w szczególności zamku Krzyżtopór. 
Fundatorem, któremu fortyfikacja 
zawdzięcza swoją nazwę, był Krzysz-
tof Ossoliński herbu Topór. Sama 
twierdza zainspirowana wyglądem 
zamku Caprarola zbudowana została 
w stylu palazzo in fortezza, co ozna-
czało połącznie funkcji obronnych 
oraz wygodę. Mimo że budowla na 
przestrzeni lat popadła w ruinę, dalej 
przepełniona jest magią i cieka-
wostkami. Niektóre z nich to m.in. 
lecznicze źródełko, znajdujące się 
w podziemiach jednej z zamkowych 
wież, czy zagadkowy hieroglif umiesz-
czony w wieży bramnej nad wejściem. 
To niesamowite i zagadkowe miejsce 
turyści mają możliwość zwiedzania 
również nocą. Kto z nas nie chciałby 
przechadzać się pałacowym dzie-
dzińcem, za światło mając rozgwież-
dżone niebo?

Najważniejszym punktem zwiedza-
nia jest oczywiście zamek Królew-
ski. Wielokrotnie przebudowywany, 
niemal całkowicie zniszczony i ma-
jący w swojej historii etap pełnienia 
funkcji więzienia ostatecznie od 
1986 r. stanowi muzeum Okręgowe, 
w którym można oglądać wystawy 
poświęcone m.in. dziedzictwu tego 
miasta. Chociaż fortyfikacja jest 
niezwykle urodziwa i dzień może 
okazać się zbyt krótki na poznanie 
wszystkich jej tajemnic, musimy 
ruszać dalej. Kolejnym obowiązko-
wym punktem na mapie miasta jest 

kościół świętego Jakuba. Jest on 
jedną z najstarszych świątyń w Pol-
sce zbudowaną z cegły i posiada 
najstarsze w naszym kraju dzwony 
kościelne. Ponadto, jeśli chcesz 
spojrzeć na całe miasto z góry, 
koniecznie wybierz się na bramę 
Opatowską, która stanowi część 
pozostałości murów obronnych 
miasta. Nie może Cię też zabraknąć 
w domu Długosza, który posiada 
obecnie kolekcję ponad 100 ksiąg 
drzewnych. I tak można wymieniać 
i wymieniać, bo miasto stanowi 
żywy pomnik historii.

SANDOMIERZ 
Każde województwo posiada główną 
atrakcję. Miejsce, o którym nie 
można zapomnieć. W przypadku 
województwa świętokrzyskiego jest 
to oczywiście Sandomierz. 
Spacer po mieście przypomina prze-
obrażenie się w bohatera widoków-
ki. Na każdym kroku poczujesz od-
dech przeszłości, a nastrój i spokój 
tego miasta sprawią, że pokochasz 
to miejsce na zawsze. Przechadzając 
się wąskimi uliczkami, wśród sta-
rych kamienic, poczujesz się niczym 
bohater filmu. 

Jeśli chcesz odbyć podróż w czasie, przenieść się w zjawiskowy świat rycerzy i murowanych  
kamienic, odwiedzić przyjaciół z bajek oglądanych w dzieciństwie przed zaśnięciem i odetchnąć historią 
przeszłości, nic łatwiejszego. Zaplanuj kilka dni urlopu i rusz w podróż po województwie świętokrzyskim. 

Świętokrzyskie

Maja Polak
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TOKARNIA
Na tak malowniczym i przepełnio-
nym duchem historii obszarze nie 
mogło zabraknąć skansenu. Liczące 
sobie aż 65 ha muzeum na świeżym 
powietrzu to zatrzymany w czasie 
kadr wsi kieleckiej. Można tu zobaczyć 
drewniany kościółek, w którym do 
tej pory odprawiane są msze, bielone 
chaty, z których każda prezentuje inny 
wystrój, a także domek szlachecki, 
sklep czy szkołę. Przechadzając się po 
tym malowniczym terenie, poczujesz 
się jak mieszkaniec XIX-wiecznej wsi. 
Zwiedzając kolejne budynki, poznasz 
zachowane w czasie miejsca pracy, jak 
kuźnia, młyn czy pracownia ludowego 
rzeźbiarza Jana Bernasiewicza. Dzięki 
temu dosłownie i w przenośni zbliżysz 
się do przeszłości, i życia opisywanego 
w powieściach wielki pisarzy, które czy-
tasz w teraźniejszości. Może docenisz 
w ten sposób książki, do których prze-
czytania niegdyś musiałeś się zmuszać?
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BAŁTÓW 
Jeśli po obejrzeniu Parku Jurajskiego 
pomyślałeś, że chciałbyś przeżyć 
przygodę, oczywiście wyłączając 
pożarcie przez głodnego tyranozau-
ra, nie zastanawiaj się i przyjedź do 
Bałtowa. Bałtowski Kompleks Tury-
styczny to m.in. JuraPark oraz Prehi-
storyczne Oceanarium. Zobaczysz tu 
naturalnej wielkości rekonstrukcje 
mezozoicznych gadów i płazów. Nie 
zabraknie również spotkania z po-
tworami z głębin, jak mierzący około 
20 m Megalodon czy płetwojaszczur 
Plejozaur. Ponadto, jeśli fascynuje Cię 
magia i legendy, koniecznie musisz 
zajrzeć do Sabatówki. W tej wiosce 
czarownic poznasz mity i wierzenia 
nie tylko słowiańskie, ale także 
celtyckie i germańskie. Przewod-
nicy wprowadzą Cię w świat baśni 
i opowieści o legendarnych herosach 
i potworach, a sympatyczne wiedźmy 
pokażą, jak ważyć eliksiry. Może 
nawet poczęstują Cię czymś na drogę 
powrotną. Zaryzykujesz?

PACANÓW
Nieważne, ile masz lat, i czy kiedy-
kolwiek oglądałeś stare bajki lub 
czytałeś książki dla dzieci z lat 30. 
Założę się, że chociaż raz słyszałeś 
o postaci Koziołka Matołka. Paca-
nów, czyli cel podróży wspomniane-
go bohatera bajki, istnieje naprawdę 
i nie jest to żart. Jego największą 
atrakcją jest nie bez przyczyny Euro-
pejskie Centrum Bajki. Ten dziecięcy 
park rozrywki pozwoli Ci wejść do 
świata bajek i poczuć się jak dziecko. 
Wierz mi, nie musisz mieć pięciu 
lat, aby poczuć się jak przedszkolak, 
bo bądźmy szczerzy, kto z nas nie 
chciałby wrócić do czasów płatków 
śniadaniowych, popołudniowego le-
żakowania i dobranocek? To właśnie 
jako dorosły będziesz bawił się najle-
piej, wchodząc w świat przyjaciół ze 
swojego dzieciństwa, a może nawet 
swoich rodziców. Nie przegap okazji 
i obudź w sobie odrobinę dziecka.
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l ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY
Województwo świętokrzyskie to oczywiście 
zamki, kamienice i brukowane uliczki. Nie 
zapominajmy jednak, że to również lasy i góry, 
które przypominają, że najlepszych architek-
tem na świecie jest sama natura. Świętokrzyski 
Park Narodowy to około 95% lasu i ponad 800 
gatunków roślin. Jest to np. licząca sobie już 270 
lat jodła pospolita, a towarzyszą jej najstarsze 
z polskich modrzewi mające nawet ponad 250 lat. 
Niesamowita jest więc świadomość, że niektóre 
z otaczających nas roślin są starsze od członków 
naszej rodziny, których imion nigdy nie poznali-
śmy. Park to również rozmaite gatunki ssaków, 
ptaków i owadów oraz przede wszystkim liczne 
szlaki turystyczne, zarówno piesze, jak i rowe-
rowe. To, co natomiast stanowi o wyjątkowości 
tego miejsca, to przede wszystkim gołoborza, 
rumowiska skalne, na których odkryto ślady 
gatunków żyjących 500 mln lat temu. 



Edukacyjny patent na sukces
Powiedzenie, które być może niektórzy z Was słyszeli od swoich rodziców lub dziadków: „Obyś 

cudze dzieci uczył!” ma charakter szczególny – to właśnie dlatego w Chinach kieruje się je wyłącznie 
do największych wrogów. 

sformułowanie ewidentnie poka-
zuje, że kompetencje społeczne nie 
stanowią filaru większości azjatyc-
kich systemów edukacji. 

WITAMY W E-STONII
Dzielnie towarzysząca w ran-

kingu PISA azjatyckim gigantom 
Estonia przez wielu jest uznawana 
za edukacyjny wzór. Toomas Hen-
drik Ilves, czyli jej dawny prezydent, 

twierdził nawet, 
że „edukacja jest 
rodzajem religii 
dla Estończyków”. 
Traktuje się ją tam 
jako narzędzie 
dające znacznie 

większe perspektywy, aniżeli nawet 
najlepsza lokata oszczędnościowa. 

Tym, co wyróżnia tamtejszy 
system edukacji spośród innych, jest 
cyfryzacja. Interaktywne tablice, 
podręczniki online oraz aplikacje 
wspomagające naukę poszczegól-
nych przedmiotów to nie tylko 
odpowiedź na postępującą auto-
matyzację i globalizację, ale także 
na potrzeby młodzieży i problem 
związany z przeciążeniem uczniow-
skich tornistrów. 

Z dziecięcych pleców zdjęto 
jeszcze jeden ciężar, związany 
z niedoborami snu. Jak udowodnili 
naukowcy w trakcie badań prowa-
dzonych na Sleep and Circadian 
Neuroscience Institute na Uniwer-
sytecie w Oxfordzie, lekceważenie 
naturalnego rytmu funkcjonowa-
nia człowieka prowadzi do wielu 
niekorzystnych zmian w całym 
organizmie. Poczucie wycieńczenia, 
przyrost masy ciała i brak kontroli 
nad emocjami to tylko niektóre 

Magdalena Maciejewska

KLUCZ DO SUKCESU  
Próżno szukać podobieństw 

pomiędzy unifikującym chińskim 
system szkolnictwa a finlandz-
kim czy estońskim podejściem do 
ucznia. Gdy dołożymy do tego pol-
ską oświatę, powstanie mieszan-
ka piorunująca. W perspektywie 
krótkofalowej nasze rozwiązania 
mają rację bytu – od egzaminu do 
matury, od reformy do reformy. 
Wprawdzie rynek pracy niekoniecz-

nie potrzebuje specjalistów od roz-
wiązywania testów wszelakich, ale 
fabryki dyplomów, jakimi poniekąd 
stały się rodzime uniwersytety, 
już tak. Niewielki prestiż zawodu 
nauczyciela powoduje, że na kie-
runki pedagogiczne dostają się nie 
tylko miłośnicy edukacji całoży-
ciowej, ale także osoby obawiające 
się przedmiotów ścisłych i takie, 
których po prostu nie przyjęto 
nigdzie indziej. 

Patrząc na problem z perspek-
tywy korporacyjnej, można uznać, 
że to chińskie czy japońskie podej-
ście nie ma sobie równych – edu-
kacja ma służyć pracy, a tę dostają 
tylko najbardziej zdeterminowani. 
Osoby zmagające się z różnymi 
dysfunkcjami, nieradzące sobie 
z materiałem lub doświadczające 
sytuacji kryzysowej nie są szcze-
gólnie pożądane – system nie lubi 
odstępstw, a pojęcie indywiduali-
zacji raczej jest mu obce. Edukacja 
służy pracy, a nie życiu – takie 

RANKINGOWI GIGANCI  
Sens wspomnianej frazy z łatwo-

ścią zrozumieją nie tylko absolwenci 
kierunków pedagogicznych, ale tak-
że wszyscy ci, którzy kiedykolwiek 
komukolwiek próbowali przekazać 
pewną wiedzę lub umiejętności. 
Grozę całej sytuacji w wielu przy-
padkach buduje świadomość bycia 
poddawanym ciągłej kontroli i ocze-
kiwania jak najlepszych rezultatów 
w jak najkrótszym czasie. W sposób 
szczególny doświadczają 
tego zawodowi nauczy-
ciele, dla których testy, 
kartkówki, sprawdziany 
i rankingi są chlebem 
powszednim. 

Zalicza się do nich 
m.in. powstały w 1997 roku. Pro-
gramme for International Student 
Assessment, w skrócie nazywany 
także badaniem PISA. Jego celem 
jest zdobycie informacji o poziomie 
uczniowskich umiejętności związa-
nych z czytaniem ze zrozumieniem, 
matematyką oraz rozumowaniem 
w naukach przyrodniczych. Obec-
ność Chin czy Singapuru w czo-
łówce wspomnianego rankingu na 
przestrzeni lat można uznać za mało 
zaskakującą, mając na uwadze do-
minujące tam nauczanie pod klucz, 
fascynację testami i bardzo silną 
presję społeczną. 

Jednakże poza azjatyckimi 
tygrysami, dla których klucz jest 
kluczem do sukcesu, w 2018 roku na 
5. miejscu hołubionej klasyfikacji 
znalazła się Estonia, zaś dwie pozy-
cje dalej równie nieazjatycka Finlan-
dia. Trudno jednak się zdecydować, 
czy większe zdziwienie wywołuje 
ich obecność, czy też znajdująca się 
tylko trzy lokaty niżej… Polska. 

Edukacja służy pracy, a nie życiu – takie sformułowanie 
ewidentnie pokazuje, że kompetencje społeczne nie 
stanowią filaru większości azjatyckich systemów edukacji. 
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z nich. Postulatem Paula Kel-
ley’a było w związku z tym prze-
sunięcie godziny rozpoczęcia zajęć 
na 9.00 w przypadku młodszych 
dzieci i nawet 11.00 w przypadku 
studentów. Efektem tego ma być 
nie tylko lepszy nastrój, ale także 
większa wydajność pracy i mniejsza 
podatność na szereg chorób. Estoń-
czycy na takie rozwiązanie w wielu 
placówkach zdecydowali się już 
kilka lat temu. Ich zajęcia kończą 
się ok. 14.00 po to, aby dodatkowe 

aktywności, zgodne z dziecięcymi 
i młodzieżowymi zainteresowania-
mi, były wybierane przez nieprze-
męczonych uczniów. 

Zadowolone jest jednak nie 
tylko młode pokolenie – pensje na-
uczycieli są o ok. 100 euro większe 
od średniej krajowej, do czego około 
dekadę temu przyczyniła się fala 
nauczycielskich strajków. Tamtejsze 
ministerstwo edukacji przygotowuje 
tylko ramowy program nauczania, 
za szczegółowy zaś odpowiadają 
poszczególne placówki. 

O zainteresowaniu estońskimi 
rozwiązaniami oświatowymi świad-
czy między innymi program Educa-
tion Nation, który pozwala pla-
cówkom z innych państw nawiązać 
współpracę, dzięki której innowa-
cyjne rozwiązania – między innymi 
z zakresu cyfryzacji – przekraczają 
estońskie granice. Problem, z któ-
rym Estończycy wciąż się mierzą, 
dotyczy szkolnictwa rosyjskojęzycz-

nego, które w północno-wschodniej 
części kraju cieszy się zainteresowa-
niem pomimo niechęci do nowo-
czesnych rozwiązań dydaktycznych 
i aktywizacji uczniów. Cóż – nigdzie 
nie jest idealnie.

LEKARZ, PRAWNIK, NAUCZYCIEL  
To fiński system edukacji uznaje 

się za najlepszy na całym świecie. 
Połączenie rewelacyjnych wyników 
osiąganych nie tylko w badaniu 

PISA z podmioto-
wym podejściem 
do ucznia ziszcza 
się właśnie na tym 
terenie, co fascynuje 
nawet największych 
testomaniaków. 

Nieprawdą jest jednak to, 
że tamtejsi uczniowie nie wie-
dzą, czym jest zadanie domowe. 
Dodatkowe prace mają jednak 
często charakter nieco inny, aniżeli 
w Polsce. Wywiad z dziadkami, 
praca techniczna wymagająca do-
stępu do materiałów lub narzędzi, 
które znajdują się w piwnicy lub na 
strychu – to tylko niektóre z przy-
kładów pokazujących, że praca 
domowa pracy domowej nierówna. 

Nierówny jest także czas, który 
– w porównaniu ze swymi (nie 
tylko) polskimi rówieśnikami – 
spędzają w szkole Finowie. Wszel-
kiego rodzaju przerwy od nauki 
trwają tam ok. 11 tygodni w roku, 
wolne jest jednak również trakto-
wane jako okazja do samodzielne-
go zdobywania wiedzy i nowych 
umiejętności. 

Zamiast współzawodnictwa 
– współpraca, zamiast szkolnych 
rankingów – inwestowanie w edu-

kację nauczycieli. Założenie, że 
skoro szkoła nie została zamknięta, 
to znaczy, że jest dobra, nie jest 
przejawem ignorancji, a zaufania 
do systemu oświaty, które cha-
rakteryzuje fińskich rodziców. 
Być może wpływ ma na to poczu-
cie troski o dziecko, którego nie 
tylko edukacja, ale także transport 
szkolny i ciepły posiłek na terenie 
placówki ma charakter darmowy 
oraz nieodczuwanie finansowych 
konsekwencji korepetycji, które są 
tam zakazane. 

Nauczyciele nie muszą jednak 
szukać dodatkowych zajęć umoż-
liwiających im przetrwanie do 
pierwszego dnia miesiąca – zawód 
ten jest bowiem niezwykle presti-
żowy, na co wpływ ma zarówno to, 
że przyjęty na studia pedagogiczne 
zostaje 1 na 10 kandydatów, jak 
i ciągłe doskonalenie finansowane 
przez państwo. Uwagę zwraca się 
również na rzeczywisty czas pracy, 
a nie liczbę prowadzonych lekcji.

W POSZUKIWANIU INSPIRACJI 
Nie jest trudno uprawiać 

narodowe malkontenctwo – czy to 
w dziedzinie edukacji, czy jakiejkol-
wiek innej. Rodzaj sztuki stanowi 
jednak umiejętność inspirowania się 
rozwiązaniami, które budzą podziw, 
przy ich jednoczesnym adaptowaniu 
do krajowych realiów i zaakcepto-
waniu błędów, których nie popełnia 
tylko ten, kto nic nie robi. Na tę 
ścieżkę wkroczyli już Singapur-
czycy, którzy postanowili porzucić 
testomanię na rzecz kompetencji 
przyszłości. Może i na nas wkrótce 
przyjdzie pora?

Tym, co wyróżnia estoński system 
edukacji spośród innych, jest cyfryzacja.
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krytykowania. Ważne jest zatem, 
aby z umiarem korzystać ze swoich 
profilów w sieci. Lepiej również nie 
wypowiadać się w sieci o swojej pra-
cy, w tej kwestii zaleca się zachować 
dyskretność, zwłaszcza w zakresie 
poufnych informacji. Nie warto rów-
nież zapraszać do grona znajomych 
na Facebooku rektuterów lub samych 
szefów firm, gdyż może to okazać dla 
nas się poważnym błędem. Lepszym 
rozwiązaniem jest tworzenie sieci 
kontaktów na portalach zawodowych 
jak LinkedIn. Źle wygląda również 
zamieszczanie obraźliwych wpisów 
lub komentarzy, bo może  być ode-
brane przez pracodawcę jako przejaw 
braku kultury osobistej. 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ,  
WYKORZYSTUJĄC SOCIAL MEDIA 
DO ZNALEZIENIA PRACY?

Korzystając z mediów społecz-
nościowych do wyszukiwania ofert 
pracy musimy przede wszystkim 
pamiętać o odpowiednim zarządza-
niu swoimi profilami. Warto zatem 
poświecić trochę czasu na to, aby je 
odpowiednio uporządkować. Należy 
pamiętać o ustawieniu prywatności 
lub ukryciu tego, czego nie chcemy 
pokazywać publicznie. Wszystko 
uzależnione jest od tego, jakiej 
pracy szukamy, i o jakie stanowisko 

będziemy się starać. Warto 
również wpisać swoje imię 
i nazwisko do wyszukiwarki 
i sprawdzić, jak widzi nas 
rekruter. Wtedy będzie-
my mieć obraz tego, jak 
jesteśmy postrzegani przez 
innych, oraz co powinniśmy 

zmienić, aby nasza kandydatura 
była odpowiednia na dane stano-
wisko pracy.

takich kont jest pozytywnie odbie-
rane przez pracodawców, którzy 
dzięki temu postrzegają kandyda-
tów jako osoby aktywne zawodowo 
i zainteresowane trendami na rynku 
pracy. Im bardziej będziemy aktywni 
w mediach społecznościowych, tym 
większą szansę będziemy mieli na to, 
że zostaniemy wcześniej zauważeni 
przez rekruterów. 

Są bowiem sytuacje, gdzie firmy 
szukają kandydatów jedynie na 
tych serwisach, bez umieszczania 
ogłoszeń w innych miejscach. Warto 
zatem założyć swój profil na takich 
portalach, aby nie stracić szansy 
na znalezienie odpowiedniej pracy. 

Nie należy również 
zapominać o Facebo-
oku, gdzie na grupach 
zawodowych również 
możemy znaleźć propo-
zycje staży, praktyk 
i ofert pracy. 

ZAGROŻENIA I NAJCZĘŚCIEJ  
POPEŁNIANE BŁĘDY

Zagrożeniem, z jakim możemy 
się spotkać, jest przede wszystkim 
upublicznianie swoich wszystkich 
zdjęć na profilu w mediach społecz-
nościowych. Musimy pamiętać, że 
rekruterzy często wpisują imię i na-
zwisko kandydata do wyszukiwarki. 

Trzeba pamiętać również o swojej 
aktywności odnośnie do komen-
towania postów innych osób i ich 

Nikt dzisiaj nie zamieszcza ofert 
w prasie drukowanej, ale na 
stronach internetowych lub 
profilach w social mediach. 

Warto pamiętać o kilku faktach 
i zasadach, jakimi powinniśmy się 
kierować przy poszukiwaniu pracy 
w taki sposób. 

ZASADY POSZUKIWANIA PRACY 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Aby znaleźć dzisiaj odpowiednią 
pracę, należy pamiętać o tym, że 
korzystanie z mediów społecznościo-
wych może być wręcz warunkiem 
koniecznym. Przykładem jest apliko-

wanie na stanowiska pracy związane 
np. z marketingiem internetowym, 
kiedy to nieposiadanie profilu w so-
cial mediach może nie być dobrze 
postrzegane przez firmy. 

Social media są również przydat-
ne osobom szukającym w internecie 
różnego rodzaju zleceń. Najlepszym 
wyborem do poszukiwań wydaje się 
przeglądarka Google oraz portale 
z ofertami pracy, ale przydatne mogą 
być również portale społecznościowe 
i strony jak LinkedIn, GoldenLine 
czy Facebook. 

Zakładając profil np. na Linked- 
Inie, możemy dokładnie opisać swoją 
edukację, umiejętności i dodatkowe 
działania, w jakich mamy doświad-
czenie. Jest to idealne miejsce na 
pochwalenie się swoimi mocnymi 
stronami i sukcesami. Posiadanie 

Poszukiwanie pracy 
w social mediach

Social media odgrywają dzisiaj ważną rolę w poszukiwaniu pracy. Korzystanie z nich podczas 
wyszukiwania ofert staje się już koniecznością. 

Ewelina Makoś

Zagrożeniem, z jakim możemy się spotkać, 
jest upublicznianie swoich wszystkich zdjęć 
na profilu w mediach społecznościowych.

Warto wpisać swoje imię i nazwisko
 do wyszukiwarki i sprawdzić, 
jak widzi nas rekruter.
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Sopockim koszykarzom, 
podobnie jak w najlepszych 
latach, kibicować będzie można 
w najbliższych miesiącach na 

dwóch frontach – w polskiej Energa 
Basket Lidze i w rozgrywkach mię-
dzynarodowych FIBA Europe Cup. Na 
europejskich parkietach Trefl walczył 
będzie po blisko dekadzie przerwy, 
a na naszym podwórku, podobnie 
jak przed laty, znowu staje do walki 
o najwyższe trofea. Pięciokrotny 
mistrz Polski z Sopotu postawił przed 
sezonem na sprawdzony trzon rodzi-
mych weteranów, wzmocnił się ambit-
nymi Amerykanami i superstrzelcem 
z Holandii, a w ostatnich tygodniach 
do drużyny szkoleniowca Marcina 
Stefańskiego dołączył wszechstronny 
Fin.

Trener Stefański zestawił w swo-
jej rotacji wprawionych ligowców 
i młodych, energicznych zawodników, 
bo wie, że taka kombinacja sprawdza 
się w sezonach, gdy gra toczy się o naj-
większą stawkę. Numer 10, z którym 
coach występował jako podkoszowy 
zawodnik Trefla w latach 2009–2018, 
został zastrzeżony, a sam, pocho-
dzący z Gliwic, Stefański jest dziś nie 
tylko trenerem swojego wieloletniego 
klubu, ale i sopockim radnym. Sopo-
cianin z wyboru regularnie podkre-
śla, że nic nie przynosi mu większej 
zawodowej satysfakcji niż praca nad 
popularyzacją ulubionego sportu 
w ukochanym mieście.

GRATKA DLA STUDENTÓW
Początek sezonu w wykonaniu 

żółto-czarnych wygląda dość obiecu-
jąco. Na własnym parkiecie sopo-
cianom udało się już m.in. pokonać 
wicemistrzów Polski z Zielonej Góry, 

podobać może się też gra polskich 
reprezentantów w rozgrywkach FIBA 
Europe Cup, gdzie Trefl rywalizuje 
z bułgarską drużyną Rilski Sportist 
Samokow, ukraińskim Basketem 
Kijów i półfinalistą ligi izraelskiej 
Hapoelem Eliat. Swoje domowe 
mecze Trefl rozgrywa w położonej 
w centrum Trójmiasta i mogącej 
pomieścić kilkanaście tysięcy fanów 
ERGO ARENIE, co przedstawiciele 
klubu dodatkowo reklamują jako 
atrakcyjną alternatywę spędzania 
wolnego czasu na studencką kieszeń:  

– Jako klub z Trójmiasta, do 
którego młodzież przyciąga tak 
wiele uczelni, zależy nam na obec-
ności wśród studentów. Chcemy im 
pokazać, że mecze Trefla Sopot to 
nie tylko koszykarskie emocje, ale 
również – a może przede wszystkim 
– dobra zabawa i ciekawy pomysł 
na popołudnie czy wieczór. Stąd 
właśnie rozmaite zabawy i konkursy 
z nagrodami jako tło dla sporto-
wych spektakli – mówi rzecznik 
prasowy Karol Żebrowski. – W tym 
sezonie ponownie zorganizowaliśmy 
bitwę studentów, czyli internetową 
rywalizację emotek, dzięki której 
studenci Uniwersytetu Gdańskiego 
wywalczyli dla siebie w październiku 
bilety na wybrany mecz w cenie 5 zł. 
Tę zabawę z pewnością będziemy po-
wtarzać, choć przygotowujemy także 
inne inicjatywy – dodaje. 

Popularny obiekt, ciekawa, 
międzynarodowa kadra i sportowe 
wrażenia czekają na studentów, lo-
kalnych kibiców i turystów, których 
miasto koszykarskiego Trefla zapra-
sza do siebie nieustannie. To będzie 
długi i interesujący sezon, dlatego 
sprawdź koniecznie, dlaczego Sopot 
to kurort, który koszykówką stoi!

Aleksandra Samborska

Kurort, który koszykówką stoi
Tu bije #sercesopotu – tak o ERGO ARENIE, w której swoje domowe mecze rozgrywają 

koszykarze Trefla, zgodnie mówią lokalni sympatycy drużyny z kurortu. Do wspólnej zabawy 
podczas meczów klub szczególnie serdecznie zaprasza studentów.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED  
MECZEM KOSZYKÓWKI?

  ▶ Na parkiecie o wymiarach 28 x 15 m 
rywalizuje 10 zawodników (5 na 5), 
w rotacji zazwyczaj jedna drużyna ma 
12 graczy.

  ▶ W jednej drużynie oglądamy rozgry-
wającego, którego głównym zadaniem 
jest kreowanie gry, rzucającego 
obrońcę, który ciężką pracę wykonuje 
na dystansie, grożącego skutecznym 
rzutem niskiego skrzydłowego, który 
jednak chętniej mija i potrafi sku-
tecznie zagrać bliżej kosza, sprawnie 
zbierającego z tablic piłki po niecel-
nych rzutach silnego skrzydłowego 
i centra, do którego piłki dogrywa się 
pod samą obręcz.

  ▶ Gracze oddają rzuty do kosza zawie-
szonego na wysokości 3,05 m.

  ▶ Gra zaplanowana jest każdorazowo na 
40 min (4 kwarty po 10 min). W przy-
padku remisu oglądamy przynajmniej 
jedną pięciominutową dogrywkę, każ-
de przewinienie lub błąd powoduje za-
trzymanie zegara, dlatego mecz trwa 
zazwyczaj około półtorej godziny.

  ▶ Rzuty z dystansu (3 pkt za 1 celny) 
wykonywane są zza linii 6,75 od 
środka kosza, rzuty za 2 pkt wpadają 
zazwyczaj z półdystansu lub spod 
kosza, rzuty wolne (1 pkt) przyznawa-
ne są, gdy rzut uniemożliwił faul lub 
gdy rzut wpadł pomimo faulu oraz jako 
bonus po czwartym odnotowanym 
faulu drużyny w danej kwarcie.

Może w Was też bije #sercesopotu? 
Więcej informacji o najbliższych me-
czach znaleźć można na stronie www.
sercesopotu.pl.



ceniony jest na świecie do dziś. 
Uważany za jednego z wyjątkowo 
zasłużonych twórców romantycz-
nych. Podobno nie przepadał za 
wystąpieniami publicznymi. W całej 
karierze miał zaprezentować się 
oficjalnie zaledwie trzydzieści razy. 
Był także chorowity. Chopin zmarł 
w wieku zaledwie 39 lat. Oficjalną 
przyczyną zgonu była gruźlica, choć 
podejrzewa się mukowiscydozę. 
Umierający wirtuoz poprosił, by po 
śmierci jego serce zostało przetrans-
portowane z Paryża do Warszawy. 
Tak też się stało, narząd zatopiony 
w alkoholu został przewieziony 
w słoju do ojczyzny.

MAGICZNE CZARNE PŁYTY
Płyty winylowe zawdzięczają 

swoją nazwę tworzywom, z których 
są wytwarzane. Były wykonywane 
najczęściej z ebonitu, szelaku lub 
poli(chlorku winylu). Thomas Alva 
Edison w 1877 roku skonstruował 
urządzenie, które umożliwiało zapis 
i odtwarzanie dźwięków. Osiem 
lat później Alexander Graham Bell 
i Charles Stunner Tainter usprawnili 
fonograf, pokrywając znajdujący 
się w nim walec woskiem. Wyna-
lazcą płyt gramofonowych był Emil 
Berliner. Rok po zakończeniu II 
wojny światowej amerykańska 
wytwórnia płytowa RCA wykorzy-
stała w produkcji płyt poli(chlorek 
winylu), co zrewolucjonizowało 
przemysł muzyczny.

O NUTACH SŁÓW KILKA 
Nuta to znak graficzny dźwię-

ku muzycznego, który określa jego 
wysokość i czas trwania. Zapisuje-
my ją na pięciolinii. Zanim jednak 
dojdzie do nut, na samym początku 
pojawia się klucz wiolinowy. Notacja 
muzyczna przyjęła wygląd zbliżony 
do współczesnego już na przełomie 
XVII i XVIII wieku. 

GAMA I NAZWY SOLMIZACYJNE 
Gamą określamy osiem dźwięków 

uszeregowanych od najniższego do 
najwyższego. Nadawana konkretnym 
stopniom gamy nazwa przedstawia jej 
tonację. Jeśli gama rozpoczyna się od 
dźwięku "C", a następne są kolejnymi 
po sobie, taką gamę opisuje się jako 
C-dur. Nazwy solmizacyjne to sylaby, 
które oznaczają poszczególne dźwięki 
gamy. Co ciekawe, dźwięki przy „dur” 
zapisujemy dużą literą: C-dur, D-dur, 
natomiast te występujące w komple-
cie z „moll” małą: c-moll, d-moll.

POCZĄTKI ETERU W KRAJU
Pierwsza stacja radiowa wystar-

towała w Polsce w 1926 roku w War-
szawie. 18 kwietnia o godzinie 17:00 
dziennikarka Janina Sztompkówna 
rozpoczęła pierwszą historyczną 
audycję od słów: „Halo, halo, Polskie 
Radio, Warszawa, fala 480”. W 1931 
roku nieopodal Raszyna utworzono 
najsilniejszą radiostację w ówcze-
snej Europie.

HYMN POLSKI
Niektóre melodie są bardzo istot-

ne dla całego narodu. Nie inaczej jest 
w przypadku hymnów narodowych. 
Można je usłyszeć podczas istot-
nych wydarzeń, świąt państwowych 
i innych wyjątkowych uroczystości. 
Mazurek Dąbrowskiego jest naszym 
hymnem narodowym od 1927 
roku. Autorem jego słów jest Józef 
Wybicki – polski pisarz i polityk, 
szambelan króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

MISTRZ LUDWIG VAN BEETHOVEN
Ludwig van Beethoven to jeden 

z najwybitniejszych kompozytorów 
w historii muzyki. Żył i tworzył 
na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Niemiecki wirtuoz jest uznawany 
za jednego z największych twórców, 
mimo że mniej więcej od 25 roku 
życia musiał mierzyć się z postępują-
cą głuchotą. Nie powstrzymało go to 
jednak przed dalszym komponowa-
niem. Jest autorem jednej z najsłyn-
niejszych miniatur fortepianowych, 
Bagateli a-moll WoO 59, znanej jako 
utwór Dla Elizy.

POLAK ŚWIATOWEJ SŁAWY
Pisząc o ciekawostkach muzycz-

nych i poruszając temat kompozy-
torów, nie sposób nie wspomnieć 
o Fryderyku Chopinie, jednym 
z najwybitniejszych i najbardziej 
znanych rodaków, którego dorobek 

Muzyka
Kamil Kijanka

Niemal każdemu z nas trudno jest żyć bez muzyki. Być może pamiętacie, że był to jeden  
z przedmiotów szkolnych. Poniżej prezentujemy kilka ciekawostek, o których musieliście słyszeć na 
lekcjach, lecz pewnie ich już o tym nie pamiętacie.



Mniej znaczy więcej,  
czyli kilka słów o minimalizmie

Panujący na świecie konsumpcjonizm sprawia, że wiele osób decyduje się temu  
przeciwstawić i przyjmuje całkowicie odmienną postawę, jaką jest minimalizm. Takie podejście 
może wynikać z pobudek psychologicznych, ekonomicznych, religijnych lub ekologicznych.

z nich z rozwagą. Trzeba potrafić 
odróżnić potrzeby od zachcianek 
i cieszyć się z tego, co już się posia-
da. Minimalizm wymaga każdego 
dnia podejmowania różnych decyzji. 
Jednak nie należy traktować go zbyt 
radykalnie i np. ograniczyć się do 
posiadania tylko 100 rzeczy. Zasady 
minimalizmu trzeba dostosować 
do własnych potrzeb oraz obecnej 
sytuacji życiowej. 

Nadmiar rzeczy potrafi przytła-
czać i sprawiać, że skupia się na nich 
zbyt dużo czasu, zamiast wyko-
rzystać chwile np. na nawiązanie 
nowych znajomości lub rozwijanie 
własnych pasji. Ważne jest stworze-
nie uporządkowanej przestrzeni. 
Dzięki posiadaniu mniejszej liczby 
przedmiotów mniej czasu poświęca 
się na ich czyszczenie, naprawę lub 
konserwację. Czas ten można wtedy 
poświęcić np. na spotkanie ze znajo-
mymi. Poza tym w takiej przestrzeni 
o wiele przyjemniej się odpoczywa 
lub pracuje. Mała liczba rzeczy jest 
także sporym ułatwieniem podczas 
przeprowadzki. 

Minimaliści żyją w zgodzie 
z własnymi celami oraz potrzebami, 
dlatego są mniej podatni na wpływy 

innych ludzi. 
Celowo 
mogą zgo-
dzić się np. 
na gorzej 
płatną pra-
cę, bo mają 

mniejsze potrzeby konsumpcyjne 
i wolą zachować równowagę między 
życiem prywatnym a zawodowym. 
Ponadto rzadziej odczuwają ne-
gatywne emocje, takie jak stres, 
zazdrość czy lęk.

z ustalaniem priorytetów. Należy 
przeanalizować własne życie i usta-
lić, co sprawia nam radość, do czego 
dążymy i jakie mamy cele. Dopiero 
wtedy można wyeliminować ze 
swojej przestrzeni zarówno psy-
chicznej, jak i fizycznej wszystko to, 
co zbędne. Każdy, kto kiedykolwiek 
wyrzucił z domu zbędne przedmioty, 
doskonale wie, jaka to ulga. Pozbycie 
się nadmiaru rzeczy stwarza prze-
strzeń, wprowadza do życia lekkość 
i odblokowuje energię. 

Jednak nie wolno banalizować 
minimalizmu. To nie tylko porządki 
w domu, lecz długotrwały proces 
porządkowania niemal wszystkich 
sfer życia. Przykładowo minimalizm 
to uwolnienie się od toksycznych 
relacji. To także rozsądne gospodaro-
wanie czasem lub dążenie do zdrowe-
go odżywiania poprzez unikanie 
obżarstwa. 

Warto jednak pamiętać o tym, 
aby nie narzucać na siłę swoim 
bliskim takiej filozofii, jeśli jej nie 
podzielają, bo może to prowadzić 
do niepotrzebnych konfliktów. Nie 
można nikogo zmieniać na siłę, ale 
swoim zachowaniem można zainspi-
rować do zmiany pewnych nawyków.

 

JAKI KORZYŚCI PŁYNĄ Z MINI-
MALIZMU I JAK GO WDROŻYĆ 
W PRAKTYCE?

W minimalizmie nie chodzi o to, 
aby zrezygnować ze wszelkich dobro-
dziejstw cywilizacji, lecz korzystać 

NA CZYM POLEGA MINIMALIZM? 
Jest to ideologia, która przejawia 

się w konkretnym stylu życia. Polega 
na pozbywaniu się nadmiaru posia-
danych przedmiotów i jednocześnie 
rezygnowaniu z kupowania nowych 
rzeczy. Filozofia minimalizmu opiera 
się na założeniu, aby być zadowolo-
nym i wdzięcznym za to, co już się 
posiada, i nie porównywać się z inny-
mi ludźmi. Minimalista koncentruje 
się na zaspokajaniu tylko niezbęd-

nych potrzeb życiowych, dlatego nie 
jest zbytnio podatny na manipulacje 
ze strony otoczenia. Przeciwstawia 
się konsumpcjonizmowi, unikając 
zakupów pod wpływem promo-
cji i reklam. Swoim stylem życia 
stara się też przyczynić do ochrony 
środowiska. 

Ogólnie rzecz ujmując, chodzi 
o wyeliminowanie z życia wszystkie-
go, co odbiera radość, spokój ducha 
i ogranicza swobodę. Ciągła pogoń 
za pieniądzem i życie w biegu to 
coś, czego należy unikać. Wcale nie 
wiąże się to z prowadzeniem życia 
pustelnika, ubóstwem czy stałym za-
martwianiem się. Wręcz przeciwnie 
– istotą jest bogate życie przy małym 
stanie posiadania.  Dla minimalisty 
liczy się po prostu jakość, a nie ilość.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE
 Minimalizm to świadomy 

i dobrowolny wybór związany 

Edyta Śpiewak

Istotą jest bogate życie przy małym 
stanie posiadania.  Dla minimalisty 
liczy się po prostu jakość, a nie ilość.

Nie można nikogo zmieniać na siłę, 
ale swoim zachowaniem można 
zainspirować do zmiany pewnych nawyków.
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Magdalena Maciejewska

Tajemnica Forresta Gumpa, 
czyli sawanci na szklanym ekranie

Jedni potrafią czytać dwie strony jednocześnie, drudzy bez zająknięcia wyrecytują kilkadziesiąt 
tysięcy cyfr, jeszcze inni uczą się języków obcych w kilka dni. Sawanci, bo to o nich mowa, różnią się 
jednak od tych, których wyobrażamy sobie, wypowiadając słowo geniusz.

PRAWOSTRONNI GENIUSZE 
Według statystyk co dziesiąty au-

tysta jest sawantem. Ponadprzeciętne 
zdolności często idą w parze z niskim 
poziomem IQ, które najczęściej znaj-
duje się w przedziale 40–70. Genialna 
pamięć, wybitny talent muzyczny lub 
inne uzdolnienia skoncentrowane na 
wąskiej dziedzinie w wielu przypad-
kach łączą się z niemożnością samo-
dzielnego życia, co można zaobser-
wować, śledząc historię tytułowego 
bohatera filmu Forrest Gump. 

Jednakże zespół sawanta pojawia 
się także czasami u osób, które 
wskutek choroby lub wypadku do-
świadczyły uszkodzenia centralnego 
układu nerwowego albo zmagają się 
z zespołem Aspergera. W gronie tym 
ewidentnie dominują mężczyźni – ich 
prawa półkula mózgu, w której znaj-
duje się epicentrum sawantyzmu, jest 
bardziej ukrwiona i niekiedy próbuje 
rekompensować braki wynikające 
z nieprawidłowego funkcjonowania 
tej, która znajduje się po drugiej 
stronie. Ponadto to właśnie prawa 
część mózgu odpowiada za myślenie 
abstrakcyjne i artystyczne, czyli 
te obszary, wokół których koncen-
truje się większość niesamowitych 
uzdolnień. 

HISTORIE Z ŻYCIA WZIĘTE
Pierwszego sawanta, o którym 

usłyszał świat, czyli Thomasa Fullera, 
określano za jego życia (w XVIII w.) 
mianem Ślepego Toma. Był on nie 
tylko niewidomym, czarnoskórym 

mózgowe. Jeszcze w dzieciństwie 
usłyszał w telewizji koncert Piotra 
Czajkowskiego, który następnie 
odtworzył bezbłędnie ze słuchu. Być 
może nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że mężczyzna nigdy 
wcześniej nie grał tego na fortepianie 
i nie miał nic wspólnego z żadnym 
innym instrumentem muzycznym. 
Zadziwiające świat umiejętności sa-

wantów mają jednak głównie charak-
ter odtwórczy – recytowanie książek 
z pamięci nie oznacza bowiem ich 
rozumienia, podobnie jak znajomość 
języków obcych nie przyczynia się do 
wykorzystywania ich w codziennej 
komunikacji.

SAWANCI NA SZKLANYM EKRANIE
We współczesnym społeczeń-

stwie umiejętności sawantów 
i ich zachowania wciąż stanowią 
przedmiot licznych dyskusji. Dzięki 
światowej kinematografii temat ten 
przestał być jednak uznawany za 
swoiste tabu. To właśnie dzięki boha-
terom takich produkcji jak Rain Man, 
Forrest Gump, K-PAX, Kod Merkury 
czy też Piękny umysł tajemniczy, acz 
samotni i niezrozumiani geniusze, 
którzy jednocześnie zadziwiają 
świat i mają trudności z zapięciem 
guzików, samodzielnym zjedzeniem 
posiłków lub zawiązaniem sznuro-
wadeł oraz kontaktami z innymi 
ludźmi, ujrzeli światło dzienne.

niewolnikiem, ale także zmagał się 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Pomimo niewielkich umiejętności 
matematycznych umiał bezbłęd-
nie w ciągu kilku chwil obliczyć, ile 
sekund przeżył człowiek mający np. 
70 lat, 17 dni i 12 godzin, uwzględnia-
jąc w swoich kalkulacjach nawet lata 
przestępne. Jego niezwykłe umie-
jętności przyczyniły się zarówno do 
posze-
rzenia me-
dycznego 
stanu 
wiedzy 
o sawan-
tyzmie, jak i stały się argumentem 
podnoszonym w dyskusjach na temat 
poziomu intelektualnego osób czar-
noskórych. 

Z kolei inspirujący twórców filmu 
Rain Man Kim Peek nie tylko znał na 
pamięć ponad 12 tys. książek, umiał 
bezbłędnie wymienić kody poczto-
we amerykańskich miast i nazwy 
autostrad, które przez nie przebiegają, 
ale także po wysłuchaniu fragmentu 
utworu muzycznego wskazywał, 
gdzie i kiedy go skomponowano 
oraz przedstawiał notę biograficzną 
jego twórcy. 

Z kolei Stephen Wiltshire lot 
helikopterem nad miastem wyko-
rzystywał do tego, aby nauczyć się 
topografii, którą z fotograficzną 
dokładnością był w stanie odtworzyć 
na kartce papieru po powrocie na 
ziemię, prawidłowo odwzorowując 
nawet liczbę okien znajdujących się 
w poszczególnych budynkach. 

Inny rodzaj uzdolnień prezento-
wał Leslie Lemke, niewidomy geniusz 
muzyczny, chorujący na porażenie 

Według statystyk co dziesiąty 
autysta jest sawantem.

Zespół sawanta pojawia się także czasami u osób, 
które wskutek choroby lub wypadku doświadczyły 
uszkodzenia centralnego układu nerwowego.



Tyle że jest chyba różnica między oglą-
daniem ostatniego sezonu Gomorry i lekturą 
nawet mądrej książki z dziedziny arche-
ologii a na przykład: fedrowaniem węgla, 
kierowaniem taksówką, prowadzeniem 
operacji chirurgicznej albo nadzorowaniem 
reakcji chemicznych. Koledzy dziennikarze, 
publicyści, prawnicy, politycy mogą praco-
wać, ile chcą. Cechą wolnych zawodów jest 
to, że często nie wiadomo, gdzie kończy się 
życie, a gdzie zaczyna praca. 

Zupełnie inaczej jest w przypadku 
licznych specjalistów, techników i róż-
nych innych „ścisłych”. A nasz świat jest 
coraz bardziej wyspecjalizowany. Specja-
liści zasuwają po 12–15 godzin wyłącznie 
w zacofanych krajach, gdzie ich praca jest 
niezbyt wydajna, bo organizacja i możliwo-
ści techniczne są do luftu, gdzie jest wysokie 
bezrobocie i bieda. Podobnie zresztą z ro-
botnikami. Taka była zresztą Polska lat 90., 
kiedy wymienieni wyżej panowie zaczynali 
swoje kariery zawodowe. A teraz są trochę 
jak ojciec, który mówi do syna: „pradziad 
lał twojego dziada, mnie twój dziad, to i ja 
ci spuszczę lanie”. Nie mam powodu, by 
wątpić, że naprawdę tak ciężko pracowali. 
Niestety, mocno przy tym zaniechali naukę 
ekonomii, a nawet zwykłą obserwację i rozu-
mienie otaczającego ich świata.

 Ale mam pomysł na eksperyment. Pano-
wie przekonają mnie do swoich argumentów, 
jak wsiądą do autobusu kierowanego przez 
półprzytomnego zombie, który prowadzi 
od 16 godzin. By było bardziej wiarygodnie 
i bym był bardziej przekonany, proponuję 
eksperyment przeprowadzić w górach. Inna 
sprawa, że patent części wspomnianych 
młodych lewicowców by nic nie robić i żyć ze 
zbiórek, też jest daleki od doskonałości. Ale 
o tym już przy innej okazji.

W tym stylu ostatnio toczą się dyskusje 
w naszym pięknym kraju na temat tego, ile 
powinniśmy pracować. Patrząc na nie, mam 
wrażenie, że przede wszystkim powinni-
śmy jednak porozmawiać na temat jakości 
nauczania i sprawności myślenia.

Marcin Matczak, chętnie wypowiada-
jący się w mediach prawnik, znany też jako 
ojciec rapera „młodych elit” Maty, wyraził 
w tygodniku „Polityka” wątpliwość, czy mło-
dzi lewicowcy byliby w stanie pracować po 
16 godzin na dobę, co jemu niegdyś zapew-
niło sukces. 

W odpowiedzi młodzi i starsi lewicow-
cy rzucili się na pana Matczaka, pisząc, że 
obowiązują prawo pracy, kodeksy, nowocze-
sność, prawo człowieka do samorealizacji, 
szczęścia, czasu wolnego i seksu. Medialni 
zwolennicy pana taty Maty z kolei rzucili się 
na nich, szydząc i przypominając, jak to oni 
zasuwali niegdyś też po 16 godzin i tą ciężką 
pracą doszli do swoich pozycji, a leniwe 
gówniarstwo zamiast się mądrzyć, powinno 
wziąć się do roboty. 

Ten spór uznałbym za bezsensowny, 
gdyby nie to, że trochę nam mówi o lu-
dziach, którzy być może za dużo pracowali, 
a w efekcie niczego się nie nauczyli, nawet 
porządnie rozejrzeć dookoła.

Otóż ja, zmęczony życiem bumer, 
dzisiaj też przepracuję zapewne około 16 
godzin. Byłem w pracy, miałem spotkania, 
piszę teksty, potem będę oglądał kilka od-
cinków serialu i poczytam książkę. Serial, 
mogę stwierdzić, że oglądam zawodowo, 
bo będę o nim robił program historyczny, 
książkę będę recenzował. Jako dziennikarz 
w sumie w pracy jestem zawsze, bo wszyst-
ko może stać się moją pracą. Pracuję ciężko 
jak tata Maty za młodu i jego koledzy 
dziennikarze!

Bo wiecie, zepsute bachory, kiedyś to starsi pracowali. Weźmy takiego 
tatę Maty. Zasuwał po 16 godzin i proszę, jaki osiągnął sukces. Nie to, co wy. 

Zombie za kierownicą

Wiktor Świetlik
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