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Ochrona swoich bliskich  
przed wyłudzeniem pożyczki na ich skradzione dane 

Badania pokazują, że 87% osób w wieku 18–24 lata i aż 92% seniorów ma świadomość  
zagrożeń, jakie dla finansów osobistych oznacza wyciek czy kradzież danych. Niestety, często 
z powodu beztroski czy zwykłego braku czasu nie potrafimy proaktywnie przeciwdziałać  
w sytuacji ich utraty i skutecznie uniemożliwiać ich wykorzystanie do wyłudzeń. Z pomocą 
przychodzi Oferta Rodzinna BIK, która pozwala objąć ochroną nie tylko samego siebie, ale także 
grupę bliskich osób, na których nam zależy. 

N ie wszyscy w równym stopniu 
potrafią właściwie zatrosz-
czyć się o ochronę przed 
wyłudzeniem, gdy ich dane 

wpadną w niepowołane ręce. Dlatego 
powstała Oferta Rodzinna BIK. Jest 
ona adresowana do osób, które chcą 
zabezpieczyć przed wyłudzeniami nie 
tylko siebie, ale też swoich bliskich. 
Mogą to być rodzice lub teściowie, 
partner lub partnerka, ale także do-
rosłe dziecko. Kluczową osobą w tej 
opcji jest ten, kto podejmuje się roli 
opiekuna „grupy rodzinnej”. Inicjując 
grupę, opiekun obejmie ochroną te 
osoby, na których ochronie przed 
wyłudzeniem mu zależy.

Opiekun może zaprosić do wspól-
nej grupy cztery pełnoletnie osoby, 
które chce otoczyć opieką. Dzięki 

temu będzie otrzymywał Alerty BIK 
ostrzegające o wyłudzeniu na dane 
swoje i chronionych bliskich. Będzie 
mógł zareagować w przypadku 
prób wyłudzeń. Równolegle każdy 
podopieczny otrzymuje Alerty BIK 
dotyczące jego samego.

Aktywowanie Alertu BIK 
oznacza, że objęci ochroną rodzin-
ną zostaną w czasie rzeczywistym 
poinformowani o próbie wyko-
rzystania swoich danych w celach 
przestępczych np.: do zaciągnięcia 
kredytu, pożyczki lub podpisania 
terminowego zobowiązania z firmą 
telekomunikacyjną.

Aby skorzystać z Oferty Ro-
dzinnej BIK, zarówno opiekun, jak 
i podopieczni muszą zarejestrować się 
w BIK i potwierdzić swoją tożsamość. 

Posiadanie konta w BIK umożliwia też 
bardzo szybkie i proste zastrzeganie 
dowodu osobistego, jeśli podejrzewa-
my, że nasze dane wpadły w ręce prze-
stępców. Wystarczy jedno kliknięcie 
na swoim koncie bik.pl, by wyłączyć 
z obiegu dokument tożsamości i tym 
samym uniemożliwić wykorzystanie 
go do zaciągnięcia kredytu, po-
życzki czy podpisania innej umowy 
przez oszusta.

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

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. Niech ten szczególny czas upłynie w ciepłej  

atmosferze spotkań w gronie najbliższych.

...............................................................................................................................
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Ekstraoferta
 świąteczna

nieco droższa, więc zadaję sobie pytanie, czy 
naprawdę jest rzeczą niezbędną mi do życia. 
Jakże wielka była ma radość, gdy okazało się, 
że marka z okazji Black Friday postanowiła 
wprowadzić rabaty! Wchodzę na stronę, patrzę 
na mój wymarzony model, a tam… promocja 
taka, że sukienka była droższa 50 zł niż przed 
rzekomą obniżką. To bardzo nieładne zacho-
wanie i jakoś mnie zraziło do zakupów w tej 
firmie. Sukienki – jak się okazało – wcale aż tak 
nie potrzebuję. 

Oczywiście jeśli ktoś widział model po raz 
pierwszy, zobaczył, że sukienka jest przecenio-
na z 650 zł! Nie wiem, jak do tego doszło, ale 
– cóż – najwidoczniej przeoczyłam, aby taka 
cena kiedykolwiek widniała na stronie. 

Zastanawiam się, jak chyba każdy, czym 
obdarować najbliższe mi osoby. Podoba mi się 
hasło, które co jakiś czas widzę w internecie: 
kup prezent na lata, nie na święta. W taki spo-
sób zaczęłam też myśleć. Po chwili doszłam do 
wniosku, że moi bliscy mają już prawie wszyst-
ko – ubrania, biżuterię, notatniki, różne inne 
gadżety. Zawsze za to narzekają na brak jedne-
go. Brak czasu. 

Postanowiłam, że w tym roku podaruję im 
właśnie to – czas. Naprawdę nie mogę się do-
czekać, aż wrócę do domu na święta, odłożę 
telefon, przez kilka dni nie będę sprawdzała 
poczty. Zamiast tego będę rozmawiała i oglą-
dała z rodziną filmy, z bratem wyjdę na łyżwy, 
pójdę na spacer ze znajomymi, wybiorę się na 
wycieczkę z chłopakiem (najlepiej w takie miej-
sce, gdzie nie ma zasięgu) i trochę pojeżdżę po 
Polsce, żeby napić się herbaty z moimi przyja-
ciółmi. Na ten moment nie mogę sobie wyobra-
zić lepszego prezentu. Jeśli jesteście w stanie 
podrzucić jakiś pomysł, to bardzo chętnie się 
z nim zapoznam.

Oczywiście, że przygotuję prezenty, ale 
będą one bardzo spersonalizowane. Nie za-
braknie świątecznych kartek, rzeczy, które 
w sposób szczególny kojarzą mi się z bliskimi.

Zwolnijcie, zadbajcie o swoją głowę. Tego 
życzę Wam na czas świąt i cały nowy rok. 
Cokolwiek nie robicie w życiu, róbcie to tak, 
żeby w tym życiu być, aktywnie uczestniczyć, 
a nie stać obok niego i bezwładnie płynąć na 
fali czasu.

W 
tym roku ozdoby świą-
teczne na sklepowych 
półkach można było wy-
patrzeć ponoć już w paź-
dzierniku. Obok zniczy 
stały figurki mikołajów. 
Sama tego nie widziałam, 
ale mam zeznania kilkoro 
świadków z różnych miej-
scowości i – jak mawiają 
– nie mam powodu, żeby 
im nie wierzyć.

Myślę, że takie praw-
dziwe, istne szaleństwo 
zaczyna się od czarnego 

piątku. Wszechobecne megarabaty, superprze-
ceny sprawiają, że jest to wręcz idealny dzień 
na rozpoczęcie gromadzenia świątecznych 
upominków dla najbliższych. Prawda? Coraz 
częściej czarny piątek zamienia się w czarny 
tydzień – coby nasycić klientów samymi ryn-
kowymi dobrami. Czekajmy na czarny miesiąc, 
a później już tylko czarną rozpacz. 

Muszę się Wam przyznać, że od kilku 
miesięcy mam na oku pewną sukienkę. Jest 

Aleksandra Klimkowska
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C zęsto zapominamy, jakie jest 
prawdziwe znaczenie świąt. 
Czekamy z utęsknieniem na 
prezenty i świętego miko-

łaja. Gotujemy mnóstwo potraw, 
które jemy jeszcze przez następ-
ne tygodnie.

Czy zastanawialiście się kiedy-
kolwiek, co stoi za dzieleniem się 
opłatkiem czy ubieraniem choinki? 
Czy przeszło Wam kiedyś przez 
myśl, po co na stole pojawia się 
12 potraw, a pod obrusem kładzie 
się sianko? Poświęćcie 10 minut 
i odkryjcie razem ze mną prawdziwe 
znaczenie świąt.

OPŁATEK
Dzielenie się opłatkiem to typo-

wo polski zwyczaj. Wraz z rodziną 
i najbliższymi dzielimy się symbo-
licznym chlebem, nie tylko składa-
jąc sobie życzenia wszystkiego naj-
lepszego, ale jednocześnie prosząc 
o wybaczenie wszystkiego, co złe, 
jednocząc się w miłości. W ten dzień 
mamy szczególne poczucie, że naj-
ważniejsze w życiu to bycie dobrym 
człowiekiem i dawanie szczęścia 
ludziom, którzy odwdzięczają się 
nam tym samym. 

CHOINKA
Historia ubierania choinki sięga 

wiele wieków wstecz i oparta jest na 
licznych legendach. Jedne mówią 
o niedźwiedziu, który przyniósł 

iglaste drzewko Jezusowi w prezen-
cie, inne traktują o wielkim dębie, 
którego ścięcie spustoszyło okolicę, 
ale nie zdołało uszkodzić wiecznie 
zielonego drzewka. Wspólne ubie-
ranie choinki stało się dla nas jedną 
z najmilszych świątecznych tradycji. 
Przy akompaniamencie kolęd 
przyozdabiamy ten symbol odrodze-
nia bombkami, lampkami i przede 
wszystkim gwiazdą, która symboli-
zuje drogowskaz Trzech Króli.

DODATKOWE MIEJSCE PRZY STOLE
Większość z nas przy stole 

zostawia puste nakrycie. Według 
wielu jest ono poświęcone nie-
spodziewanemu gościowi. Święta 
Bożego Narodzenia to czas po-
jednania i otwartości na drugiego 
człowieka. Puste miejsce oznacza 
więc naszą zgodę i chęć podzielenia 
się opłatkiem z zbłąkanym nie-
znajomym. Z drugiej strony takie 
niezajęte przez nikogo miejsce 
przy stole powinno przypominać 
nam o wszystkich tych, których 
z jakichkolwiek powodów nie może 
być z nami w tym ważnym dniu: 
o zmarłych krewnych, a także ro-
dzinie i przyjaciołach, którzy myślą 
o nas z bardzo daleka.

12 POTRAW I SIANKO 
POD OBRUSEM

12 potraw symbolizuje najpraw-
dopodobniej 12 apostołów oraz licz-

Święta w XXI wieku kojarzą nam się z przepychem, pieniędzmi, ogromnymi zakupami, 
wystawnymi drzewkami świątecznymi na głównych placach miast. Ostatecznie zatracamy 
rzeczywistą istotę tego prawdziwie duchowego święta. 

Maja Polak

bę miesięcy w roku. Nie bez powodu 
są to potrawy postne. W ten sposób 
ukazujemy, że pamiętamy, iż Święta 
Rodzina cierpiała głód i niedosta-
tek. Z takiego również powodu pod 
świątecznym obrusem umieszczamy 
sianko. W ten wigilijny wieczór, je-
dząc potrawy niekoniecznie wyszu-
kane (w końcu to pierogi z kapustą, 
nie kawior), powinniśmy skupić się 
na duchowości i prostocie życia. Czy 
naprawdę do szczęścia potrzebuje-
my tak wiele?

PASTERKA 
Msza o północy w Boże Naro-

dzenie, która jest symbolem naro-
dzin Zbawiciela. To właśnie o pół-
nocy z 24 na 25 grudnia modlimy 
się, gorliwie klękając na słowa: „I za 
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowie-
kiem”. W tę chłodną zazwyczaj noc, 
w kościele pełnym wiernych, za-
równo starszych, jak i tych całkiem 
małych, łączymy się w wyznaniu 
wiary w sposób szczególny, radując 
się wspólnie narodzinami Jezusa 
Chrystusa.

Mimo że kochamy kolorowe 
lampki, Kevina, który kreatyw-
nie radzi sobie z włamywaczami, 
i cały ten świąteczny zawrót głowy, 
pamiętajmy o prawdziwej istocie 
świąt. O pojednaniu, miłości i cu-
dzie, jaki nas spotkał. Cudzie wiary, 
że na świecie pojawia się dobro 
w postaci Zbawiciela.

Esencja  
Bożego Narodzenia
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Bożonarodzeniowe  
tradycje na świecie

Doskonale wiemy, jak celebruje się Boże Narodzenie w Polsce. A jak wyglądają świąteczne 
tradycje w egzotycznych krajach? Postanowiliśmy zapytać o to  
obcokrajowców z różnych zakątków świata.

Patryk Kijanka
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Darmowej Dostawy, który wypada 
w tym roku 14 grudnia – to naj-
lepsza okazja, by kupić świąteczne 
prezenty, nie martwiąc się kosztami 
wysyłki. Ostatnią propozycją jest 
sprawdzenie, czy dany sklep nie 
posiada możliwości odbioru oso-
bistego – najczęściej w przypadku 
dużych sieci zamówione produkty 
można odebrać w sklepach stacjo-
narnych zupełnie za darmo, a jeśli 
chodzi o mniejsze sklepy, taka opcja 
jest dostępna w miejscu siedziby 
danej firmy.

WYPRZEDŹ ŚWIĘTA 
I KUP WCZEŚNIEJ

Ostatnim patentem, który 
warto wcielić w życie, choć już nie 
do końca w przypadku zbliżających 
się świąt, jest kupowanie prezentów 
z wyprzedzeniem. Na skompletowa-
nie świątecznych podarków mamy 
przecież cały rok! Wcześniejsze 
zakupy gwarantują nam nie tylko 
dostęp do atrakcyjnych ofert, ale 
także wyższą dostępność i gwaran-
cję dostawy na czas. Przykładowo 
wełniany szalik czy ciepły sweter 
warto kupić na letnich, przedwaka-
cyjnych wyprzedażach, kiedy sklepy 
pozbywają się zimowego asorty-
mentu. Zapłacisz za niego wtedy 
ułamek ceny, którą widzisz na metce 
w grudniu. Warto zapamiętać, że 
kompletowanie prezentów warto 
zacząć tuż… po świętach. Już kilka 
dni po wigilii sklepy zaczynają wy-
przedawać świąteczny asortyment 
i to właśnie wtedy można pomyśleć 
o podarkach na kolejny rok. O ile 
to nie będą czekoladowe mikołaje, 
bo jest ryzyko, że po roku na dnie 
szafy nie będą smakować równie 
wyśmienicie.

szy wyświetla się baner zachęcający 
do zapisu na newsletter. Zwykle od 
razu go zamykamy, by przejść do 
przeglądania oferty sklepu, jednak 
warto zatrzymać wzrok na nim 
chwilę dłużej i doczytać szczegó-
ły. Może się okazać, że za samo 
podanie maila możemy otrzymać 
np. 10% zniżki na zakupy. Do tego 
celu szczególnie przydaje się strona 
10minutemail.com, która generuje 
unikalny, ważny jedynie 10 minut 
mail. Wystarczy go użyć, następnie 
odczytać mail z kodem zniżkowym 
i nie martwić się o spam na prywat-
nej skrzynce. 

CASHBACK LEPSZY NIŻ JEGO BRAK
Stosunkowo nowym rozwiąza-

niem są strony i aplikacje, za pomocą 
których można uzyskać cashback, 
czyli zwrot części kwoty za zakupy. 
Wystarczy pobrać aplikację na tele-
fon, wybrać z jej oferty interesujący 
nas sklep i za pomocą linka wygene-
rowanego przez aplikację dokonać 
zakupu. Dzięki temu rozwiązaniu 
po każdym zakupie wraca na nasze 
konto kilka procent (zazwyczaj od  
5 do 15) wydanej kwoty.

OSZCZĘDZANIE NA DOSTAWACH
Każdy zna ten ból, szczególnie 

przy zakupach tańszych rzeczy, 
gdy koszty wysyłki niebezpiecznie 
zbliżają się do wartości produktu, 
jaki chcemy kupić, lub stanowią 
jego dużą część. Wówczas ponownie 
z pomocą przychodzi wyszukiwarka, 
w którą warto wpisać nazwę sklepu 
z dopiskiem „darmowa wysyłka” 
i poszukać na proponowanych stro-
nach kodów rabatowych. Kolejnym 
patentem jest skorzystanie z Dnia 

S klepy wykorzystują różnego 
rodzaju sztuczki sprzedażowe, 
które w połączeniu z presją 
czasu i świąteczną gorączką 

opróżniają nasze portfele niczym 
goście półmisek z sałatką jarzynową 
babci. Przeczytaj, co radzimy na 
ten czas. 

ZANIM KUPISZ – PORÓWNAJ
Decydując się na konkretny pro-

dukt, warto przed zakupem sprawdzić 
ceny w konkurencyjnych sklepach. 
Czasami ta sama rzecz pod innym 
adresem może kosztować nawet 
kilkanaście złotych mniej! Wystar-
czy wpisać w wyszukiwarkę nazwę 
produktu, by wyskoczyły jego oferty 
w różnego typu sklepach albo spraw-
dzić informacje w porównywarkach 
cen. To kilka kliknięć więcej, a zakupy 
od razu stają się bardziej okazyjne.

KOD DA WINCYJ
Kto nigdy nie wpisywał nazwy 

sklepu + hasła „kod zniżkowy” 
w wyszukiwarkę, niech pierwszy 
rzuci śnieżką! To najlepszy patent, 
by odkryć kody promocyjne, które 
niekoniecznie znajdziemy na stronie 
danego sklepu. Oprócz tego warto 
zaobserwować firmę, której produkt 
chcemy kupić, w mediach społeczno-
ściowych. Często dla wiernych fanów 
przygotowywane są specjalne zniżki 
albo zapowiadane z wyprzedze-
niem promocje. Kodów rabatowych 
warto również szukać u influencerów 
współpracujących z marką.

PATENT NA NEWSLETTER 
Kiedy wchodzi się na stronę wy-

branego sklepu, często jako pierw-

Jak nie przepłacać za prezenty?
Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi przytłaczająca liczba ofert, promocji 

i zniżek na produkty, które można położyć pod choinką. Jak nie dać się naciąć i wydać na nie 
faktycznie mniej?

Klaudia Łoś
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zwrot ten jest zupełnie niepotrzeb-
ny, a nawet niewłaściwy. Najczę-
ściej bowiem mówiąc smaczego, 
zmuszamy gości do odpowiadania 
z pełnymi ustami. Choć dla niektó-
rych smacznego stanowi sygnał do 
rozpoczęcia posiłku, łatwo zastąpić 
go po prostu rozpoczęciem jedzenia 
przez gospodarza – bo to właśnie 
gospodarz jako pierwszy sięga 
po sztućce. Powinien on jednak 
pamiętać, że nie należy rozpoczynać 
posiłku, dopóki wszyscy nie dostaną 
swoich dań, a serwująca je osoba 
usiądzie do stołu. 

Poza jedzeniem na stole zawsze 
są też napoje. Gdy ktoś nalewa nam 
wody, suszu czy wina, nie podnośmy 
szklanki ani kieliszka! Znacznie 
trudniej jest trafić do ruchomego 
celu, a takim staje się naczynie 
trzymane w ręku. Powinno ono 
stać na stole w swoim pierwotnym 
miejscu – to nalewający musi wstać 
i podejść, by wygodnie nalać napoje. 
Wstać, a nie przechylić się przez 
stół – to niezwykle ważna zasada 
elegancji.

Największym świątecznym 

(NIE)TRUDNA SZTUKA  
SAVOIR-VIVRE’U PRZY STOLE 

Obycie przy stole widać, zanim 
jeszcze pojawią się na nim potra-
wy – wystarczy, by goście usiedli. 
Założona noga na nogę i łokcie na 
stole zdemaskują każdego. 

Mysz na plecach, kot na kola-
nach to angielska zasada opisująca 
idealną pozycję przy stole. Siedzieć 
należy prosto, opierając się tak, by 
z pleców nie spadła mysz. By na 
kolanach mógł zmieścić się kot, do 
stołu nie powinno się całkowicie 
dosuwać. Pisząc prościej – plecy pro-
ste, nogi razem. Kot spadnie też, je-
śli założymy nogę na nogę, a nawet 
jeśli o kocie nie myślimy, to pomyśl-
my o współbiesiadnikach, których 
w ten sposób będziemy kopać. 

Ręce trzyma się na stole lub pod 
stołem, jednak dla łokci na stole 
miejsca nie ma. Łokcie powinny 
być trzymane przy ciele, ale nie 
w sztuczny, utrudniający ruch, 
komiczny wręcz sposób. Wystarczy 
nad nimi panować i pamiętać, że 
w chwili, gdy sztućce wędrują do 
ust, łokieć pozostaje przy ciele. 

Właśnie – sztućce wędrują 
do ust, a nie usta do talerza. Przy 
każdym stole znajdzie się ktoś, 
kto przy każdym kęsie kłania się 
talerzowi, czasami w obawie przez 
rozlaniem wspominanego barszczu 
czy utratą porcji nałożonej na wide-
lec. Nie trzeba tego robić, wystarczą 
mniejsze porcje. Barszcz przestanie 
kapać, gdy po prostu znajdzie się 
go mniej na łyżce. Jeśli podana 
świąteczna zupa smakuje nam tak 
bardzo, że nie chcemy zmarnować 
ani kropli, pamiętajmy, że talerz 
odchylamy od siebie, a nie przechy-
lamy w swoją stronę.

Warto pamiętać też, że raz 
oderwane od stołu sztućce nigdy nie 
dotykają go ponownie. Nie należy 
opierać sztućców w taki sposób, że 
jedna część dotyka talerza, a druga 
stołu. Jeśli robimy przerwę w jedze-
niu, sztućce układamy w taki spo-
sób, by wskazywały godzinę 16:40. 
Gdy posiłek kończymy, powinny 
zostać ułożone na 16:20.

Przy świątecznym stole kontro-
wersje często wywołuje życzenie 
smacznego. Prawda jest taka, że 

Świąteczne faux pas – 
jak uniknąć nieporozumień przy 
bożonarodzeniowym stole?

Boże Narodzenie to wspaniały czas rodzinnych spotkań. Długie godziny spędzane przy stole są 
doskonałą okazją do rozmów, ale też prawdziwym sprawdzianem naszych dobrych manier. Ktoś 
ubrudzi obrus czerwonym barszczem, ktoś będzie niezadowolony z prezentu, a jeszcze ktoś znów 
zapyta, kiedy wreszcie dostanie zaproszenie na wesele. Tego wszystkiego da się uniknąć. Wystarczy 
poznać kilka podstawowych zasad etykiety. 
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błędem jest jednak marnowanie 
jedzenia. Na talerz nakładajmy so-
bie tylko tyle, ile jesteśmy w stanie 
zjeść. Lepiej kilka razy sięgnąć po 
dokładkę, niż zostawiać rozgrzeba-
ne resztki.

PREZENTY – KŁOPOTLIWA 
PRZYJEMNOŚĆ

Prezent zawsze ma nam się 
podobać, nawet gdy się nie podoba. 
Jego przyjmowanie powinno opierać 
się na trzech elementach: podzię-
kowanie, rozpakowanie i znów 
podziękowanie.

Za otrzymany prezent zawsze 
dziękujemy dwa razy. Pierwszy 
raz w chwili, gdy prezent jest nam 
wręczany, a drugi wtedy, gdy już 
go rozpakujemy. Podziękowania 
są bardzo blisko siebie, bo prezent 
powinno się odpakować zaraz po 
jego otrzymaniu. Gdy obdarowujący 
wręcza nam prezent, powinnyśmy 
za niego natychmiast podziękować 
i z zainteresowaniem rozpocząć jego 
odpakowywanie. Bez względu na 
to, czy był strzałem w dziesiątkę, 
czy strzałem w kolano, musimy 
przykleić do twarzy swój najbardziej 
radosny uśmiech i podziękować za 
wspaniały podarunek. Jeśli prezent 
znajduje się w torebce, należy go wy-
jąć i obejrzeć. Jedynym wyjątkiem 
są prezenty z gotówką, których ani 
nie otwieramy, ani nie przeliczamy. 

Pytanie, które w okolicy świąt 
Bożego Narodzenia wielu z nas 
sobie zadaje, brzmi: czy wypada 
wymienić prezent? Najczęściej nie, 
bo – jak już ustaliliśmy – z prezen-
tów mamy się cieszyć. Zdarza się 
jednak, że dostajemy np. ubranie, 
które jest na nas za małe. O umożli-
wienie zwrotu lub wymiany takiego 
produktu powinien jednak zadbać 
sam obdarowujący, wręczając nam 
paragon. Ale ceny i paragony to 
kolejny świąteczny problem – bo 
czy paragon należy wręczać razem 
z prezentem?

Na pierwszy rzut oka dla wielu 
wydaje się to być kompletną bez-
czelnością. Po chwili zastanowienia 
można jednak dojść do wniosku, 
że ma sporo sensu. Jeśli chce-

my dać obdarowanemu swobodę 
podjęcia decyzji, np. w przypadku 
wspomnianego ubrania, możemy 
dołączyć do prezentu paragon, 
który umożliwi wymianę lub zwrot 
towaru. Obdarowany nie będzie 
wówczas zawstydzony informowa-
niem o tym, że prezent nie do końca 
wpisuje się w jego gust lub rozmiar. 
Paragon warto dołączyć także do 
prezentu, dla którego szczególnie 
ważna jest gwarancja producenta, 
czyli np. sprzętu technologicznego. 
Gdy coś się zepsuje, posiadający 
paragon może domagać się bezpłat-
nej naprawy.

Jak przekazać paragon do 
prezentu? Wystarczy włożyć go do 
koperty dołączonej do prezentu, 
pisząc na niej informację o tym, 
że paragon przekazywany jest na 
potrzeby zwrotu, wymiany lub 
gwarancji.

PYTANIA, KTÓRYCH NIE  
NALEŻY ZADAWAĆ 

Ludzie mają naturalną skłonność 
do interesowania się prywatnymi 
sprawami innych. Nie ma w tym nic 
złego, jeśli zainteresowany z własnej 
woli dzieli się swoimi radościami 
i problemami. Warto jednak pamię-
tać, że nigdy nie należy zadawać 
pytań, które naruszają granice pry-
watności, a nawet intymności. 

„Kiedy ślub?” lub „Kiedy wreszcie 
doczekamy się wnuka?” to prawdziwe 
kląski świątecznych kolacji. O ile to 
pierwsze wywołuje najczęściej jedynie 
zakłopotanie połączone z zaże-
nowaniem, pytanie o dzieci bywa 
prawdziwie bolesne. Pytanie innych 
o chęć posiadania potomstwa jest 
przekroczeniem bardzo delikatnej, ale 
wyraźnej granicy. Nigdy nie wiemy, 
czy para po prostu nie chce mieć 
dzieci, czy pomimo wielu lat starań 
nie może ich mieć lub – co gorsza – już 
jakąś ciążę straciła.

Przy stole nie powinny padać 
także pytania o pieniądze. Dżen-
telmeni i damy o pieniądzach przy 
świątecznym stole nie rozmawiają. 
„Ile zarabiasz w tej nowej pracy?”, 
„Nie uda Wam się dostać kredytu, że 
musicie wynajmować?”. Pieniądze 

to w naszym kraju bardzo wrażliwy 
temat. Zdarza się, że w czasie świąt 
spotykają się osoby różnie sytuowa-
ne, więc pytanie o zarobki może być 
kłopotliwe. Zamiast pytań o finan-
sowe aspekty pracy warto wskazać 
jej niematerialny aspekt i zapytać 
np. o kondycję branży. Jeśli pytany 
będzie chciał się z nami podzielić 
warunkami swego zatrudnienia, na 
pewno to zrobi.

Są też pytania, które zadajemy, 
chcąc sprawić komplement. „Schu-
dłaś?”, „Troszkę przybrałaś, prawda? 
Od razu lepiej!” nawet wypowiedziane 
z dobrą intencją są zbyt ryzykowne. 
Dobrymi chęciami jest piekło wybru-
kowane. Wzrost lub utrata wagi to nie 
zawsze efekt zdrowej diety lub sportu, 
ale czasami też choroby lub przeży-
wanego stresu. Jeśli to rzeczywiście 
będzie czyjś sukces, na pewno sam się 
tym podzieli.

Niegrzeczne pytania zazwyczaj 
bardzo nas denerwują. Warto nauczyć 
się spokojnie na nie odpowiadać. Naj-
prościej jest udać, że nie usłyszało się 
pytania. W chwili, gdy ciocia szarpiąc 
nas za rękaw, pyta, czy już spodzie-
wamy się dzidziusia, możemy wstać, 
mówiąc głośno „Chyba przypala się 
moja pieczeń!”, po czym pędem pobiec 
do kuchni. Pytająca powinna wtedy 
domyślić się, że jej pytanie nie było na 
miejscu. Jeśli nasza aluzja nie skut-
kuje i pytanie zostanie ponowione, 
warto jasno postawić granicę, mówiąc 
„Nie chcę o tym rozmawiać” lub „To 
nie jest moment na tego typu rozmo-
wy” i zmienić temat. W drastycznych 
sytuacjach, gdy pytanie nadal jest 
powielane, a my oskarżani jesteśmy 
o bycie sztywniakami, możemy 
odpłacić pięknym za nadobne, czyli 
zadać równie krępujące pytanie.

Święta powinny być radosnym 
czasem spędzanym z rodziną. 
Znajomość zasad etykiety i zwykły 
zdrowy rozsądek mogą pomóc spra-
wić, że niejasności i niegrzeczności 
odejdą w zapomnienie. Wystarczy 
na moment się zatrzymać i zastano-
wić nad tym, jak sami chcemy być 
traktowani. Od tego już tylko jeden 
krok, by zacząć w taki sam sposób 
traktować innych.

Aleksandra Pakuła

trenerka etykiety i założycielka Instytutu Etykiety, która poza salą szkole-
niową od ponad pięciu lat wiedzę z zakresu dobrych manier propaguje także 
w internecie, prowadząc kanał na YouTubie, profil na Instagramie oraz bloga. 
Autorka książki Z klasą. Vademecum współczesnej damy, wydanej w listopadzie 
2021 roku. Specjalistka w dziedzinie marketingu usług profesjonalnych. 

OKIEM EKSPERTKI
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Jest to jaskrawy przykład 
bezwzględnego prawa rządzącego 
marketingiem. A jest nim prawo 
percepcji. Nowa Cola mogła być 
smaczniejsza w ślepych testach (po-
dobnie jak Pepsi), jednak ostatecznie 
najważniejsze jest to, co o danym 
brandzie myśli konsument. To jego 
percepcja jest najważniejsza. 

NEW COKE I STRANGER THINGS
21 maja 2019 r. Coca-Cola ogło-

siła wprowadzenie limitowanej wer-
sji napoju pod brandem New Coke. 
Produkt miał być wyprodukowany 
w liczbie 500 000 sztuk i sprzeda-
wany online oraz w automatach 
w Nowym Jorku i Los Angeles. 

Przyczyną zamieszania był trze-
ci sezon serialu Netflixa Stranger 
Things. Jest to jeden z największych 
hitów platformy. Akcja serialu 
trzeciego sezonu rozgrywała się 
w USA w 1985 r.

Opinie na temat napoju New 
Coke w 2019 r. różniły się od tych 
z 1985 r. Doceniony został jego 
orzeźwiający smak, a wielu ludzi 
chciało wprowadzenia napoju 
na stałe. Zainteresowanie było 
tak wielkie, że 500 000 sztuk 
okazało się wielokrotnie za ma-
łym nakładem.

Finalnie ten ruch marketingo-
wy i współpraca na linii Coca-Cola 
i Netflix z wizerunkowego punktu 
widzenia były kapitalne.

Kto wie, może będzie jeszcze 
szansa zasmakować New Coke?

CO MOGŁO PÓJŚĆ NIE TAK?
Otóż wszystko.
Zmiana wywołała ogromne 

poruszenie wśród konsumentów. Na-
stąpiła istna apokalipsa. Codziennie 
wykonywane były tysiące telefonów 
na infolinię Coca-Coli, a w nich krzy-
ki, wyzwiska, niezadowolenie. 

Konsumencka wroga kampania 
trwała kilka miesięcy i kosztowała 
koncern ogromne sumy pieniędzy 
idące w miliardy oraz straty wize-
runkowe odrabiane przez lata.

REAKCJA COCA-COLI I POWRÓT 
DO KORZENI

Koncern zdecydował się przy-
wrócić oryginalny brand pod nazwą 
Coca-Cola Classic, a brand New Coke 
zmienić na Coca-Cola II. Produkt 
pozostał tylko na kilku regional-
nych rynkach.

The Coca-Cola Company nie 
ukrywa swojej „wtopy”, a na jej 
stronie możemy znaleźć ciekawy 
wniosek, w którym sytuację koncern 
ocenia jako „osiągnięcie celu, choć 
nie w sposób, który był zamierzony”. 

MARKETING I PERCEPCJA
Coca-Cola, przywracając Coca-

-Cola Classic, oddała konsumentom 
to, co zabrała. Dzięki temu odzyskała 
ich lojalność i uświadomiła stratę, 
którą mogli ponieść. Dzięki temu to 
właśnie Coca-Cola pozostaje liderem 
w swojej kategorii.

P rzywołane cytaty tuzów mar-
ketingu mówią nam o podsta-
wowym prawie, którym ów 
marketing się kieruje. Tym 

prawem jest prawo percepcji.
O tym, że ludzie kupują obiet-

nicę, którą składa producent i jego 
produkt, a nie faktyczną funkcjonal-
ność czy obiektywną cechę, boleśnie 
przekonała się Coca-Cola, popełnia-
jąc swój największy błąd wizerunko-
wy w historii.

Koncern uwierzył twardym da-
nym z mierzalnego badania, jednak 
porzucił przy tym szerszą perspekty-
wę. Dokonał w ten sposób zamachu 
na swój flagowy produkt!

A teraz do rzecz.

PO CO TO WSZYSTKO BYŁO?
W 1985 r. The Coca-Cola Com-

pany podjęła niezwykle ryzykow-
ną decyzję o zastąpieniu swojego 
flagowego brandu Coca-Cola nowym 
napojem o nazwie New Coke. 

Miała to być odpowiedź koncer-
nu na regularny spadek udziałów 
rynkowych na rzecz głównego 
konkurenta, który wydzierał 
coraz większą część kategorii z rąk 
Coca-Coli.

Ślepe testy wskazywały zdecy-
dowaną przewagę Pepsi. Przynaj-
mniej te tzw. pierwszego smaku. 
Naturalną konsekwencją była zatem 
decyzja o zmianie receptury i wielka 
kampania reklamowa oznajmiająca 
światu nadejście nowej jakości pod 
nowym brandem!

Największa wpadka 
brandingowa wszechczasów

Igor Subocz

Produkty są wytwarzane w fabryce, lecz 
marki powstają w umyśle konsumentów.

Marketing to nie walka na wyroby,  
tylko walka na percepcję.

Walter Landor

Al Ries & Jack Trout
Nowa Coca-Cola, czyli New Coke.
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R ękodzielnicy, artyści, miło-
śnicy uprawianego w domo-
wym zaciszu stolarstwa – to 
właśnie oni ze względu na 

rosnące zainteresowanie prezenta-
mi personalizowanymi w okresie 
przedświątecznym cieszą się dużym 
wzięciem. 

Wśród nich znajdują się nie tylko 
osoby, które przed świętami pragną 
zasilić domowy budżet dodatkowy-
mi środkami, ale także ci, którzy 
zastanawiają się nad uruchomieniem 
własnej firmy, ale chcieliby wcześniej 
dowiedzieć się, czy ich oferta jest 
w stanie wyróżnić się wśród konku-

rencji. Działalność nierejestrowana, 
której prowadzenie od 30 kwietnia 
2018 r. jest w pełni legalne, to dla 
nich świetne rozwiązanie. 

BEZ SAMOKONTROLI ANI RUSZ
Z „prowadzenia firmy na próbę”, 

jak popularnie określa się działal-
ność nierejestrowaną, w 2020 r. sko-
rzystało ok. 20 tys. obywateli, którzy 
łącznie zarobili 53 mln zł. Liczby te 
się podwoiły w porównaniu z rokiem 
poprzednim, co pokazuje rosnące 
zainteresowanie wspomnianym 
rozwiązaniem, które nie wymaga od 
nas ani specjalnych rejestracji, ani 
odprowadzania składek na ZUS. 

W żaden sposób nie wyklucza się 
to także z jednoczesnym pozostawa-
niem na etacie lub byciem zatrudnio-
nym na umowę zlecenie lub umowę 

Z „prowadzenia firmy na próbę”, jak popularnie określa  
się działalność nierejestrowaną, w 2020 r. skorzystało  
ok. 20 tys. obywateli, którzy łącznie zarobili 53 mln zł.

W 2021 r. comiesięczne dodatkowe przychody 
musiały mieścić się w limicie 1400 zł.

o dzieło. Dzięki temu możliwe jest 
połączenie stabilnej pracy dającej 
regularne przychody z działalnością 
mającą np. sezonowy charakter. 

Limit przychodów, które można 
w ten sposób uzyskać, co roku się 
zmienia, jednakże nie może on 
przekroczyć 50% tzw. najniższej 
krajowej. To oznacza, że w 2021 r. 
comiesięczne dodatkowe przychody 
musiały mieścić się w limicie 1400 zł. 
Pilnowanie tej bariery jest niezwykle 
ważne, ponieważ nawet jej jedno-
razowe i nieznaczne przekroczenie 
rodzi konieczność złożenia wniosku 
rejestracyjnego do CEIDG w ciągu 

najbliższych 7 dni, 
bowiem zostajemy 
uznani za osoby pro-
wadzące działalność 
gospodarczą. 

Z BIUROKRACJĄ ZA PAN BRAT
Jak najlepsze wykonywanie 

swojej pracy oraz kontrolowanie 
przychodów to tak naprawdę główne 
obowiązki, z których należy się 
wywiązywać. Warto pamiętać także 
o tym, że gdy osoba kupująca nasz 
produkt poprosi o rachunek, jeste-
śmy zobowiązani do jego wystawie-
nia. Nie jest to 
jednak niczym 
szczególnie 
trudnym – aby 
sobie z tym 
poradzić, można 
skorzystać m.in. z takich stron inter-
netowych jak www.fakturownia.pl 
czy www.ifirma.pl, które pozwalają 
na darmowe wystawianie uproszczo-
nych faktur. 

Na działalność nierejestrowaną 
nie mogą jednak zdecydować się 

Listopad i grudzień to miesiące, w których wielu przedsiębiorców zaciera ręce na samą 
myśl o zakupowym szaleństwie dopadającym społeczeństwo. Cieszyć się mogą jednak nie  
tylko duże firmy, ale także ci, których dzieła mogą trafić do nowych właścicieli, zasilając przy 
tym kieszeń pomysłodawcy dodatkowymi pieniędzmi. I to legalnie! 

Magdalena Maciejewska

osoby, które w ciągu ostatnich 60 
miesięcy prowadziły własną firmę. 
Pomimo szerokiego spektrum zajęć, 
które wolno wykonywać w jej ra-
mach, należy pamiętać także o tym, 
że nie mogą znajdować się tam ak-
tywności wymagające specjalistycz-
nych licencji, pozwoleń lub koncesji. 
W związku z tym sprzedaż alkoholu, 
indywidualna praktyka lekarska, 
organizacja imprez turystycznych 
czy też świadczenie usług detektywi-
stycznych nie wchodzi w grę. 

Pomimo szeregu biurokratycz-
nych korzyści, dzięki którym ominie 
nas stanie w niekończących się ko-
lejkach i wędrowanie od okienka do 
okienka, o działalności nierejestro-
wanej nie można zapomnieć podczas 
corocznego rozliczania PIT-u. Pozy-
skane bowiem w ten sposób przy-
chody są tradycyjnie opodatkowane, 
w związku z czym należy je wykazać 
w zeznaniu rocznym. 

Jeśli jednak do naszej działalno-
ści niezbędne są specjalne narzędzia 
lub surowce, takie jak specjalistyczne 
oprogramowanie, materiały papier-
nicze, tusz do drukarki lub cokolwiek 
innego, ich zakup warto udokumen-
tować, bowiem wolno uznać je za 
koszt uzyskania przychodów i odli-

czyć od podatku. Dysponując tymi 
informacjami, można śmiało brać 
się za produkcję kartek okoliczno-
ściowych, wieńców świątecznych lub 
kosmetyków własnej roboty, których 
sprzedaż wolno nam legalnie ogła-
szać światu – i to nie tylko od święta.

A pod choinkę…  
                      firma na próbę!
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Kamil Kijanka
Andrzej Nebeski to jedna z legend polskiej muzyki. Członek m.in. zespołów 

Niebiesko-Czarni i Polanie, założyciel grupy ABC. Jako perkusista i pianista 
tworzył muzykę do kultowych produkcji jak Stawka większa niż życie czy 
Polowanie na muchy. 

Jak trafił Pan do Niebiesko-Czarnych?
Do zespołu trafiłem za sprawą kolegi, 

z którym grałem „Pod Siódemkami”. Co cie-
kawe, później był kierownikiem muzycznym 
Niebiesko-Czarnych. To on mnie do tego na-
mówił. Na początku tego typu muzyka nie do 
końca do mnie przemawiała, ale ostatecznie 
postanowiłem spróbować. 

Potem przyszedł czas na zespół Pola-
nie, który – choć nie występował długo 
– zapisał się na kartach polskiej muzyki.

Polanie powstali z dwóch zespołów – 
Czerwono-Czarnych i Niebiesko-Czarnych. 
W pierwszym z nich grali Wiesław Bernolak 
i Piotrek Puławski, a w drugim Zbyszek Ber-
nolak (brat Wiesława), Włodek Wander i ja. 
Postanowiliśmy stworzyć coś całkiem no-
wego. Odnieśliśmy naprawdę spory sukces. 
W Star Clubie w Hamburgu zajęliśmy pierw-
sze miejsce. Tam, gdzie rok wcześniej przed 
nami grał zespół The Beatles. Mieliśmy póź-
niej niemal półroczne tournée po Niemczech 
i występ na żywo w telewizji na całe Niemcy 
Zachodnie. W Polsce graliśmy wcześniej jesz-
cze z zespołem The Animals.

Ma Pan jakieś wspomnienia z tego 
koncertu? Udało się porozmawiać z Eri-
kiem Burdonem?

Mnie niestety nie, ale Piotrkowi Puław-
skiemu już tak.

Jako że jest Pan perkusistą, nie mogę 
nie zapytać o Charliego Wattsa, którego 
od niedawna niestety już nie ma z nami 
na tym świecie. Cenił go Pan?

Pewnie, że tak. Bardzo lubię Stonesów. 
Oni grają – jak to mówimy – z dużym jajem. 
Są naturalni. Wszystko idzie na żywo. Odej-
ście Charliego Wattsa to wielka strata. To je-
den z naszych wzorów.

A jak wspomina Pan pracę przy 
Stawce większej niż życie czy Polowa-
niu na muchy?

Było to bardzo dawno temu. Nagrywałem 
z Jerzym „Dudusiem” Matuszkiewiczem. To 
chyba on mnie zaangażował do tego projek-
tu. Tworzyliśmy muzykę filmową. Pamiętam, 
że mniej więcej w tamtym czasie pracowałem 
też nad jakimś wojennym filmem, którego 
akcja toczyła się w Wietnamie. Stawkę nagry-
waliśmy w Warszawie, a Polowanie na muchy 
dużo później, już z zespołem ABC.

Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość?

Mamy w planach koncertować i występo-
wać pod nazwą Andrzej Nebeski i przyjaciele. 
Oby tylko dopisało zdrowie. Cieszę się, że ta 
muzyka wróciła i mam kapelę złożoną z łódz-
kich muzyków.

Kamil Kijanka: Od wielu lat mieszka 
Pan w Szwecji. Jak do tego doszło?

Andrzej Nebeski: Zadecydował czysty 
przypadek. Pierwszy raz w Szwecji byłem 
z Niebiesko-Czarnymi chyba w 1964 roku. 
Pływał wtedy tylko jeden szwedzki prom. Póź-
niej jeden z moich kolegów wyjechał do Szwe-
cji i tam zaczął grać. Pewnego dnia zadzwonił 
do mnie i zaprosił do współpracy. Początkowo 
jeździliśmy na koncerty i wracaliśmy do kra-
ju. Kiedy jednak poznałem tam swoją przyszłą 
żonę, Polkę, postanowiłem się osiedlić. Czuję 
się jednak Polakiem. Kocham Polskę i Łódź.

Często odwiedza Pan Polskę?
Nie tak dawno graliśmy koncerty w Kiel-

cach i Rabce. Do Łodzi także przyjeżdżamy 
dość często. 

Łódź jest ważnym dla Pana miejscem.
Oczywiście, że tak. Tu się wychowałem, 

uczyłem. Miałem mnóstwo wspaniałych ko-
legów. W słynnych „Siódemkach” (klub stu-
dencki – przyp. red.) zacząłem też grać. Na po-
czątku tworzyliśmy jazz. Grałem wtedy m.in. 
z Włodzimierzem Gulgowskim – wspaniałym 
pianistą, łodzianinem. Ja oczywiście grałem 
na bębnach. Mieliśmy dosyć dużo koncertów, 
w tym w filharmonii. Kariera nabierała rozpę-
du. Potem stworzyłem zespół Kwintet, w któ-
rym występował późniejszy saksofonista ABC 
Zbyszek Karwacki.

Wielu znanych dziś muzyków  
z tamtego pokolenia zaczynało właśnie 
w klubach studenckich.  

Zgadza się. Wszystkich łączyła muzyka. 
Poza tym był to w owych czasach trochę za-
kazany owoc. Władza niezbyt przychylnie 
patrzyła na naszą działalność. Przeszkadzało 
im to, że nosimy długie włosy, gramy głośno 
coś, co nazywali zgrzytem, a nie muzyką.

Przyjechał Pan teraz, by zagrać 
na cześć śp. Franciszka Walickiego. 
Czy mógłby Pan powiedzieć o nim nie-
co więcej?  

Był ojcem założycielem bigbitu. Tworzył 
pierwsze zespoły, był prężnie działającym 
człowiekiem, prekursorem tego gatunku mu-
zycznego w naszym kraju. Muzyki, którą gra-
liśmy zresztą potem w Niebiesko-Czarnych.

Jest Pan zadowolony z koncertu?
Bardzo. Koncert się udał, wszystko zor-

ganizowano niezwykle profesjonalnie. Było 
dobre nagłośnienie, otaczali nas wspaniali 
ludzie. Jedynym minusem był brak Halinki 
(Halina Frąckowiak – przyp. red.), która nie-
stety zaniemogła z powodów zdrowotnych. 
Lukę po niej jednak godnie wypełniła Mary-
sia Głuchowska. 
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Z wielkim smutkiem potwier-
dzamy, że nasz ukochany 
syn, brat i przyjaciel odszedł 
w spokoju w swoim domu. Ro-

dzina prosi o uszanowanie prywat-
ności w tym trudnym dla niej czasie 
i informuje, że nie będzie udzielać 
żadnych dalszych komentarzy – taki 
komunikat wystosowany przez ro-
dzinę artysty mogliśmy przeczytać 
tamtego feralnego dnia. 

W jednym z filmów dokumental-
nych poświęconych osobie Michaela 
możemy zapoznać się z opiniami 
psychologów na temat przyczyn 
śmierci muzyka. Ich zdaniem pro-
blem był bardziej złożony i dotyczył 
przedłużonej reakcji żałoby, z którą 
przez lata mierzył się po stracie 
matki i partnera. To z kolei skut-
kowało uzależnieniem od leków 
i środków psychoaktywnych.

POCZĄTKI
Muzyk przyszedł na świat 

25.05.1963 r. w Londynie jako syn 
cypryjskiego migranta i tancerki. 
Będąc nastolatkiem, przeprowa-
dził się z rodziną na wieś Radlett 
w hrabstwie Herfordshire. Uczęsz-
czając do szkoły w sąsiednim 
mieście Watford, zaprzyjaźnił się 
z Andrew Ridgeleyem. Chłopcy 
wspólnie spędzali czas, słuchając ta-
kich zespołów i artystów jak Queen, 
David Bowie, Madness, The Specials 
czy nawet Joy Division. Obaj wy-
kazywali talent muzyczny i zaczęli 
marzyć o karierze scenicznej. Jak 
możemy przeczytać w książce 
Wham – George i ja, pomysł założe-
nia zespołu wyszedł z inicjatywy 
Andrew. George miał wątpliwości ze 
względu na zbliżającą się maturę i – 
co równie ważne – reakcję rodziców. 
Widząc jednak determinację przyja-

Michael wpadł na pomysł, który 
zapewnił mu muzyczną nieśmier-
telność. Podczas oglądania meczu 
z Andrew w domu jego rodziców, 
zerwał się z kanapy i zaczął grać na 
klawiszach powstałą mu w głowie 
melodię. Melodię, bez której wielu 
z nas nie wyobraża sobie świąt 
Bożego Narodzenia. Piosenka Last 
Christmas i teledysk kręcony w gór-
skiej scenerii w Szwajcarii w towa-
rzystwie przyjaciół George’a stały 
się nieodłącznym elementem 
popkultury i świątecznej tradycji.

KARIERA NA WŁASNĄ RĘKĘ
Spektakularny i szybki sukces 

Wham! spowodował, że George 
Michael, który z nieśmiałego chłop-
ca przeobraził się w świadomego 
artystę i gwiazdora, potrzebował 
nowych wyzwań. W 1986 r. rozwią-
zał zespół i poświęcił się karierze 
solowej. Pod własnym nazwiskiem 
wydał pięć albumów studyjnych, 
w tym doskonale przyjęty, pierwszy 
solowy album Faith, mocno oso-
bisty, ostatni w karierze Patience 
(z melodyjnym, promującym płytę 
singlem Amazing) czy album Older 
zadedykowany zmarłemu brazylij-
skiemu projektantowi i partnerowi 
Anselmowi Feleppiemu. 

Wydarzenie to odcisnęło mocne 
piętno na artyście, który musiał 
mierzyć się z depresją. Ze względu 
na nadużywanie alkoholu oraz za-
żywanie narkotyków popadł także 
w konflikt z prawem. W ostatnich 
latach więcej niż o dokonaniach mu-
zycznych gwiazdy pop pisało się nie-
stety o skandalach z jego udziałem.

George Michael odszedł w wieku 
zaledwie 53 lat. Bezpośrednią 
przyczyną śmierci była niewydol-
ność serca.

ciela, postanowił spróbować. 
Początki nie należały jednak do 

łatwych. Wygląd, dzięki któremu 
George stał się łamaczem ludzkich 
serc, spowodował, że początkowo 
zainteresowany nim zespół The 
Quiffs zrezygnował z jego usług. Po 
rozpadzie pierwszej grupy The Exe-
cutive Andrew i George zaczęli imać 
się różnych zajęć. Przyszły gwiazdor 
popu pracował na zmywaku, w ma-
gazynie (z którego zresztą szybko 
został zwolniony za brak obowiąz-
kowego uniformu), na budowie czy 
jako bileter. Ojciec miał postawić 
mu ultimatum – albo za pół roku 
pojawi się z kontraktem płytowym, 
albo kończy z muzyką i bierze się za 
normalną pracę. W innym wypadku 
może już nie wracać do domu. Przy-
szedł jednak 1981 r., który zmienił 
wszystko. Powstał zespół Wham!, 
o którym bardzo szybko zrobiło 
się głośno. 

WHAM!
Rok później duet podpisał 

pierwszy kontrakt płytowy, który 
w 1983 r. zaowocował debiutanckim 
albumem Fantastic. 

O ile Fantastic wywołał spore za-
mieszanie, o tyle Make It Big (1984) 
wywołał prawdziwą burzę. Drugi 
album z takimi przebojami jak Wake 
Me Up Before You Go-Go czy Careless 
Whisper wzniósł grupę na szczyty 
popularności. By ostatni z wymie-
nionych hitów nabrał ostatecznego 
kształtu, podobno testowano i zwal-
niano aż dziesięciu saksofonistów. 
Część prac nad płytą wykonano 
w tym samym studiu w południo-
wej Francji, gdzie swoje szlify nad 
kultowym The Wall przeprowadzali 
członkowie zespołu Pink Floyd. 

W tym samym roku George 

Kamil Kijanka

George Michael –  
                       bożyszcze tłumów

Mija pięć lat, odkąd nie ma go na tym świecie. Prawdziwa ikona. Jeden z muzycznych symboli lat 80. 
Czarujący artysta, który skradł tak wiele serc. 25.12.2016 r. zmarł Georgios Kyriacos Panayiotou, znany 
światu jako George Michael. 
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Barbara znalazła schronienie w podziemnej pieczarze. Właśnie 
dlatego została wybrana patronką osób pracujących pod ziemią.

podczas których wyróżnia się i odzna-
cza zasłużonych górników. Od lat 80. 
XX w. wprowadzono także zwyczaj 
uczestnictwa w tzw. karczmach 
piwnych. To wydarzenie, w którym 
biorą udział tylko mężczyźni, ubrani 
w tradycyjne, górnicze mundury. 
Zwyczaj ten przywędrował do Polski 
z Austrii. Podczas tych spotkań górni-
cy rywalizują ze sobą w różnych kon-
kurencjach, prowadzonych na wesoło, 
przeplatanych śpiewem oraz zabawą. 
Tradycją jest, że podczas biesiad Lis 
Major (zasłużony górnik z przypiętą 
lisią kitą) pasuje młodych górników 
do wykonywania zawodu.

SYMBOLIKA GÓRNICZA
Górnicy świętują barbórkę ubra-

ni w tradycyjny mundur z charakte-
rystycznym nakryciem głowy (tzw. 
czako). Pióropusze przy czako także 
mają swoje znaczenie. Zielony noszą 

generalni 
dyrekto-
rzy, biały 
technicy 
górniczy, 

czarny górnicy dołowi, a czerwony 
orkiestra górnicza. 

Wzór munduru wywodzi się 
z niemieckiego Zagłębia Ruhry. Na 
mundurze znajduje się godło przed-
stawiające dwa skrzyżowane narzę-
dzia: perlik (młot) i żelazko (krótki 
kilof). Barwami górniczymi są czerń 
(symbol podziemi) i zieleń (sym-
bol natury i tego, co jest na ziemi). 
Ważnym symbolem górniczym jest 
także lisia kita. Dawniej służyła ona 
górnikom do ocierania twarzy lub 
jako podkładka pod kolana podczas 
ciężkiej pracy kilofem.

mszę świętą. Z reguły nabożeństwo 
było odprawiane na terenie samej 
kopalni przy figurze św. Barbary. 
Pierwsze ceremonie związane z tym 
świętem miały miejsce w okręgu 
wydobycia rud ołowiowo-srebrowych 
w Tarnowskich Górach. 

Dodatkowo od XIX w., po zakoń-
czonej mszy, górnicy przy akom-
paniamencie orkiestry odbywali 
uroczysty marsz ulicami miasta oraz 
przez teren kopalni. Swoją trasę koń-
czyli przed siedzibą dyrekcji zakładu 
kopalni, gdzie na zakończenie obcho-
dów odbywała się uroczysta akade-
mia. Był to czas, w którym przełoże-
ni składali górnikom podziękowania 
za ich ciężką pracę w niebezpiecz-
nych i trudnych warunkach oraz 
wkład w rozwój samej kopalni 
i gospodarki kraju. Warto pamiętać 
o tym, że na przestrzeni lat władze 
PRL wprowadziły bardziej świecki 
charakter obchodów barbórki.

JAK DZIŚ OBCHODZIMY  
ŚWIĘTO GÓRNIKÓW?

Obchody barbórki rozpoczyna 
poranna, uroczysta msza świę-
ta w kościele lub cechowni (część 
kopalni, gdzie górnicy gromadzą się 
przed zjazdem w dół i po powrocie 
na powierzchnię). Po mszy następuje 
przemarsz orkiestry górniczej dziel-
nicami miasta zamieszkałymi przez 
górników. Jedna z najsłynniejszych 
parad górniczych w Polsce przechodzi 
przez katowickie osiedle Nikiszowiec. 

Organizowane są również uroczy-
ste akademie, spotkania, koncerty, 

W 2018 r. obchody barbórki 
zostały wpisane na listę 
Dziedzictwa Niematerial-
nego UNESCO.

HISTORIA ŚW. BARBARY –  
PATRONKI GÓRNIKÓW

Jedna z legend głosi, że Bar-
bara żyła na przełomie III i IV w. 
Pochodziła z pogańskiej rodziny 
zamieszkałej na terenie dzisiejszego 
Libanu. Ojciec wysłał ją na naukę do 
Nikomedii (dzisiejsza Turcja), gdzie 
z czasem przyjęła chrześcijaństwo. 
Zmiana wiary nie spodobała się jej 
ojcu, dlatego postanowił on uwię-
zić córkę. 

Barbarze udało się jednak uciec. 
Podczas ucieczki modliła się do 
Boga o ratunek. Jej prośby zostały 
wysłuchane, ponieważ znalazła 
schronienie w podziemnej pieczarze. 
Właśnie dlatego została wybrana 
patronką osób 
pracujących pod zie-
mią. Jednak mimo 
schronienia Barbara 
została schwytana 
i skazana na śmierć przez ścięcie. Za 
tę zbrodnię jej ojciec został ponoć 
rażony piorunem. Przez to zdarzenie 
Barbara została uznana także za 
patronkę niespodziewanej śmierci.

POCZĄTKI BARBÓRKI W POLSCE
Kult św. Barbary dotarł na ziemie 

polskie już w średniowieczu. Barbór-
ka, rozumiana jako święto górników, 
pojawiła się w Polsce dopiero w XVIII 
w. Początkowo miała ona charakter 
wyłącznie religijny. Górnicy spoty-
kali się w mundurach na uroczystą 

Dzień Górnika
To tradycyjne święto górnicze, które jest celebrowane nie tylko przez górników, lecz  

również inne osoby wykonujące zawody związane z wydobyciem paliw kopalnych. 

Edyta Śpiewak

GRUDZIEŃ
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Ewelina Makoś

Ocalenia Narodowego na czele z gen. 
Wojciechem Jaruzelskim. 

KONSEKWENCJE WPROWADZENIA 
STANU WOJENNEGO

Stan wojenny został zawieszony 
31.12.1982 r., natomiast odwołany 
22.07.1983 r. Część represji w kraju 
jednak nadal obowiązywała. Tragicz-
ny bilans stanu wojennego wyniósł 
ok. 100 ofiar śmiertelnych, tysiące 
osób zostało internowanych i uwię-
zionych, wiele zostało zwolnionych 
z pracy i zmuszonych do emigra-
cji z kraju. 

Dokładne liczby osób, które 
poniosły śmierć, nie są znane, tak jak 
i nie jest znana do dzisiaj liczba osób, 
które straciły zdrowie w wyniku prze-
śladowań czy demonstracji ulicznych.

DLACZEGO I OD KIEDY OBCHO-
DZONY JEST DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
STANU WOJENNEGO?

Sejm wolnej Polski nie tylko 
pamiętał o ofiarach stanu wojenne-
go, ale także pociągał do odpowie-
dzialności funkcjonariuszy, którzy 
podejmowali działania w tamtym 
okresie. W 2002 r. Sejm IV kadencji 
ustanowił 13 grudnia Dniem Pamięci 
Ofiar Stanu Wojennego jako upa-
miętnienie tego okresu w historii. 
W tym dniu wdzięczność oddaje się 
wszystkim, którzy stali się ofiarami 
w walce o niepodległość Polski oraz 
prawa narodowe i obywatelskie. 

Każdego roku Sejm uczestniczy 
w organizowanej przez IPN akcji 
„Zapal światło wolności”, kiedy to 
symboliczna świeca upamiętnia ofia-
ry wprowadzonego stanu wojennego. 

Dzień Pamięci Ofiar 
Stanu Wojennego

13.12.1981 r. o 6.00 rano Polacy zostali poinformowani za pośrednictwem Polskiego Radia,  
że wprowadzono na terenie całego kraju stan wojenny.

marszałka Kulikowa z generałem 
Jaruzelskim, kiedy to przedstawio-
no planowane działania. Operacja 
wprowadzenia stanu wojennego 
rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 
grudnia 1981 r. 

SYTUACJA W KRAJU PODCZAS 
STANU WOJENNEGO

Na początku służby porządkowe 
MSW i WP zajęły budynki Polskie-
go Radia i Telewizji, zablokowano 
połączenia krajowe i zagraniczne. 
Przystąpiono również do internowa-

nia działaczy „Solidar-
ności” i opozycji. 

W miastach 
umieszczono oddziały 
pancerne, które miały 

pilnować połączeń komunikacyj-
nych i trasy przy głównych ulicach 
i budynkach urzędów. W Gdańsku 
natomiast zatrzymano ok. 30 człon-
ków Komisji Krajowej oraz dorad-
ców związkowych. O 1.00 w nocy 
w Belwederze odbyło się spotkanie, 
na którym członkowie Rady Państwa 
przyjęli dekret o wprowadzeniu 
stanu wojennego. 

Na podstawie wydanego dekretu 
zawieszono obowiązujące prawa 
i wolności obywatelskie, zakazano 
strajków, a milicja i wojsko mogły 
zatrzymać każdego w celu wylegi-
tymowania i przeszukania. Została 
również wprowadzona godzina 
policyjna między 22.00 a 6.00 rano, 
natomiast na wyjazdy poza obszar 
zamieszkania wymagana była spe-
cjalna przepustka. 

Korespondencja podlegała cen-
zurze, a telefony zostały wyłączone. 
Sytuacją kierowała Wojskowa Rada 

DZIAŁANIA PRZED WPROWADZE-
NIEM STANU WOJENNEGO

Jeszcze 12 grudnia rozpoczęto 
zatrzymania działaczy opozycji 
i „Solidarności” przez władze 
komunistyczne. W ośrodkach 
interwencyjnych znalazło się ok. 
5 tysięcy osób. Przygotowania do 
wprowadzenia stanu wojennego 
trwały ponad rok i były dokładnie 
planowane. Wszelkie działania 
w tym zakresie były prowadzo-
ne przez dowódcę wojsk Układu 
Warszawskiego marszałka Wiktora 
Kulikowa. 

Na potrzeby wprowadzenia 
stanu wojennego przygotowano 
różnego rodzaju akty prawne i pro-
jekty, które miały na celu przejęcie 
kontroli nad administracją pań-
stwową i zakładami pracy, wybrano 
również te instytucje, które miały 
zostać zmilitaryzowane. Intensyw-
ne szkolenia przechodziły oddziały 
ZOMO, a w więzieniach były przy-
gotowywane miejsca dla działaczy 
opozycji i „Solidarności”, którzy 
mieli być internowani na podstawie 
list powstałych na początku 1981 r. 

Faktycznie w kraju już od lata 
1980 r. panował ogólny niepokój, 
wzrastało poczucie zagrożenia, 
a częste okresy mobilizacji przyczy-
niły się do obojętności społeczeń-
stwa na działania władz. Akcepta-
cja wprowadzenia stanu wojennego 
nastąpiła 5.12.1981 r. przez Biuro 
Polityczne KC PZPR. Nocą z 8 na 
9 grudnia odbyło się spotkanie 

GRUDZIEŃ

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego 
trwały ponad rok i były dokładnie planowane.
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Fundacja Instytut Poznański kolejny raz zorganizowała konkurs Żywe powstanie. Rozmawiamy 
o tej inicjatywie z Aleksandrą Lipską i Bartoszem Antoniewiczem, koordynatorami projektu. 

miast cel operacyjny – niemniej ważny – jest 
już stricte nastawiony na odbiorców naszego 
konkursu, czyli uczniów szkół podstawowych 
i młodzież w szkołach średnich. 

Oczywiste jest to, że szkoła jest miejscem, 
gdzie młodzi ludzie kształtują swoje posta-
wy, uczą się nie tylko treści przekazywanych 
im w toku edukacji, ale już w pewnym stop-
niu odnajdują swoje zamiłowania, czy to do 
przedmiotów ścisłych, czy humanistycznych. 
Nasze działania mają charakter jedynie uzu-
pełniający i komplementarny w stosunku do 
tego, czego dowiadują się od rodziców i na-
uczycieli.  

Trzeba przyznać, że dzisiejszy świat ule-
ga permanentnym zmianom. Zmianie ulega 
także proces kształcenia i edukacji, który 
niejako wychodzi ze szkolnych murów. Mło-
dzi ludzie coraz częściej korzystają z różnych 
form pozyskiwania wiedzy; internet (mądrze 
wykorzystywany!) i praktycznie nieograni-
czony dostęp do różnych treści sprawiają, 
że wielu uczniów szuka ciekawych i inspiru-
jących treści, dzięki którym wzrastają kom-
petencje poznawcze, poziom wiedzy i świa-
domości. Mamy nadzieję, że nasze działania 
przyczyniają się w tym aspekcie do pogłębie-
nia wiedzy historycznej w ujęciu lokalnym 
i regionalnym, a przy tym rozwijają i promują 
twórczości tych młodych ludzi. 

Co roku zmieniacie kategorie kon-
kursowe. Raz są reportaże, prezentacje, 
innym razem podcasty czy scenki teatral-
ne, teraz wiersze. Dlaczego?

To pytanie pada bardzo często, jeśli cho-
dzi o nasz konkurs. Wynika to przede wszyst-
kim z pewnej przyjętej filozofii i charakteru 
konkursu, które przyjęliśmy, opracowując 
rokrocznie założenia konkursowe wraz z re-
gulaminem. Tutaj warto dodać, że nie zmie-
niamy tych kategorii w sposób rewolucyjny, 
raczej ewolucyjny. 

Nasz konkurs nosi nazwę Żywe powstanie. 
To nie tylko prosty zabieg językowy, ale także 
nastawienie na pewną dynamikę. Widzimy, 
że każda edycja jest inna, rozwija się także 
formuła, a my razem z nią. Staramy się zawsze 

SŁÓW KILKA O TEGOROCZNYM PROJEKCIE
Konkurs Żywe powstanie jest jednym 

z nielicznych przedsięwzięć w regionie, które 
promuje powstanie wielkopolskie. Wszystko 
to w duchu pozytywizmu poprzez kształto-
wanie umiejętności wzajemnej pracy w gru-
pie, efektywne i pożyteczne wspieranie się 
nowymi technologiami w dziedzinie huma-
nistyki wśród młodych ludzi oraz łączenie 
i wykorzystywanie wiedzy w sposób interdy-
scyplinarny. 

Dzięki tej koncepcji historia powstania 
wielkopolskiego ukazana jest oczami mło-
dych ludzi w sposób niesztampowy i w nowo-
czesnym ujęciu. 

W tym roku regulamin konkursu prze-
widuje dwie kategorie – indywidulaną oraz 
grupową w trzech grupach wiekowych (klasy 
od 4 do 6, klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 
szkoły średnie). 

W kategorii indywidualnej uczniowie 
mają zadanie polegające na napisaniu wier-
sza lub tekstu piosenki o powstaniu wielko-
polskim, a następnie przedstawienie swoich 
dzieł w formie odczytu lub jako performance 
artystyczny. W kategorii grupowej zadaniem 
jest przygotowanie podcastów, relacji lub od-
tworzenie sceny z powstania w formie mu-
zyczno-teatralnej (liczba uczestników w tym 
przypadku to od 3 do 5 osób). 

W naszym konkursie główną rolę przypi-
saliśmy ideom ekspresyjności i kreatywności 
drzemiącym w młodych ludziach, którzy po-
starają się zobrazować wydarzenia sprzed po-
nad 100 lat jako ciągle żywe i ponadczasowe.

Koncept: Skąd wzięła się idea na or-
ganizowanie konkursów w szkołach? 
Czy lekcje historii okazują się niewy-
starczające?

Bartosz Antoniewicz i Aleksandra Lip-
ska: Tegoroczna edycja Żywe powstanie to już 
trzecia odsłona konkursu. Po raz pierwszy 
jako Fundacja Instytut Poznański zorganizo-
waliśmy konkurs w 2019 roku. Idea projektu 
skupia się przede wszystkim na promocji i po-
pularyzacji powstania wielkopolskiego wśród 
Wielkopolan – to nasz cel strategiczny. Nato-

Żywe powstanie 2021

Bartosz Antoniewicz

Aleksandra Lipska
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tak dopasować ramy konkursu, aby były one 
atrakcyjne i niesztampowe. 

W ubiegłym roku prawie wszyscy mierzy-
liśmy się z lockdownem i przejściem na tryb 
zdalny. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsza 
młodzież szybko opanowuje wszystkie no-
winki technologiczne i jest w tym biegła. 
Wszędzie widoczna jest powszechność YouTu-
be’a, Snapchata czy bijącego rekordy popular-
ności TikToka. Chcieliśmy tylko dodać do tego 
komponent artystyczny i edukacyjny. 

W ubiegłym roku laureaci otrzymali ka-
merki do amatorskiego nagrywania filmów. 
Mamy nadzieję, że przydadzą im się w reali-
zacji również tych ambitnych przedsięwzięć 
promujących lokalny patriotyzm.

Jak dużym wyzwaniem jest zorgani-
zowanie konkursu dla uczniów z całego 
województwa?

Głównym wyzwaniem dla nas jako orga-
nizatorów jest przede wszystkim skuteczne 
dotarcie do uczniów. Oczywiście forma zilu-
strowania i przedstawienia tematu za pomocą 
odpowiedniego contentu, atrakcyjnych na-
gród czy innych benefitów jest także bardzo 
ważna i musi zwracać uwagę odbiorców. 

W przeciągu tych trzech lat udało się nam 
stworzyć bazę szkół, do których staramy się 
docierać różnymi kanałami. Udało się także, 
co bardzo nas cieszy, nawiązać osobiste kon-
takty i relacje z wieloma nauczycielami, któ-
rzy sami zachęcają swoich uczniów do wzięcia 
udziału w konkursie. Chcemy powiedzieć, że 
wielokrotnie to zaangażowanie ze strony na-
uczycieli jest bardzo duże, wiemy, że poświę-
cają często swój prywatny czas np. na prze-
prowadzenie nagrań z uczniami, doradztwo 
i stałą opiekę merytoryczną oraz bezpośredni 

kontakt z nami nawet w weekendy. 
W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie 

podziękować za tę współpracę, zaangażowa-
nie i poświęcenie.

Czy planujecie akcję edukacyjną doty-
czącą powstania wielkopolskiego w kolej-
nych latach?

W tym roku dzięki wsparciu w ramach 
Funduszu Patriotycznego oraz dofinansowa-
niu naszego projektu przez Fundację Zakłady 
Kórnickie udało nam się trochę rozbudować 
program projektu oraz – co ważne z punktu 
widzenia uczniów – zwiększyć pulę nagród 
w konkursie. 

Udało nam się również przeprowadzić ak-
cje edukacyjno-promocyjne w szkołach, któ-
re nazwaliśmy Szkoła na linii frontu. Łącznie 
udział w nich wzięło niespełna 300 uczniów 
szkół podstawowych i średnich. W takich 
spotkaniach odbywających się bezpośrednio 
widzimy największy potencjał i wartość doda-
ną naszych działań. Jesteśmy przekonani, że 
taka forma marketingu i promocji działań jest 
najbardziej skuteczna. 

Warto dodać, że działania spotkały się 
także z miłym przyjęciem przez dyrekcję i na-
uczycieli poszczególnych placówek. Z naszego 
punktu widzenia ważne jest również to, że 
dotarliśmy do mniejszych ośrodków i tamtej-
szych społeczności. W przyszłości będziemy 

chcieli to zapewne jeszcze bardziej rozszerzać. 
Zdajemy sobie sprawę, że edukacja oby-

watelska jak i uświadamianie młodych ludzi 
na temat tego, czym jest nowoczesny patrio-
tyzm, zrozumienie pojęć, takich jak dobro 
wspólne, społeczeństwo obywatelskie są rze-
czami niezwykle ważnymi.

Chcecie edukować w innych tematach 
związanych z historią lokalną?

Oczywiście, jest jeszcze wiele tematów do 
odkrycia i przedstawienia ich historii w cie-
kawej i interesującej formie. W tym roku np. 
drugi z projektu Fundacji pn. Poznań First to 
Fly dotyczył pierwszego komercyjnego i pa-
sażerskiego lotu na ziemiach polskich, który 
odbył się w 28.05.1921 roku na trasie z Po-
znania do Warszawy. W tym roku przypada-
ła setna rocznica tych wydarzeń, w związku 
z czym również przygotowany został ogól-
nopolski konkurs plastyczny oraz powstał 
z tej okazji okolicznościowy mural na jednym 
z poznańskich osiedli. Popularyzacja lokal-
nego dziedzictwa także towarzyszy naszym 
działaniom.

Powstanie wielkopolskie jest ważnym 
wydarzeniem dla wszystkich Wielkopo-
lan. Ale, jak się okazuje, dopiero od 2021 
roku zajmować będzie szczególne miejsce 
w pamięci wszystkich Polaków. Tegorocz-
ny 27 grudnia będzie świętem państwo-
wym. Udało się! Czy Waszym zdaniem 
dzięki temu zwiększy się świadomość Po-
laków dotycząca tych wydarzeń?

To, że 27 grudnia stał się Świętem Na-
rodowym Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego to przede wszystkim bardzo duży 
sukces lokalnych władz, samorządowców 
oraz instytucji i organizacji, które wspólnie 
o to zabiegały. Na pewno w korzystny sposób 
wpłynie na świadomość innych mieszkań-
ców naszego kraju lub wprowadzi w pewną 
refleksję na temat tego, co wydarzyło się 
owego 27.12.1918 r. 

Mamy tutaj bardzo pozytywny przekaz, 
a mianowicie powstania zwycięskiego, dzię-
ki któremu nasz region definitywnie uwol-
nił się spod zaboru pruskiego. Ta decyzja to 
bez wątpienia najlepszy prezent na obchody 
103 rocznicy wybuchu powstania wielko-
polskiego. Jednakże trzeba podkreślić, że 
do zwiększania świadomości konieczne jest 
permanentne utrwalanie historii i jej popu-
laryzowanie z wykorzystaniem działań edu-
kacyjnych, które kierowane są do młodego 
pokolenia. 

Czego sobie życzycie jako lokalni 
działacze?

Hmm… dobre pytanie. Na pewno w dzi-
siejszych czasach życzmy sobie i innym przede 
wszystkim zdrowia! Jeżeli chodzi natomiast 
o działalność społeczną, chcielibyśmy przede 
wszystkim dalej rozwijać nasze działania 
z korzyścią dla społeczności lokalnej. Mamy 
już w głowie kilka pomysłów na kolejne edycje 
konkursu, jesteśmy właśnie po zakończeniu 
naboru prac konkursowych i po ich wstęp-
nym przeglądzie. Szczerze mówiąc, jesteśmy 
pod ogromnym wrażeniem prac, które do nas 
dotarły. Niech naszym życzeniem będzie jesz-
cze to, aby z roku na roku tych prac było coraz 
więcej. Chociaż wybór tych najlepszych jest 
dla nas zawsze sporym wyzwaniem. 

27 grudnia stał się Świętem Narodowym 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
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Główną rolą uczelni wyższych od praktycznie 
początku ich istnienia był rozwój nauki.

Poszczególne uczelnie wyższe potrafią budować bardzo 
wysokojakościowe partnerstwa z przedsiębiorstwami.

uczelni wyższych nie tylko jako 
„agencji pracy” dla absolwentów, 
ale również miejsc prac badaw-
czo-rozwojowych, gdzie przedsię-
biorcy będą mogli zlecać lub też 
odnajdywać rozwiązania swoich 
szeroko rozumianych problemów 
gospodarczych. 

Jest to istotny aspekt badaw-
czy wszelkiego rodzaju uczelni, 
wiele politechnik i uniwersytetów 
medycznych zajmuje się już projek-
tami badawczymi, jednak cały czas 
niewielka ich liczba jest realizo-
wana w konkretnych potrzebach 
gospodarczych i niestety sporo 
wyników badań kończy na przysło-
wiowej półce. 

Wzorem Doliny Krzemowej jak 
i nieco bliższym niemieckim syste-

mem współpracy nauki z biznesem 
uczelnie mogłyby posiadać własne 
rozwinięte centra B+R będące 
komercyjnym i wysokojakościo-
wym miejscem tworzenia innowacji 
i wspierania merytorycznego przed-
siębiorstw oraz miejscem pracy 
najlepszych naukowców i prakty-
ków biznesu. 

Strona biznesowa wydaje się 
być zainteresowana zdobywaniem 
wiedzy i rozwiązań, jednak często 
potrzebuje czegoś na już lub tak 
spersonalizowanie, że tylko ona 
byłaby zainteresowana danym 
rozwiązaniem. Na to oczywiście 
potrzeba znacznych nakładów 
finansowych oraz budowania 
wzajemnego zaufania i zrozumie-
nia obu stron partnerstwa m.in. 
poprzez konferencje, debaty czy też 
szkolenia…

a wskazanie pożądanego kierunku 
bytności w ekosystemie społeczno-
-gospodarczym. 

PO CO NAM UCZELNIE WYŻSZE?
Główną rolą uczelni wyż-

szych od praktycznie początku ich 
istnienia był rozwój nauki. Ten cel 
specjalnie nie uległ zmianie, mimo 
znacznej popularyzacji studiów 
i wzrostu znaczenia działalności 
dydaktycznej, co oczywiście jest 
wielkim sukcesem ludzkości. 

W tym obszarze uczelnie 
najczęściej rozumieją potrzebę 
współpracy z biznesem, aby być 
atrakcyjnym pomostem między 
nauką i przyszłą pracą dla swoich 
studentów. Gorzej sytuacja wygląda 
jednak na styku 
współpracy ba-
dawczo-rozwo-
jowej (B+R). Jak 
pokazują dane 
z raportu GUS-u Szkolnictwo wyższe 
i jego finanse w 2019 r., nakłady na 
działalność B+R ze strony państwa 
rosną rok do roku. Uczelnie finan-
sują działalność B+R głównie z do-
stępnych krajowych grantów. Choć 
udział sektora rządowego w nakła-

dach B+R wyniósł 1,3%, to 
już gdy chodzi o sektory 
finansujące, środki publicz-
ne stanowiły 38,8% wszyst-

kich nakładów wewnętrznych. 
Mimo że nakłady rosną cały czas, 
nie ma to pełnego przełożenia na 
rozwój gospodarczy i wykorzystanie 
wielu wyników badań.

CZEGO NAM BRAKUJE? 
W Polsce brakuje przede 

wszystkim szerszego zrozumienia 
potrzeby innowacji i wykorzystania 

W szyscy interesariusze 
dostrzegają istotność tych 
relacji zarówno w skali 
mikro, gdzie związane jest 

to z atrakcyjnymi miejscami pracy 
dla studentów, lepszymi kadrami 
w przedsiębiorstwach, jak i w skali 
makro, gdzie budując gospodarkę 
opartą na wiedzy, wzmacniamy nasz 
kraj i pozycję międzynarodową.

Niestety również od wielu lat 
z tej myśli nie wykluwa się prak-
tycznie żadne systemowe rozwią-
zanie na rzecz budowy trwałych 
mostów między nauką i biznesem. 
Powstaje wiele publikacji, odby-
wa się wiele konferencji, debat 
i szkoleń na temat tego, jak budować 
tę współpracę. Za każdym razem 
pojawiają się znajome problemy 
z poprzednich lat. 

Nie można oczywiście powie-
dzieć, że na tym teoretycznym 
podłożu ziemia jest całkowicie 
jałowa. Poszczególne uczelnie 
wyższe potrafią budować bardzo 
wysokojakościowe partnerstwa 
z przedsiębiorstwami, oparte na 
praktykach, stażach dla studentów, 
szkoleniach z praktykami i wymia-
nie doświadczeń. Głównie opiera się 
to o dydaktyczną część działalności 

uczelni wyższych i rekrutowanie 
zdolniejszych studentów. 

Tutaj warto postawić pierwsze 
znaczące pytanie – czy uczelnie 
wyższe powinny być tylko po to, aby 
dostarczać na rynek przeszkolonych 
studentów do pracy? Otóż nie. War-
to uzupełnić to pytanie o kwestię 
funkcyjną uczelni wyższych – po co 
one nam są? I oczywiście nie chodzi 
tutaj o podważanie ich istotności, 

Do tanga trzeba dwojga – 
czyli o współpracy nauki z biznesem
Od wielu lat tematem licznych debat akademickich, gospodarczych i rozwojowych jest 

współpraca między światem biznesu i nauki. Co z nich wynika?

Tomasz Rykaczewski
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CZYM SĄ BOTY?
Bot to skrót od słowa robot. 

W świecie technologii informa-
tycznych można go określić jako 
program komputerowy stworzony 
w celu automatycznego wykony-
wania określonych czynności bez 
ludzkiej ingerencji. Jego zadaniem 
jest po prostu symulacja zachowania 

żywego człowieka. Do szczególnych 
rodzajów botów, które są zdolne do 
konwersacji, zalicza się chatboty oraz 
voiceboty. 

Boty mają obecnie ogromne 
zastosowanie. Posiadają znaczny 
udział w ruchu internetowym. Można 
mieć z nimi styczność m.in. podczas 
przeglądania stron www, pobierania 
plików, zgłaszania reklamacji czy 
dzwonienia na infolinię. 

PROBLEM ZADŁUŻENIA
Niemal od zawsze ludzie mieli po-

trzeby finansowe znacznie przewyż-
szające ich oszczędności czy zarobki. 
W związku z tym, z biegiem lat, na 
popularności zyskały rozmaite formy 
wsparcia finansowego, takie jak np. 
pożyczka lub kredyt. Zadłużenie 
może być związane m.in. z zakupem 
nowego samochodu, wyjazdem na 
wakacje czy rozwojem własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Po pewnym czasie trzeba jednak 
liczyć się z otrzymywaniem wiado-
mości w formie SMS-ów lub e-maili, 
przypominających o zadłużeniu i ko-
nieczności spłaty długu. Wiadomości 

Dzięki sztucznej inteligencji boty są coraz aktywniejsze 
przy wspieraniu procesów windykacyjnych.

Niewątpliwie boty są naszą przyszłością. Będą 
one mogły działać 24/7, co będzie sporą wygodą.

te są wysyłane za pośrednictwem 
specjalnych programów komputero-
wych, czyli wirtualnych botów. 

Dzięki sztucznej inteligencji boty 
są coraz aktywniejsze przy wspiera-
niu procesów windykacyjnych. Przed-
siębiorcy stawiają na wykorzystanie 
botów-windykatorów, a nie pracow-
ników trudniących się zawodowo 

windykacją. W celu 
zwiększenia zaufania 
wśród klientów botom 
często nadawane są 
ludzkie imiona.

BOTY A NEGOCJACJE SPŁATY DŁUGU
Rozwój botów trwa nieustannie, 

ponieważ głównym założeniem ich 
funkcjonowania jest to, aby były jak 
najbardziej samodzielne. Eksperci 
z tej branży uważają, że w przyszłości 
algorytmy wykorzystane w botach 
będą na tyle zaawansowane, że uda 
im się samodzielnie 
negocjować warunki 
spłaty wierzytelności 
w razie zadłużenia. 

Bot będzie musiał 
sam dokonać analizy 
czasu zadłużenia danej osoby, jej 
sytuacji finansowej, przedmiotu 
zobowiązania itp. Będzie to zupełnie 
normalny proces. Trzeba pamiętać, 
że przecież ludzie na co dzień też 
podejmują różne decyzje, bazując na 
konkretnych danych. 

CZY BOTY ZAWSZE BĘDĄ 
MIAŁY RACJĘ?

Niekoniecznie. Mimo wszystko 
nadal są to tylko maszyny. Z jednej 
strony, w przeciwieństwie do ludzi, 
nie posiadają one empatii i nie są 

Opóźnienia w płatnościach wpływają negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Nowym 
narzędziem w rękach wierzycieli jest wirtualna windykacja za pośrednictwem voice- i chatbotów. 
Dzięki temu egzekwowanie należności przebiega szybko, tanio, bez zbędnych formalności czy  
wychodzenia z domu.

Edyta Śpiewak

przygotowane na nieprzewidziane 
zdarzenia. Ich działania oraz zacho-
wania są w pełni zautomatyzowane 
i ustalone przez właściwe algorytmy. 

Jednak z drugiej strony, każda 
osoba byłaby traktowana sprawie-
dliwie, ponieważ przez brak empatii 
boty podejmowałyby decyzje wyłącz-
nie w oparciu o konkretne dane oraz 
informacje. W praktyce np. pracow-
nicy banku często odraczają spłaty 
długu, uwzględniając kryzysową 
sytuację życiową dłużnika. Wydaje się 
zatem, że jeszcze przez wiele lat boty 
nie zastąpią w pełni człowieka.

BOTY A BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Niestety boty mogą paść ofiarą 

hakerów. Bot zainfekowany wirusem 
komputerowym może przynieść wiele 
szkód. Złośliwe oprogramowanie 
pozwala przede wszystkim wykraść 
wrażliwe dane osobowe, a nawet 

zwiększyć obecne zadłużenie. Dlatego 
programiści stoją przed dużym wy-
zwaniem, by zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo działalności botów. 

Niewątpliwie boty są naszą przy-
szłością. Ich utrzymanie będzie tań-
sze niż np. zatrudnienie pracownika 
do obsługi infolinii. Będą one mogły 
działać 24/7, co będzie sporą wygodą. 
Będzie można szybciej uzyskać 
informacje na dany temat, ponieważ 
zamiast analizować wyniki wyszuki-
wania w przeglądarce internetowej, 
bot sam dokona analizy szybciej 
i dokładniej.

Wirtualni windykatorzy – 
jak boty ściągają długi?
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głęboko w świat swoich ulubionych 
dzieł i autorów. Opublikował listę 32 
filmów, głównie powojennych i euro-
pejskich, które tym razem posłużyły 
mu za inspiracje. Oprócz tego za-
kończył film listą nazwisk dzien-
nikarzy z „New Yorkera”, którym 
zadedykował film – sam magazyn to 
główny wzór dla fikcyjnej publikacji 
Andersona. 

Jak w przypadku każdej filmo-
wej antologii widzowie w różny spo-
sób odbiorą poszczególne rozdziały 
i mogą uznać film za nierówny. Być 
może zostaną jednak sprowokowani 
do dyskusji i zgłębienia inspiracji 
Andersona, który sam wydaje się 
szczególnie gotowy do dialogu 
z kulturą.

Wes Anderson to twórca, któ-
ry wyrobił sobie niezwykle 
silną markę i łatwo zapo-
mnieć, że zajęło mu to tak 

naprawdę kilkanaście lat, a przynaj-
mniej patrząc z dzisiejszej perspek-
tywy, lata po tym jak za pomocą 
Grand Budapest Hotel pokazał, do jak 
szerokiej publiczności mogą przemó-
wić jego nietypowe opowieści.

Bywa on obecnie porównywany 
do Woody’ego Allena, który niegdyś 
przez kilka dekad wracał co chwila 
z nowym dziełem w niepodrabial-
nym stylu. Anderson kręci jednak 
filmy o wiele rzadziej, a ich stylisty-
ka jest do siebie na tyle zbliżona, że 
trudno wyobrazić sobie, aby mogło 
mu służyć sygnowanie jednej czy 
nawet dwóch premier każdego roku, 
jak przez długi czas robił Allen. 
Wydaje się jednak, że podejście 
Andersona powoli ewoluuje. Odkąd 
przeprowadził się do Paryża, już 
same tytuły jego filmów stały się 
bardziej europejskie. 

Największa różnica dotyczy 
jednak kwestii formalnych. Kurier 
Francuski to nowe apogeum zabawy 
formą przez Andersona. Sam format 
filmu zmienia się wielokrotnie i to 
czasami w tej samej scenie. Autor 
żongluje także kolorytem, a część 
sekwencji jest animowana. Kon-
strukcja opowieści jest szczególnie 
skomplikowana, pełna zwrotów i dy-
gresji. Ich liczba jest spotęgowana 
w związku z faktem, że film stanowi 

zbiór czterech opowieści, odpo-
wiadających artykułom z ważnego 
wydania tytułowego francuskiego 
dodatku do amerykańskiej gazety 
z Kansas. W każdym z nich pojawia 
się redaktor gazety Arthur Howitzer 
Jr. (Bill Murray), a reszta bohaterów 
się zmienia. 

W pierwszej opowieści-artyku-
le dziennikarz Herbsaint Sazerac 
(Owen Wilson) opowiada o fikcyj-
nym mieście Ennui, w którym toczy 
się akcja filmu. 

Druga opowieść, najciekawsza, 
opowiada o zamkniętym w zakła-
dzie psychiatrycznym malarzu 
Mosesie Rosenthalerze (Benicio del 
Toro), który pod wpływem straż-
niczki Simone (Léa Seydoux) zaczy-
na aktywnie tworzyć, co próbują 
wykorzystać marszandzi, kreując 
duże oczekiwanie na jego najnow-
sze dzieło. 

Następna historia dotyczy prote-
stu studentów, na którego czele staje 
czarujący Zeffirelli (Timothée Cha-
lamet), a który relacjonuje Lucinda 
Krementz (Frances McDormand), 
nie potrafiąca pozostać bezstronną. 

Ostatnia miniatura ma dotyczyć 
szefa kuchni na posterunku policji, 
wkrótce jednak staje się relacją z in-
trygi kryminalnej, ku uciesze   autora 
artykułu Roebucka Wrighta (Jeffrey 
Wright). Galeria barwnych postaci, 
które się pojawiają w całym filmie, 
jest przy tym o wiele, wiele dłuższa.

Anderson wsiąkł wyjątkowo 

KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN
REŻ. WES ANDERSON,  
PROD. NIEMCY/USA, 108 MIN

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

fot. m
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ze względu na bulimię, zwraca 
posiłki. Jej relacja z mężem Karolem 
(Jack Farthing) jest bardzo chłodna 
i sprowadza się do wymiany krót-
kich zdań, a oprócz dwójki wesołych 
synów pary cała rodzina wydaje się 
zupełnie upiorna. Dodatkowo   presję 
na Dianę wywiera emerytowany ma-
jor (Timothy Spall), zdeterminowa-
ny, aby ustawić ją pionu. Jej rozterki 
są obrazowane poprzez halucynacje, 
a oprócz bulimii skutkują także 
samookaleczaniem. 

Oczywiście księżna Walii 
w pewnym momencie znajduje nową 
siłę i nadzieję, ale film dociera do 
tego punktu w dosyć niespodziewa-
nym stylu. Z bardziej tradycyjnymi 
produkcjami o zbliżonej tematyce 
łączy go dosadne aktorstwo Spalla, 
Stewart czy Seana Harrisa w roli 
przyjaznego księżnej kucharza, które 
przypomina nam, że nadchodzą gale 
nagród; tym razem uwagi nie od-
wraca nadmiar charakteryzacji i role 
mają w sobie nieco swobody. 

Rzecz jasna film nie odcina się 
zupełnie od popularnych sentymen-
tów, bo przecież zgłębia sytuację, 
którą wystarczająco długo żyła 
prasa i publika. Przy tym nie brakuje 
w nim fałszywych nut, ale osta-
tecznie jest to samodzielna opo-
wieść opowiedziana w zaskakująco 
świeży sposób.

Nowy film Pabla Larraína nie jest 
wolny od mitów i sentymentów, któ-
re królują także w eksporcie, ale nie 
wpisuje się w ramy, których można 
się spodziewać. 

Larraín nakręcił już wcześniej 
film o stylowej kobiecie wżenionej 
do świata władzy, także ograniczony 
do kluczowych kilku dni z jej życia – 
Jackie. Ten okazał się jednak wysilo-
ną rekonstrukcją nieodświeżającą 
naszego spojrzenia na jedno z najbar-
dziej medialnych wydarzeń epoki. 

Spencer wygląda w tym kontek-
ście jak kolejne studium tego samego 
tematu, tylko że o wiele bardziej 
udane. Gdy na początku filmu 
Diana samotnie błądzi, poszukując 
królewskiej posiadłości, odrealniony 
ton jest zgodny z tym, co sugeru-
je epigraf otwierający film – baśń 
zrodzoną z tragedii. Wraz z przyby-
ciem Diany do posiadłości ton staje 
się klaustrofobiczny, a potęgują go 
kompozycje Jonny’ego Greenwooda, 
twórcy muzyki m.in. do Aż poleje się 
krew, które przechodzą od orkiestral-
nego brzemienia we free jazzowe.

Zimna zabytkowa posiadłość jest 
miejscem, w którym rodzina królew-
ska obchodzi święta Bożego Naro-
dzenia. Tymczasem Diana z trudem 
stawia się na posiłki i spotkania, jak 
nakazuje protokół. W trakcie czuje 
się stale obserwowana, a na koniec, 

SPENCER
REŻ. PABLO LARRAÍN, PROD. NIEMCY/
USA/WIELKA BRYTANIA/CHILE,
116 MIN
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Produkcje o brytyjskiej rodzinie 
królewskiej powstają regular-
nie i może się wydawać, że dla 
jednej widowni. Ponieważ za 

kanałem La Manche faktycznie panu-
je monarchia z wysokim poparciem 
społecznym, większość produkcji na 
jej temat będzie koronie bezpiecznie 
przychylna, na oko w podobnym 
stopniu jak poddani. Dlatego gdy na 
ekrany wchodzi film o Dianie Spen-
cer, szczególnie popularnym członku 
rodziny królewskiej, są powody, aby 
część widowni oczekiwała nowej daw-
ki dwornego eskapizmu, a inna była 
nią z góry niezainteresowana.

pogodzić ze śmiercią i ostatecznie 
stanowią – co prawda ekscentryczny 
– ale zrozumiały element ludzkiego 
doświadczenia.

J un'ichirō Tanizaki to jeden z naj-
ważniejszych japońskich pisarzy 
zeszłego wieku, a Dziennik 
szalonego starca to jedno z jego 

ostatnich dzieł. Jak sugeruje tytuł, 
wpisuje się ono w popularny nurt 
prywatnych zapisków fikcyjnej po-
staci. Ich narratorem i zarazem naj-
ważniejszym bohaterem jest 75-letni 
mężczyzna, którego stan zdrowia od 
kilku lat nie jest najlepszy i znacznie 
pogarsza się na początku powie-
ści. Tym samym mężczyzna musi 
zmierzyć się z myślą o śmierci, ale 
powoduje to u niego nową obsesję, 
zupełnie ze śmiercią niezwiązaną. 
Fiksuje się on na punkcie młodej, 
atrakcyjnej synowej Satsuko, marzy 
o jej pocałunku i ekscytuje się na jej 
widok. Satsuko jest nieco samolubna 
i arogancka, dlatego początkowo 
próbuje wykorzystać tę sytuację dla 
własnej korzyści finansowej, ale ma 
ona swoje granice.

Początkowo może się wydawać, 
że powieść opowiada po prostu o fik-
sacjach seksualnych, których trudno 

nie uznać za szalone i nie na miejscu. 
Równolegle z ich dokładnym opisem 
otrzymujemy także opis stanu zdro-
wia starca i jego leczenia, włącznie 
z dawkami leków, co do których 
ma on już wiedzę specjalistyczną. 
Tym samym otrzymujemy bardzo 
dokładne studium ostatnich lat życia 
człowieka. Same fiksacje przybierają 
z czasem metafizyczny wymiar, gdy 
Satsuko zaczyna w pewien sposób 
łączyć się w umyśle mężczyzny z po-
stacią Buddy. Ostatecznie zostają one 
rozpoznane przez lekarza jako znana 
medycynie reakcja na postępują-
cą chorobę.

Najciekawszy wymiar opowieści 
wyjaśnia się dopiero na jej końcu. 
Bohater wyrusza w podróż w poszu-
kiwaniu dla siebie miejsca pochówku, 
projektuje także swój nagrobek. 
Poznajemy wtedy japońskie podejście 
do śmierci i życia pozagrobowe-
go. Koniec życia i pustka, których 
spodziewa się mężczyzna, dają mu 
nową odwagę i chociaż wykracza-
ją poza normę, pozwalają mu się 

DZIENNIK SZALONEGO STARCA
JUN'ICHIRŌ TANIZAKI, PIW, 220 S.

fot. ajfuny.pl
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do działania w celu zmiany zacho-
wań niebezpiecznych dla społeczeń-
stwa. Bez wątpienia Banksy jest 
ikoną popkultury. W swoich dziełach 
potrafi zawrzeć coś uniwersalnego 
i ponadczasowego, pozostając przy 
tym kimś anonimowym, kimś, kogo 
możemy poznawać tylko i bezpo-
średnio przez twórczość.

KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ
Największą zaletą szeroko poję-

tej sztuki jest to, że może ją upra-
wiać praktycznie każdy, niezależnie 
od miejsca, wieku czy umiejętności. 
Działania artystyczne są również 
świetnym sposobem na spędzanie 
wolnego czasu, a jednym z zajęć, 
jakie zyskuje ostatnio na coraz więk-
szej popularności, jest tzw. malowa-
nie po numerach. Polega ono na tym, 
że na specjalnie przygotowanym 
płótnie rozmieszczonych jest wiele 
różnych kształtów podpisanych 
numerami, do których przypisane 
są konkretne barwy. Dzięki temu 
wiemy, który kolor farby powinien 
znaleźć się w danym miejscu na 
płótnie. O przybory nie musimy się 
martwić, ponieważ wszystko dosta-
jemy w jednym zestawie. Naszym 
jedynym zadaniem jest więc rozsiąść 
się wygodnie, wziąć pędzel w dłoń 
i zacząć tworzyć własne dzieło! 
Skończony obraz można z dumą 
powiesić na ścianie czy pochwalić się 
nim przyjaciołom.

ze sztuką pomaga w wyrażaniu 
swoich uczuć i emocji, otwieraniu się 
na drugiego człowieka i poznaniu 
natury swoich problemów i trudno-
ści. Podczas leczenia wykorzystuje 
się wiele ciekawych metod, takich 
jak muzykoterapia – podczas której 
oprócz słuchania muzyki czy grania 
na instrumencie można także pra-
cować nad własnym głosem – cho-
reoterapia – skupiająca się na tańcu 
i budowaniu świadomości własnego 
ciała czy plastykoterapia, związana 
z wykonywaniem różnych dzieł 
plastycznych. Dzięki tym i innym 
metodom pacjenci podnoszą swoją 
samoświadomość, co przekłada się 
pozytywnie na dalsze leczenie.

TAJEMNICZY BANKSY
Banksy jest jednym z najważ-

niejszych współczesnych artystów 
i jednocześnie największą zagadką 
– do tej pory nie wiadomo, kto kryje 
się za tym głośnym pseudonimem. 
Twórca zasłynął jako grafficiarz, 
a jego prace do tej pory cieszą się 
ogromną popularnością w wielu 
miastach na całym świecie. Jego 
dzieła nawiązują do przeróżnych 
tematów. Jedne bawią, drugie zmu-
szają do refleksji, kolejne komen-
tują otaczającą nas rzeczywistość, 
odnoszą się do polityki lub innych 
istotnych wydarzeń na świecie. 
Część z nich bywa kontrowersyjna, 
część inspiruje, prowokuje i zmusza 

ZNACZENIE PLASTYKI
Edukacja plastyczna jest 

bardzo istotnym elementem nauki 
w naszym życiu. Już na etapie 
przedszkolnym w dziecku rozwija 
się twórczość plastyczna, która 
obok mowy stanowi podstawową 
formę jego wypowiedzi, jak i sposób 
rozumienia otaczającego świata. Na 
dalszych etapach wpływa na rozkwit 
naszej kreatywności, ekspresji arty-
stycznej i wrażliwości, a także uczy 
świadomego korzystania z dorobku 
kultury i sztuki. Co więcej, plasty-
ka obejmuje bardzo szeroki zakres 
tematyczny, dzięki czemu możemy 
dowiedzieć się wielu ciekawych rze-
czy z takich dziedzin jak malarstwo, 
grafika, ale także fotografia czy 
film. Daje nam ona również prze-
strzeń do eksperymentowania, bycia 
spontanicznym i wyrażania siebie 
w dowolny sposób.

ARTETERAPIA, CZYLI LECZNICZA 
MOC SZTUKI

Arteterapia jest jednym z rodza-
jów psychoterapii, która wykorzy-
stuje różne dziedziny artystyczne 
w leczeniu osób mierzących się 
z problemami natury emocjonalnej 
i psychologicznej. Sprawdza się ona 
doskonale przy pracy z pacjentami 
mającymi zaburzenia lękowe, depre-
sję lub nerwicę, jak i z osobami po 
traumatycznych przejściach czy uza-
leżnieniach. Wielu z nich obcowanie 

Plastyka
Jesteś w 4 klasie podstawówki. Spokojnie odrabiasz lekcje na następny dzień. Nagle orientujesz 

się, że zapomniałeś zrobić projekt z plastyki, który jest także na jutro. Oczywiście, że brakuje Ci 
potrzebnych materiałów, więc udajesz się dodatkowo na szybkie zakupy i do tego angażujesz całą 
rodzinę. Znasz to? Doskonale. Czas na powtórkę z plastyki.

Mariusz Białkowski
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wiem, czy łatwiej, pewnie łatwiej, 
palę od czternastego roku życia – 
jego zamglone oczy śmieją się do 
mnie przyjaźnie.

Na Jamajce palą wszyscy. Wszę-
dzie czuć specyficzny zapach mari-
huany, papierosy są zdecydowanie 
passe. Na ulicach nie brakuje zakrę-
conych, którym THC namieszało 
w głowach. Nie brakuje też oficerów, 
którzy po służbie odbierają z altanki 
Henry’ego swój naturalny towar. 

Towar prosto z ogródka, w któ-
rym konopie sadzi się obok kawowca 
(blue mountain – pyszna, ekskluzyw-
na odmiana arabici z jamajskich Gór 
Błękitnych), a każdy szanujący się 
gospodarz pochwalić się może ho-
dowlą kurczaków, które na talerzu 
lądują pod nazwą jerk. Naciera się je 
pikantną mieszanką przypraw lub 
marynuje w ostrym sosie i grilluje 
na dużym ogniu. Jerk podawany jest 
najczęściej ze smażonymi plantana-
mi – bananami warzywnym. A na 
deser świeży ananas! Pycha! 

Łowców biletowych okazji za-
praszam do kontaktu przez redak-
cję, może uda mi się pomóc w pla-
nowaniu zimowej wyprawy życia, 
może będzie to właśnie Jamajka? To 
państwo zasługuje, by odkrywać je 
nie tylko przez pryzmat kurortów – 
tożsamość kulturowa mieszkańców 
Jamajki to prawdziwy fenomen: ich 
muzyka, biegi, smaki… Zupełnie 
różne niż to, co znamy, choć łączy 
nas wspólny mianownik – radość 
z goszczenia dalekich przybyszów, 
nie tylko od święta.

w którym na pytanie Wah Gwaan? 
(Co słychać?) odpowiedź może być 
tylko jedna: irie (świetnie!).

W stolicy koniecznie warto 
sprawdzić jego dom – dziś nowocze-
sne, interaktywne muzeum i słynne 
slumsy Trentchtown, do których 
Bob wracał w piosenkach. Pamiętaj-
cie, że Trenchtown najbezpieczniej 
ogląda się z okna lokalnej taksówki! 

Bolt dał Jamajce wszystko, co 
w sporcie można osiągnąć, dziś daje 
pracę, inwestując w rodzinnych 
stronach, które tego bardzo potrze-
bują. A dla kibiców? Sieć restauracji 
mistrza Tracks and Records poza 
smaczną kuchnią serwuje lekko-
atletyczne gadżety i sprinterskie 
anegdoty. 

SMAKI (NIE TYLKO) ŚWIĄT
Nie jest to absolutnie rzecz 

godna pochwały, a jednak to 
element kulturowy i coś, z czego 
lokalni patrioci, jak poznany przeze 
mnie przy obiedzie Henry, są bar-
dzo dumni.  

– Tak, ma’am, byliśmy okupowa-
ni – Henry wyraźnie ekscytuje się 
możliwością streszczenia turystom 
historii Jamajki. – Out of many – one 
people (Z wielu – jeden lud) – mówi 
wyraźnie poruszony, a po chwili do-
daje, że za Anglików wcale nie było 
tak źle. Była praca na plantacjach. 
Teraz młodzi albo wyjeżdżają do 
Kingston, albo jakoś żyją u rodzi-
ców – Na haju pewnie łatwiej, co? 
– ciągnę Henry’ego za język. – Nie 

PLAŻA, DZIKA PLAŻA
Jamajka, choć z kilkoma innymi 

wyspami, np. sąsiednią Kubą, tworzy 
archipelag o nazwie Wielkie Anty-
le, nie jest zbyt duża. Odległość ze 
wschodniego na zachodni kraniec 
wynosi 235 kilometrów, z północne-
go brzegu na południowy są to tylko 
82 kilometry. Nieduża powierzchnia 
mieści w sobie wszystko to, cze-
go można oczekiwać od wczasów. 
Piękne plaże!

Na przykład Frenchman’s Cove. 
Na jej bialutkim piasku Sean Conne-
ry jako James Bond szukał zabójców 
agentów brytyjskiego wywiadu, 
a Ursula Andress zaszokowała 
widzów na całym świecie, pokazując 
się w bikini. Również tam młoda 
brytyjska monarchini Elżbieta II 
w latach 50. wpatrywała się w linię 
horyzontu i rozkminiała, jak urato-
wać imperium.

KINGSTON – STOLICA 
DWÓCH KRÓLI

Kiedyś Jamajka pokochała 
Boba Marley’a, teraz bożyszczem 
i natchnieniem całego narodu jest 
Usain Bolt. Król muzyki reggae 
i król lekkiej atletyki. W Kingston 
poznajemy ich obu. 

Marley dla Jamajczyków jest Ja-
nem Pawłem II, Józefem Piłsudskim 
i Robertem Lewandowskim w jed-
nym. Jest kwintesencją wszyst-
kiego, z czym może kojarzyć się 
Jamajka. Dready, reagge i język pa-
tois – kreolski na bazie angielskiego, 

Wah Gwaan, Jamaica
Rajskie plaże z białym piaskiem zamiast śniegu, kolonialne wspomnienia przy rumie, ale 

bez herbaty i dwóch królów wyspy, którzy przynoszą więcej radości niż sezonowy św. mikołaj. 
Wypadający po okresie huraganowym grudzień to idealny czas na poznanie Karaibów. 

Aleksandra Samborska
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Po raz pierwszy od 2006 r. w pol-
skich uczelniach na koniec 2020 r. 
kształciło się więcej studentów niż 
rok wcześniej (o 11,3%). Obecnie 
w Polsce studiuje 1 215 300 osób.

Pomimo pandemii wzrosła liczba 
cudzoziemców studiujących w Polsce. 
Według danych GUS-u liczba ta 
wynosi 84,7 tys. cudzoziemców, czyli 
o 3% więcej niż w poprzednim roku 
akademickim. Najliczniejszą grupę 
stanowią osoby pochodzące z Ukrainy 
(38,5 tys.) oraz Białorusi (9,7 tys.). 
Większość cudzoziemców podjęła 
studia stacjonarne (73,2 tys. osób).

TOP 10  
INFORMACJI O FINANSACH STUDENTÓW

Jak co roku, przed rozpoczęciem zajęć na uczelniach Warszawski Instytut Bankowości 
i Związek Banków Polskich publikują najnowszą edycję Raportu „Portfel Studenta”. Można w niej 
znaleźć ciekawe informacje na temat m.in. sytuacji finansowej i materialnej polskich studentów, 
poziomu wiedzy ekonomicznej, kompetencji cyfrowych, kosztów życia i studiowania,  
wybieranych kierunków studiów oraz ścieżki kariery absolwentów. Warto sprawdzić, co  
przykuwa uwagę w tym roku! 

PARTNER DODATKU

Dla co trzeciej osoby w wieku 18–24 
lata (35%) sytuacja finansowa w cią-
gu ostatniego roku poprawiła się, 
a pogorszenie (pewne lub znaczne) 
zadeklarowało 25% osób. Dla porów-
nania w 2020 r. pozytywną ocenę 
swojego statusu materialnego wyra-
ziło jedynie 8% studentów, podczas 
gdy pogorszenie aż 53%.

Jak wynika z danych WIB, najwięcej, bo 
23% badanych, oszczędza miesięcznie 
od 250 do 500 zł. W stosunku do 2020 
r. wzrósł odsetek osób oszczędzających 
powyżej 500 zł (z 15% do 18%), ale naj-
większy przyrost jest wśród deklarują-
cych brak oszczędzania (z 8% do 13%).

Aż 90% badanych 
w wieku 18–24 lata 
jest zdania, że ich 
wiedza finanso-
wa jest mała lub 
bardzo mała.

Wg danych Centrum AMRON liczba 
studentów mieszkających u rodziny 
lub znajomych i nieponoszących 
opłaty za najem wzrosła aż o 25 punk-
tów procentowych. Zmianie uległa 
również liczba mieszkających w do-
mach studenckich. W tym przypadku 
zanotowano spadek o 8 p.p. względem 
roku ubiegłego.

Jedynie 15% osób w wieku 18–24 
lata uważa, że nie stosuje tych 
samych haseł do różnych kont 
elektronicznych. 23% robi to rzadko 
lub bardzo rzadko, a aż 34% bada-
nych przyznało, że często lub bardzo 
często popełnia ten błąd.

Ponad 30% badanych w wieku 18–24 
lata nie posiada zainstalowanego 
antywirusa na smartfonie, co może 
znacząco ułatwić cyberprzestępcom 
przejęcie kontroli nad telefonem.

Według danych PwC blisko połowa 
ankietowanych (48,7%) wskazała, 
że ich możliwości na rynku pracy 
pogorszyły się przez pandemię. 
Jedynie 18,4% studentów zadeklaro-
wało zwiększenie swoich możliwości 
przez pandemię.

W kwestii wynagrodzenia, jakie 
chcieliby obecnie otrzymywać 
w pracy, ponad połowa studentów 
(52%) chciałaby zarabiać w przedziale 
3001–6000 złotych netto miesięcz-
nie. Z czego chęć zarobków w niższym 
przedziale tj. 3001-4000 złotych net-
to deklaruje 26,8% ankietowanych.

AK T Y WNY STUDENT
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Cyberbezpieczeństwo  
w 5 krokach

BEZPŁATNY KURS E-LEARNINGOWY MOOC "BEZPIECZEŃSTWO 
W CYBERPRZESTRZENI" DLA STUDENTÓW.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I ZAŚWIADCZENIE!

Wejdź na bde.wib.org.pl

Wybierz w menu "Kurs MOOC" 

SPRAWDŹ, CO WIESZ O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE!

PARTNERZY 
WSPIERAJĄCY: 

  ▶ 1. NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ  
ŁATWYM ZAROBKOM!

Szukasz pracy i niespodziewanie 
otrzymujesz wiadomość z bardzo 
atrakcyjną ofertą. Wszystko wygląda 
bardzo zachęcająco – nie za duża licz-
ba godzin pracy w tygodniu, wystar-
czająco wysokie wynagrodzenie i do 
tego wymagania nie są zbyt wygóro-
wane – idealnie! Czy na pewno? 

Czy wiesz, że oszuści wykorzy-
stują tego typu oferty do wyłudzenia 
danych, instalowania złośliwych 
aplikacji, a nawet w procesie prania 
brudnych pieniędzy? 

Zanim przystąpisz do  
działania: ZASTANÓW SIĘ,  
ZAPYTAJ, SPRAWDŹ.

  ▶ 3. CZYTAJ,  
CO AUTORYZUJESZ!

Właśnie wykonałeś przelew, tym 
razem skorzystałeś z laptopa i pod-
czas transakcji otrzymałeś SMS z ko-
dem autoryzacyjnym. Okazało się, że 
podana kwota nie zgadza się z ceną 
rzeczy, którą kupujesz. Co teraz? 

Nie wpisuj wspomnianego 
kodu, najlepiej jeszcze raz po-
dejdź do płatności i jeśli możesz, 
wybierz mobilną autoryzację 
transakcji – SMS jest łatwiejszy 
do przechwycenia. 

  ▶ 4. STOSUJ PODWÓJNE  
UWIERZYTELNIENIE!

Ile razy wracałeś się do domu, 
żeby sprawdzić, czy na pewno 
zamknąłeś drzwi? Ach, to okropne 
uczucie niepewności... Pewnie nieraz 
wolałeś się cofnąć, żeby potem nie 
żałować. Tak samo powinieneś po-
stępować w internecie.  

Ustaw sobie dwuskładniko-
we uwierzytelnianie logowa-
nia, które zapewnia „podwójne 
sprawdzanie”, że naprawdę jesteś 
osobą, za którą się podajesz, 
gdy korzystasz z usług online. 
Drugim składnikiem może być 
kod wysyłany do Ciebie SMS-em 
lub utworzony przez aplikację 
zainstalowaną na Twoim urzą-
dzeniu, lub wygenerowana lista 
kodów, którą trzymasz w bez-
piecznym miejscu. 

  ▶ 5. UWAŻAJ NA OSZUSTWA  
„NA PRACOWNIKA BANKU”!

Dzwoni telefon. To pracownik 
działu bezpieczeństwa Twojego banku. 
Szybko się przedstawia, sprawnie 
podaje kilka Twoich danych i mówi, że 
z Twojego rachunku został wykonany 
dziwny przelew. W końcu to zaufana 
osoba, która chce mi pomóc – myślisz – 
i chcąc działać, instalujesz podesłane 
przez niego oprogramowanie, aby 
chronić Twoje pieniądze. Załatwione! 
ZAŁATWIONY! Właśnie dałeś prze-
stępcy możliwość zdalnego operowa-
nia Twoim kontem i odczytywania 
loginów oraz haseł.

Pamiętaj! Pracownik banku 
nie prosi o zainstalowanie aplika-
cji na komputerze lub smartfonie, 
nie pyta o login i hasło do logowa-
nia do bankowości, nie pyta o peł-
ny numer Twojej karty płatniczej, 
jej datę ważności oraz kod CVV2/
CVC2. kodów, którą trzymasz 
w bezpiecznym miejscu. 

  ▶ 2. UWAŻAJ NA FAŁSZYWE LINKI DO 
PŁATNOŚCI!

Jaki piękny dzień! Właśnie udało 
Ci się kupić wymarzone słuchawki 
i to przecenione, lepiej być nie mogło. 
Sprzedawca wysłał Ci link na Facebo-
oku. Co robisz – klikasz czy nie? Jeśli 
tak, to co z logowaniem? Podajesz 
swoje dane? 

Niezależnie czy kupujesz, czy 
sprzedajesz, kieruj się zasadą 
ograniczonego zaufania. Nigdy 
nie loguj się do banku lub stron 
integratora płatności za pomocą 
linków wysłanych w mailach, 
SMS-ach lub na portalach spo-
łecznościowych. Koniecznie 
przejrzyj zakładkę z opiniami na 
temat sprzedającego.
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N ie ważne, czy chcesz „tylko 
dorobić”, czy już podczas stu-
diów budować swoją karierę 
zawodową – warto pamiętać 

o trzech podstawowych zasadach. 
Nie tylko pozwoli Ci to uniknąć 
przykrych konsekwencji, ale przede 
wszystkim da solidne fundamenty 
do świadomego prowadzenia kariery.

PODPISZ UMOWĘ 

Umowa to nie ukłon w stronę 
pracownika, a obowiązek każdego 
pracodawcy! Określa wzajemne obo-
wiązki i Twoje wynagrodzenie, ale 
chroni także Twoje prawa. Rodzaj 
umowy zależy od Ciebie – poniżej 
pokazujemy, czym różnią się trzy 
podstawowe i powszechnie stosowa-
ne umowy na rynku. 

DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO 

Oczywistym jest, że należy wykony-
wać polecone obowiązki starannie, 
ale… bezpieczeństwo przede wszyst-
kim. Nie traktuj BHP jak uciążli-
wych formalności. Pracuj rzetelnie, 
ale pamiętaj, że zdrowie masz tylko 
jedno i reaguj, kiedy warunki pracy 
mogą zagrażać Tobie lub Twoim 
współpracownikom. 

PAMIĘTAJ O REFERENCJACH 

Podczas życia zawodowego groma-
dzisz umiejętności i doświadczenie. 
Pamiętaj również, aby w swoim 
portfolio mieć referencje z każ-
dego miejsca pracy. To dowód dla 
kolejnego pracodawcy, że powierzo-
ne Ci obowiązki były wykonywane 
rzetelnie i sumiennie.

1. ZAKŁADANIE, ŻE W PRZYSZŁO-
ŚCI BĘDZIE MIAŁO SIĘ MNÓSTWO 
PIENIĘDZY 

Takie podejście nie sprzyja 
racjonalnym wydatkom. Zazwyczaj 
w parze z nim idą rozrzutność i brak 
oszczędności. Pożyczki zawsze są 
kosztowne, a życie ponad stan, 
owszem, da nieco przyjemności, ale 
na bardzo krótką metę. Nierozsądne 
podejście do pieniędzy na początku 
dorosłości może nieść przykre konse-
kwencje w przyszłości!

4. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 
Młodość nie trwa wiecznie, wy-

padki chodzą po ludziach, a i żywioł 
może zainteresować się naszym 
domem lub mieszkaniem – to banały, 
ale jakże prawdziwe. Jeśli będziemy 
mieli pecha, grożą nam olbrzymie 
finansowe tarapaty.

5. OSZCZĘDZANIE… ZBYT 
DUŻYCH KWOT

To oczywiście mniej możliwe 
w sytuacji pierwszoroczniaka, ale 
niewykluczone. Lepiej zrezygnować 
z drobnych wydatków na chwilowe 
przyjemności i zacząć regularnie 
i samodzielnie odkładać mniejsze 
sumy, by oszczędzanie stało się przy-
jemnym nawykiem, a nie przykrym 
obowiązkiem.

BĄDŹMY ŚWIADOMI, ŻE PRAW-
DOPODOBNIE ROZPOCZYNAMY 
OSTATNI ETAP EDUKACJI W NASZYM 
ŻYCIU. NIE POWINNIŚMY SPĘDZIĆ 
GO ZUPEŁNIE BEZTROSKO. TO, CO 
NAJLEPIEJ Z NIM ZROBIĆ, JEST DOŚĆ 
ZŁOŻONE I ZALEŻY OD WIELU CZYN-
NIKÓW. NIECO ŁATWIEJ POWIEDZIEĆ, 
CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ.

2. UNIKANIE JAK OGNIA PRACY  
I ZOBOWIĄZAŃ ZAWODOWYCH 

Nasi rówieśnicy nie śpią. Wielu 
z nich już od początku studiów szuka 
okazji do zarobku. I to nie tylko 
z prac tymczasowych, ale także płat-
nych staży i praktyk, które odbywają 
w różnych firmach i instytucjach. 
Być może warto rozważyć tę ścieżkę

3. REZYGNACJA Z ODKRYWANIA 
NOWYCH AKTYWNOŚCI

Zakładanie z góry, że koło 
naukowe, samorząd studencki, uczel-
niane media czy dodatkowe zajęcia 
są stratą czasu, to niewłaściwe podej-
ście. Świat studencki oferuje wiele 
nieznanych wcześniej aktywności. 
Nawet jeśli nie przypadną nam do 
gustu, to warto zapoznać się z szero-
ką ofertą dodatkowych aktywności. 
Być może znajdziemy dla siebie coś 
nowego, co pomoże nam w dal-
szym rozwoju.

ABC NA START  
ŻYCIA ZAWODOWEGO
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Materiał został opublikowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości  
w ramach projektów „Aktywny Student” oraz „OFMA – rozwój kompetencji dziennikarzy  
studenckich” realizowananych we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach  
zadania zleconego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

3 grosze o ekonomii

co tydzień po studencku o finansach 

i tematach ważnych dla młodych ludzi:

finanse osobiste

oszczędzanie i inwestowanie

cyberbezpieczeństwo

nowoczesne technologie

kariera i rynek pracy

zainteresowania i rozwój

Nowy odcinek 

w każdy piątek 

o 13.45 na antenie

Słuchaj nas o każdej porze, 

gdziekolwiek jesteś!

Słuchaj nas także w:W ramach: W ramach:

AK T Y WNY STUDENT



Jak mówi Adam Goleński, 
absolwent II edycji Kolegium 
Legislacji, student Uniwersytetu 
Wrocławskiego: 

  ▶ – KOLEGIUM LEGISLACJI TO WYJĄTKOWY 
PROJEKT EDUKACYJNY DLA STUDEN-
TÓW. PRZEZ KILKA DNI MIELIŚMY 
OKAZJĘ POZNAĆ PROCES LEGISLACYJNY 
BARDZO DOKŁADNIE ORAZ POSZERZYĆ 
SWOJĄ WIEDZĘ W TYM OBSZARZE.  

O komentarz poprosiliśmy 
również Panią Magdalenę Grzan-
kowską, prezeskę Zarządu Fundacji 
Polskiego Funduszu Rozwoju:

  ▶ – FUNDACJA POLSKIEGO FUNDUSZU 
ROZWOJU NA BIEŻĄCO REALIZUJE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE, SKIE-
ROWANE MIĘDZY INNYMI DO STUDEN-
TÓW, A TAKŻE TWORZONE WE WSPÓŁ-
PRACY Z ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI 
ORAZ UCZELNIAMI WYŻSZYMI. 
STARAMY SIĘ WSPIERAĆ INICJATYWY, 
KTÓRYCH CELEM JEST PROMOWANIE 
WIEDZY I WARTOŚCI WYNIKAJĄCYCH 
Z DOBREGO PRZYGOTOWANIA DO WY-
KONYWANIA ZAWODU. CIESZYMY SIĘ, 
ŻE MOGLIŚMY WESPRZEĆ ORGANIZACJĘ 
KOLEGIUM LEGISLACJI. WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM ŻYCZYMY MOTYWA-
CJI W DZIAŁANIU I CHĘCI CIĄGŁEGO 
DOSKONALENIA ZDOBYTYCH W TRAKCIE 
PROJEKTU UMIEJĘTNOŚCI – MÓWI.

Organizatorami Kolegium 
Legislacji było Rządowe Centrum 
Legislacji wraz z Fundacją Inicjatyw 
Młodzieżowych. Partnerem projek-
tu była Fundacja Polskiego Fundu-
szu Rozwoju. Darczyńcą projektu 
była Fundacja ORLEN.

podnieść jakość legislacji w Polsce. 
Wykładowcami podczas II edycji 

Kolegium Legislacji byli: dr hab. 
Krzysztof Szczucki, prezes Rządo-
wego Centrum Legislacji, Tomasz 
Chróstny, prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, dr 
Piotr Kędziora, dyrektor Biura 
Legislacyjnego w Kancelarii Sejmu 
RP, dr hab. Jan Rudnicki, kierownik 
Katedry Europejskiej Tradycji Praw-
nej na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego, 
Jakub Bennewicz, koordynator 
zespołu w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Sejmu RP oraz grono 
ekspertów z Rządowego Centrum 
Legislacji: Arkadiusz Goławski, 
dyrektor Biura Prezesa w RCL, 
dr Marcin Olszówka, dyrektor 
Departamentu Prawa Konstytucyj-
nego i Administracyjnego w RCL, 
dr Barbara Trojanowska-Wysocka, 
wicedyrektorka Departamentu 
Prawa Państwowego w RCL, Elżbieta 
Kamińska, główna legislator w De-
partamencie Prawa Państwowego 
w RCL oraz Anna Łubińska-Bujak, 
starsza legislator w Departamencie 
Dzienników Urzędowych i Tekstów 
Jednolitych w RCL. 

Uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach z wystąpień publicz-
nych, które zostały przeprowadzone 
przez Jakuba Podgajnika z Akade-
mii Retoryki. 

Podczas Kolegium Legislacji 
uczestnicy mieli również możliwość 
nie tylko uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych w wyjątkowych miej-
scach, jakimi są Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, Ministerstwo Edukacji 
i Nauki oraz Rządowe Centrum 
Legislacji, ale również je zwiedzić. 

I dea organizacji Kolegium Legi-
slacji opiera się na przekonaniu 
o integracji młodego pokole-
nia wokół wartości takich jak: 

słuszne prawo, dobra legislacja, 
patriotyzm, właściwe i skuteczne 
rządzenie, dobro wspólne oraz 
poszanowanie tradycji. Celem, 
a jednocześnie myślą przewodnią 
Kolegium Legislacji, jest zaprezen-
towanie właściwego i słusznego 
procesu stanowienia i wdrażania 
prawa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej od momentu podjęcia decyzji 
o konieczności wprowadzenia danej 
regulacji do wdrożenia jej w życie 
przez instytucję wykonawczą.

Temat przewodni II edycji 
Kolegium Legislacji brzmiał Sztuka 
legislacji. Uczestnikami wydarze-
nia były osoby wyróżniające się na 
swoich uczelniach, ambitne i chcące 
pozyskać wiedzę z zakresu legislacji 
od osób, które na co dzień stanowią 
prawo, jak również są odpowiedzial-
ne za procesy legislacyjne. Uczest-
nicy wzięli udział w wykładach 
oraz warsztatach prowadzonych 
przez grupę wyspecjalizowanych 
prawników, legislatorów, przedsta-
wicieli instytucji państwowych oraz 
urzędników. 

Udział w projekcie wzięło trzy-
dzieścioro najlepszych studentów 
kierunków prawniczych z całej Pol-
ski wybranych w drodze konkursu. 

Uczestnicy zostali zakwalifiko-
wani na podstawie wieloetapowej 
rekrutacji. Po pierwsze musieli 
uzupełnić obszerny formularz 
rekrutacyjny, zaś w drugim etapie 
przesłać filmik, podczas którego 
przedstawiali swoje spostrzeżenia 
oraz propozycje rozwiązań mających 

II edycja  
Kolegium Legislacji
W dniach 10–13 listopada 2021 roku w Warszawie odbyła się II edycja Kolegium Legislacji  

pn. Sztuka legislacji.
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Niech żyje bal
Przesyłamy nasze wspomnienie balu niepodległości. Dziękujemy za wspólne świętowanie 

103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O d lat organizujemy bal niepodległości. 
W tym roku odbył się 11 listopada 
– lepiej z datą nie mogliśmy tra-
fić, prawda?

Bal był idealną okazją do uczczenia 
niepodległości Polski, a także integracji spo-
łeczności z naszych projektów:

Klub Lidera Rzeczypospolitej
Akademia Liderów Rzeczypospolitej
Koncept – magazyn akademicki
Kolegium Legislacji

Od początku przygotowań do listopa-
dowych obchodów wiedzieliśmy, że chcemy 
w sposób wyjątkowy i trwały uczcić ten jakże 
ważny w historii naszego kraju 11 dzień mie-
siąca. Dlatego właśnie na ten dzień zaplano-
waliśmy premierę Prekursorów wolności. 

Publikacja Prekursorzy wolności powstała 
po to, aby pokazać nam samym, jak wiele nie 
wiemy. Aby uzmysłowić, ile osób walczyło 
o naszą wolność, na jak rozmaite sposoby. 
Prace nad wydawnictwem uświadomiły nam, 
że w każdym województwie są jeszcze nieod-
kryci bohaterowie. 

Jeśli nie mogliście być z nami tego 
wyjątkowego dnia, ułatwiamy Wam zadanie 
– dzięki wystawie, e-wydaniu oraz gazecie 
macie możliwość zapoznać się z sylwetkami 
32 niezwykłych postaci. 

Mamy głęboką nadzieję, że nasza 
praca będzie dla Was inspiracją do dalszego 
odkrywania historii kolejnych osób, a na-
stępnie szerzenia o nich wiedzy w swoich 
środowiskach.

Publikację Prekursorzy wolności możecie 
zobaczyć tutaj: https://magazynkoncept.pl/
publikacja/prekursorzy-wolnosci/

Publikacja powstała w ramach programu pn. Fundusz  
Patriotyczny Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej  
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.





macją, którą podały rozliczne wielkie media, 
że średni czas koncentracji uwagi na jednym 
temacie skrócił się z 12 do 8 sekund. Miało to 
nastąpić w okresie od 2000 do 2017 roku. 

Informację opierano na danych ośrodka, 
który miał być związany z firmą Microsoft, 
i rzeczywiście do dziś ta firma jest bardzo 
wpływowa. Słyszycie często, że w naszych 
czasach ludzie coraz krócej są w stanie skon-
centrować się na jednej sprawie, zapewne 
przez te smartfony? 

Być może to prawda, ale podstawą dla tej 
tezy jest raport, który owa agenda Microso-
ftu zaczerpnęła z innego ośrodka, ten jeszcze 
skądś, a gdy do tego „skądś” z pytaniami 
zwrócili się dociekliwi dziennikarze z BBC… 
nikt nie odpowiadał i okazało się, że poza 
stroną internetową nie ma żadnych na-
ukowców, ani nie da się niczego dowiedzieć 
o metodologii badań.

Sprawa oczywiście dotyczy też nauki. To 
pozornie dziwne, a tak naprawdę zrozumiałe, 
że kiedyś dużo większą uwagę przykładano 
do nauki o źródłach. Choćby zawodowy hi-
storyk tym różnił się od amatora, że potrafił 
sprawnie pracować na źródłach. Rozumiał, 
że jak ktoś coś napisał ileś lat temu, to nie 
zawsze jest to prawdą; że jest źródło pierwot-
ne – czyli na przykład dokument z czasów 
drugiej wojny światowej – i wtórne – czy-
li na przykład gazeta, która pisze o tym 
dokumencie. 

Dziś wszyscy wszystko mieszają, łącznie 
ze znanymi naukowcami, autorami między-
narodowych raportów, na których opierają 
się takie instytucje jak Komisja Europejska 
czy władze USA. Dlaczego tak jest? To proste. 
Tak jest szybciej i wygodniej. A najszybciej jest 
wszystko zmyślić.

Wspomniani kronikarze pochodzą 
z brudnych paluchów wymyślających je 
redaktorów, a czasem z wypielęgnowanych 
paluszków redaktorek. Zostali wyssani z pal-
ca, podobnie jak ich historie.

Anonimowi. Są jak wymyśleni przyjacie-
le małych dzieci. Mają nieprawdopodobną 
wiedzę, kontakty, widzieli rzeczy, o których 
innym nawet się nie śniło. Kiedyś faktycznie 
uważano, że to ma sens. Dzięki anonimowym 
informatorom kilka złych osób poszło do 
więzienia lub zaprzestało działalności. 

Od anonimowego źródła dziennikarze 
z „Washington Post” w latach 70. dowiedzieli 
się, że prezydent śledzi opozycję i robi różne 
inne nieładne rzeczy. Po latach anonimem 
okazał się wiceszef FBI, a sprawa – jak się 
okazało – miała tam jakieś podwójne, poli-
tyczne dno. No, ale informator, podobnie jak 
afera, był jak najbardziej prawdziwy. 

Dziś też się to zdarza. Ale zdarza się 
coraz częściej, że jest zupełnie inaczej. Po 
prostu anonimowe źródło, anonimowy infor-
mator to lipa, kit, kłamstwo. Dziennikarze, 
media, politycy, organizacje pozarządowe 
kłamią na potęgę. 

Prawdziwy wysyp łgarstw przekazanych 
przez rozmaitych Niegallów Anonimów 
mamy przy okazji kryzysu granicznego. Zna-
ni ludzie, z pierwszych stron gazet – jak to się 
kiedyś mówiło – bez żadnej żenady powta-
rzali zmyślone informacje albo sami je zmy-
ślali, włącznie z osławionym wzruszającym 
kotkiem, który w kilka dni pieszo pokonał 
trasę z Afganistanu pod Grodno, podążając 
za rodziną, do której był przywiązany. 

Ale sprawa jest – nie wiem, czy to po-
cieszenie, czy nie – globalna. Kilka lat temu 
brytyjski serwis BBC zainteresował się infor-

Mieliśmy kiedyś takiego kronikarza – być może był Francuzem – który 
przeszedł do historii jako znany wszystkim Gall Anonim. Jego zaletą jest to, że 
jego opowieści są uważane za bardzo wiarygodne. Teraz też mamy całą masę 
anonimów, jednak wiarygodni nie są wcale, do tego nie pochodzą z Francji.

Epidemia ssania z palców 

Wiktor Świetlik
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