
MARKOWE PRODUKTY
Za co my konsumenci tak naprawdę płacimy?

LARWY REMEDIUM NA PLASTIK?
Młodzi naukowcy odpowiadają

  
BĘDĘ SWOIM PRZYJACIELEM 
Jak dobrze zacząć nowy rok?
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Życzymy sobie  
                          i Wam

na wystawę pójść bez konieczności noszenia 
maseczki? Przypominam – osoby nienoszące 
okularów – szczególnie zimą – i tak wygrywa-
ją w tym przypadku życie!

Żeby było więcej czasu – tu, jak dobrze 
rozumiem, nie chodzi o znalezienie pod cho-
inką czasozmieniacza Hermiony Granger. My 
też chcemy lepiej zarządzać czasem. Chcemy 
mieć czas na pracę, pasje, budowanie relacji 
i odpoczynek. Wychodzimy tym marzeniom 
naprzeciw i w styczniowym numerze co nieco 
podpowiadamy, jak skutecznie organizować 
czas, jak się nie wypalać. Korzystajcie z tych 
porad garściami. 

Żeby nie było gorzej – to taka kontra do 
oklepanego „żeby było lepiej”. Doceniamy 
kończący się 2021 rok. Nie był taki zły, praw-
da? Jesteśmy zadowoleni, i zawodowo, i pry-
watnie, mimo że idealnie zapewne nie było. 
Ale… kiedy jest?

Żeby licencjaty i magisterki pisało się 
jakoś lżej – czy coś do tego trzeba dodawać? 
Memów na temat braku weny znajdziecie całą 
masę, nie trzeba nawet szczególnie głęboko 
kopać w czeluściach internetu. 

Szczęścia i miłości – wiecie, że kilka dni 
temu myśleliśmy o otwarciu kącika matry-
monialnego? Coś na kształt dawnych ogło-
szeń w gazetach. Przyznam, że rozważam ten 
pomysł. Czy ktoś z Was chce zgłosić się jako 
pierwszy ochotnik, bo ma już dość Tindera? 

A skoro już przy tym jesteśmy, to dodam, 
że życzę Wam miłości do samych siebie. Bądź-
cie dla siebie dobrzy, dbajcie o ciało i duszę. 
Jeśli pokochacie samych siebie, to i droga 
do szczęścia stanie się prostsza, a na pewno 
przyjemniejsza.

Dziękujemy, że z nami jesteście. Życzymy 
sobie i Wam, żeby wszystko, co konceptowe, 
nas rozwijało. Dajcie się zaciekawić w 2022 
roku. Z nami studia nie będą nudne.

K
iedy piszę ten wstępniak, jest 
końcówka grudnia. W biurze 
pracujemy do późnych godzin 
nocnych, żeby zamknąć wszyst-
kie projekty i ze spokojnymi gło-
wami móc wracać do domu na 
święta, odpocząć, zregenerować 
się przed kolejnym rokiem peł-
nym wyzwań.

Przeszłam się po pokojach, 
żeby zapytać, czego życzą sobie 
i Wam moi współpracownicy. Co 
usłyszałam?

Żeby wróciły studia stacjo-
narne – bo wszyscy jesteśmy już 

solidnie zmęczeni komputerami, ekranami 
i technologią, a kamery – choćby bardzo się 
starały i pozwalały nam kształcić się nawet 
w łóżkach – nie zastąpią kontaktu face to face. 

Żeby można było korzystać z kultury – bo 
kto nie marzy o tym, aby do kina, teatru czy 

Aleksandra Klimkowska
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Miniony rok był dla wszystkich 
wyzwaniem wobec nadal utrzymu-
jącej się sytuacji epidemiologicznej 
w naszym kraju, budzącej niepew-

ność oraz troskę o to, co przyniesie następny 
dzień. Chociaż wokół nas z pozoru wszystko 
wygląda normalnie, to jednak nikt z nas nie 
wie, jaka będzie postpandemiczna przy-
szłość.

Sytuacja na białorusko-polskiej granicy 
również stawia nas wobec wielkiej reflek-
sji nad tym, czym dziś jest niepodległość 
oraz troska o dobro ojczyzny. Dzisiaj, kiedy 
amunicją stają się ludzie, niejeden z nas 
zastanawia się nad sensem człowieczeństwa. 
Wchodzimy w nowy rok pełni nadziei, że 
wszystkie troski dnia codziennego, te duże 
i małe, znajdują swój kres. 

Pomimo pandemicznej sytuacji oraz 
obostrzeń sanitarnych Fundacja Inicjatyw 
Młodzieżowych nie zwalnia tempa. Otwie-
ramy się na nowe technologie i funkcjonal-
ności, tak aby realizować misję Fundacji 
w każdy czas. 

Nasze stałe projekty się rozwijają, 
przybierają na wartości, co bardzo nas 
cieszy. Nic nie daje takiej satysfakcji mnie 
oraz członkom mojego zespołu jak uśmiech 
zadowolonych uczestników projektów. Jest 
to motorem napędowym do dalszej pracy, ale 
również rezultatem ciężkiej pracy. 

Magazyn akademicki „Koncept” z miesią-
ca na miesiąc jest czytany przez coraz szerszą 
grupę odbiorców, w Akademii Liderów Rze-
czypospolitej uczestniczyło ponad 300 osób, 
Klub Lidera Rzeczypospolitej zrealizował ak-
cje społeczne, w których udział wzięło ponad 
1000 osób. Wspólnie z Rządowym Centrum 
Legislacji zrealizowaliśmy dwie edycje Kole-
gium Legislacji, w których partycypowało 60 

najlepszych studentów prawa z całej Polski. 
Miniony rok był dla nas docenieniem 

dotychczasowej działalności na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego oraz poli-
tyki młodzieżowej, bowiem Ministerstwo 
Edukacji i Nauki wskazało Fundację Inicja-
tyw Młodzieżowych jako jedyny w Polsce 
podmiot, który może realizować zadania 
w ramach grantu Komisji Europejskiej, koor-
dynować projekt Unijny Dialog Młodzieżowy 
i przewodniczyć powołanej do tego zadania 
Krajowej Grupie Roboczej. 

Za nami już pierwsze wydarzenia reali-
zowane w ramach europejskiego wsparcia 
tj. szkolenie z marketingu dla członków 
organizacji pozarządowych oraz prowadze-
nie pokoju tematycznego dot. europejskiej 
polityki młodzieżowej podczas Konsultacji 
Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. To 
tylko kilka projektów, które są realizowane  
w FIM-ie, jednak swoim wymiarem oraz 
zasięgiem zachwycają i podkreślają, że cele 
i założenia wcielane są w życie na bardzo 
wysokim poziomie organizacyjnym i me-
rytorycznym.

W nowym roku Fundacja Inicjatyw Mło-
dzieżowych będzie świętować 10-lecie istnie-
nia. Przed nami jubileuszowe wydarzenia! 
Wielką radością jest to, że już 10 lat możemy 
być wspólnie z Wami i dla Was! 

Każdemu życzę, aby w nowym roku 2022 
nie zabrakło dobrego momentu do podjęcia 
cennej inicjatywy w swoim życiu. Niech każ-
dy dzień przynosi wiele radości oraz nadziei 
na to, że przed nami dobry czas do pracy na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Piotr Rydzewski
prezes Zarządu  

Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Szanowni Czytelnicy! 
Sympatycy Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych! 
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PAPIER NASZYM 
SPRZYMIERZEŃCEM

Skoro już o sięganiu do prze-
szłości mowa – gdy poczynimy 
kroki związane z odtraumatyzo-
waniem tego, co w jakiś sposób 
wiąże się z naszymi wielokrotnie 
ponawianymi postanowieniami, 
na drugiej stronie sporządzonej 
listy przygotujmy katalog sytuacji, 
w których, pomimo istniejącego 
lęku i przykrych wspomnień, udało 
nam się dokonać realnej zmia-
ny. Prześledzenie krok po kroku 
elementów, które współtworzyły 
ten proces, rodzi w naszym umyśle 
poczucie bezpieczeństwa i kontroli 
nad sytuacją. To właśnie z tymi sta-
nami emocjonalnymi wiążą się na-
sze przyzwyczajenia, w które warto 
przemienić nowe aktywności.

Nauka angielskiego będzie 
znacznie bardziej realna, jeśli 
w ciągu dnia przeznaczona zostanie 
na nią konkretna pora, zaś wdro-
żenie w życie diety ma znacznie 
większą szansę na powodzenie, gdy 
w każdy poniedziałek zaplanujemy 
jadłospis na cały tydzień. Ostatnim 
składnikiem przepisu na radzenie 
sobie z lękiem przed zmianą jest 
wskazanie konkretnych trudności, 
związanych bezpośrednio z naszym 
życiem i postanowieniem, które 
mogą skutecznie zniechęcić do po-
dejmowania dalszych działań. 

Mimo tego, że klucz do sukcesu 
znajduje się w naszym przepełnio-
nym lękami ciele migdałowatym, 
które jest szczególnie aktywne 
wówczas, gdy trzeba walczyć lub 
uciekać, oraz korze mózgowej, to 
jednak znacznie łatwiej czuć się 
bezpiecznie, gdy plan znajduje 
się nie tylko w głowie, ale i na 
papierze. 

Nowy Rok obfituje w szereg mniej lub bardziej wzniosłych postanowień, których podstawę 
stanowi dokładnie to samo – pragnienie zmiany.

występowaniu konkretnego czynni-
ka. Jeśli więc widzimy pozbawionego 
właściciela psa, który zbliża się do 
nas, szczerząc kły, doświadczamy 
strachu. Gdy jednak nie pozwalamy 
naszemu rodzeństwu lub dzieciom 
na posiadanie zwierząt domowych, 
ponieważ w przeszłości zostaliśmy 
przez nie pogryzieni, towarzy-
szy nam lęk. 

PRZEPIS NA NOWOROCZNY SUKCES
To właśnie ten lęk stoi za wie-

loma usprawiedliwieniami, które 
prezentujemy podczas odpowiadania 
na pytanie, dlaczego nasze postano-
wienia noworoczne są już nieaktual-
ne. Świadomość zmiany znajdującej 
się tuż za ostatnią zerwaną kartką 
z kalendarza na 2021 rok wywołuje 
w nas szereg przewidywań i urucha-
mia lawinę wspomnień, które coś 
łączy z nadchodzącą nowością. 

Pamiętasz, jak nauczyciel języka 
angielskiego skrytykował w czasie 
zajęć to, jak czytasz? Nie możesz 
zapomnieć o tym, jak nikt nie chciał 
tańczyć z Tobą na balu maturalnym 
i mówiono, że masz dwie lewe nogi? 
Twój rodzic zawsze powtarzał, że 
z takim charakterem nikt Cię nie 
zechce? Nic więc dziwnego, że po raz 
kolejny odwlekasz myśl o zapisaniu 
się na kurs językowy czy też portal 
randkowy, myśląc, że znów usły-
szysz to samo i doświadczysz tego, 
co wtedy. 

Uświadomienie sobie tego typu 
sytuacji, mających swe korzenie 
w przeszłości, a nawet ich spisanie, 
jest niezbędne do tego, aby rozpo-
cząć działania, w których mamy 
okazję stać się nie po raz kolejny 
ofiarami, ale realnymi wdrożeniow-
cami zmiany.

U niektórych chęć zmiany wy-
pływa z wnętrza, u innych zaś 
jest efektem zewnętrznych 
oddziaływań, jednak nieza-

leżnie od tego osoby, które od 2022 
roku zamierzają rozpocząć naukę 
języka obcego / zapisać się na kurs 
tańca towarzyskiego / znaleźć drugą 
połówkę, łączy jedno – myśl o byciu 
nieco innym niż do tej pory.

POMIĘDZY STRACHEM A LĘKIEM
W związku z tym słabnąca wraz 

z kolejnymi tygodniami stycznia siła 
postanowień jest zastanawiająca. 
Oczekujący już wówczas na 2023 
rok osobnicy ze skruchą wyznają, że 
mają słabą wolę, nie przygotowali się 
mentalnie, a środowisko po prostu 
nie sprzyja. Nałogowi palacze pomię-
dzy jedną fajką a drugą mruczą, że 
właściwie to lubią swoje uzależnienie 
i nikt tak dobrze nie rozumie ich 
nerwów jak kolejna paczka. I znowu 
okazuje się, że czegoś zabrakło, 
aby z dumą mówić: „Tak, chodzę na 
fitness dwa razy w tygodniu”, „Oczy-
wiście, dalej uczę się angielskiego”. 
Tym, co tak naprawdę powstrzymuje 
nasz rozwój, jest lęk. 

Bardzo często mówimy, że boimy 
się zmian – wiąże się z tym zarówno 
regularne uprawianie sportu, nauka 
języków obcych, jak i poszukiwa-
nie bratniej duszy. Warto jednak 
pamiętać, że owe „obawianie się” jest 
pojęciem szerszym, niż mogłoby się 
wydawać – czym innym jest bowiem 
strach, czym innym zaś lęk. 

Ten pierwszy to stan emocjonal-
ny odnoszący się do tego, co realne, 
drugi zaś może pojawić się w sytuacji 
całkowicie irracjonalnej, czyli takiej, 
która opiera się na naszych przy-
puszczeniach i projekcjach, a nie 

Leki na lęki

Magdalena Maciejewska



spokojniejsza. Kiedy dobrze rozpla-
nuję swoje zadania – mam kontrolę 
nad tym, co i w jakim czasie muszę 
skończyć.  

Nawet jeśli jesteś w fazie pisania 
pracy dyplomowej, gonią Cię termi-
ny i zjada stres, to wprowadzenie do 
porządku dnia prostych sposobów 
na poprawę wydolności nie powinno 
się wykluczać. Sama długo miałam 
problem z asertywnością i usta-
leniem swoich granic, a ambicje 
nie pozwalały mi zrezygnować 
z kolejnych tematów, co prowadzi-
ło do potwornego przemęczenia 
i nie wpływało dobrze na osiągane 
rezultaty. Dziś zapraszam Cię do 
mojego zrównoważonego świata, 
gdzie spokojnie decyduję o samej 
sobie, nagradzam się za dobre wy-
niki, a sukcesy odnoszę naturalnie 
naładowana i wypoczęta.   

Być może uda Ci się wdrożyć 
nowe nastawienie już w styczniu, 
może dopiero wiosną. Gdy posta-
nowisz być przyjacielem, który 
dopinguje sam siebie, to nauka, 
praca i relacje nie będą obciążeniem, 
dobrze zorganizowany czas zostanie 
sprzymierzeńcem, a wysiłek zbalan-
sują miłe chwile. Masz wpływ na to, 
jak często na Twojej twarzy gościł 
będzie uśmiech. Pamiętając o tym, 
zrozumienie i oparcie znajdziesz 
właśnie w sobie.

innych wieczorny seans filmowy 
i świeczki zapachowe. W taki czy 
inny sposób nagrodzę się za inten-
sywną naukę do sesji, skrupulatną 
pracę i wsparcie, które staram się 
dawać rodzicom, dziadkom czy 
rodzeństwu. W dobie znajdę czas na 
wszystko – żeby właściwie praco-
wać, muszę skutecznie odpoczywać. 
Odrobina czułości i kilka dobrych 
myśli skierowanych pod własnym 
adresem mobilizują mnie do dal-
szego działania, ale zanim podejmę 
się kolejnego wyzwania, ustalę 
w duchu, czy mam na to siłę, i czy 
nie będzie to kolidowało z moją porą 
na przyjemności – równoważną 
z czasem, który muszę poświęcić na 
obowiązki.

DUŻY SPOKÓJ
Jednym pomogą coraz popular-

niejsze dziś techniki medytacji, dru-
dzy sięgną po sprawdzoną modlitwę 
na różańcu. Cele są takie same 
– wyciszenie, nabranie dystansu 
i zrozumienia. Gdy sama stopniowo 
realizuję to, co sobie zaplanowałam, 
nie mogę denerwować się rzeczami, 
na które nie mam wpływu. To, co 
należało do mnie, zostało wykona-
ne. Dlaczego mam być niespokojna 
w oczekiwaniu na pracę drugiej 
osoby? Gdy mam porządek – jestem 

ŚWIEŻE POWIETRZE
Zacznę spacerować. Godzina 

spaceru w parku czy lesie zamiast go-
dziny w internecie służy kondycji i re-
alnie wpływa na lepsze samopoczucie. 
Wiem, bo praktykuję w weekendy. 
Czas spędzony w ruchu na świeżym 
powietrzu to najprostszy sposób na 
oczyszczenie myśli, poprawę oddechu 
i lepszy sen. Ten luksus nic nie kosz-
tuje, a wymierne korzyści zauważalne 
są już po kilku spacerach. 

REGULARNE POSIŁKI
Wstanę szybciej, żeby zjeść 

pożywne śniadanie i wypić ciepłą 
herbatę. W ciągu dnia zrobię sobie 
przerwę na obiad. Pójdę na zakupy, 
żeby lodówka nie świeciła pustkami. 
Kupię wtedy owoce, warzywa i inne 
zdrowe przekąski. Nie doprowadzę 
do sytuacji, w której brakuje mi 
energii, mimo że spałam długo i pró-
bowałam doładować się słodkim na-
pojem. Posiłki będę jadła regularnie, 
dam organizmowi czas na strawienie 
spożytych dań i zamianę jedzenia na 
kolejne siły.

MAŁE PRZYJEMNOŚCI
Dla niektórych będzie to lektura 

„Konceptu” z filiżanką dobrej kawy 
z ekspresu w sobotni poranek, dla 

Będę swoim przyjacielem
W niespokojnych czasach pandemii, gdy świat w masce jak szalony pędzi do przodu, bądźmy 

dla siebie samych szczególnie wyrozumiali. Nowy rok to zwykle dobra okazja do podjęcia  
postanowienia. Ja w tym rozpoczętym kilka miesięcy temu planuję trwać już zawsze.  
Może zechcesz do mnie dołączyć?

Aleksandra Samborska

Plan jest prosty i nie ma w nim nic samolubnego: 

w natłoku obowiązków związanych z uczelnią czy 

pracą i między zobowiązaniami rodzinnymi oraz  

towarzyskimi znajdę czas dla siebie. O swoje  

potrzeby zadbam starannie, bo organizując tydzień, 

każdorazowo zagwarantuję sobie miejsce na to,  

co ważne dla zdrowia fizycznego i komfortu  

psychicznego.
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i skup się na drodze, którą musisz 
pokonać. Wyznacz punkty kontro-
lne, które pokażą Ci, że osiągnęłaś 
kolejny kamień milowy i jesteś 
coraz bliżej realizacji celu. Może się 
okazać, że przeceniłeś swoje moż-
liwości lub wręcz przeciwnie, Twój 
plan nie stanowi dla Ciebie żadne-
go wyzwania. Kontroluj postępy 
i dostosowuj swój harmonogram do 
nowych warunków.

Potraktuj cele noworoczne jak 
małe projekty. Wyobraź sobie, że jest 
to kolejne zadanie w trakcie studiów, 
do którego musisz się porządnie 
przygotować, zrealizować, a potem 
wyciągnąć wnioski i przede wszyst-
kim cieszyć się sukcesem. Pamię-
taj, że w życiu ważne są też małe 
przyjemności. Nie każdy cel musisz 
rozpisywać na rok. Nie wszystkie cele 
muszą doprowadzić Cię do popra-
wy konkretnych umiejętności czy 
zdobycia nagrody. Aby zadbać o stały 
przypływ pozytywnej energii, zrób 
sobie listę stu małych marzeń. Niech 
znajdą się tam proste rzeczy jak 
czytanie książki przez cały wieczór 
w towarzystwie koca i grzanego 
wina, maraton horrorów, zjedzenie 
12 nowych dań w ciągu roku, ułoże-
nie puzzli z 5000 elementów. Każde 
takie marzenie sprawi, że poczujesz, 
że zrobiłeś kolejny krok na drodze do 
samorealizacji, i że możesz wszyst-
ko. Przede wszystkim pamiętaj, że 
życie jest sumą małych przyjemności 
i sukcesów. Masz je tylko jedno, nie 
rezygnuj z marzeń!

dobrze znają Twój cel. Na początku 
swojej drogi znajdź kogoś, z kogo 
opinią się liczysz, i opowiedz o swo-
ich planach. Z jednej strony osoba ta 
będzie stanowiła dla Ciebie nieoce-
nione wsparcie, z drugiej trudniej 
będzie Ci popełnić błąd. Z założenia 
nie lubimy zawodzić osób, na których 
nam zależy.

MYŚL REALNIE
Nie wyznaczaj celów przypadko-

wo. Nie oceniaj własnych możliwo-
ści na podstawie opowieści ludzi, 
których nie znasz, lub mądrości 
znalezionych w internecie. Podejdź 
do swoich postanowień w sposób 
realny i zadbaj o to, aby Twoje cele 
były możliwe do zrealizowania. 
Nikt nie zwiedzi wszystkich krajów 
Europy w 3 dni, nie schudnie 10 kg 
w tydzień i nie nauczy się chiń-
skiego w miesiąc. Spróbuj ocenić 
swoje możliwości na podstawie już 
zdobytego doświadczenia. Jeśli za-
mierzasz zrobić coś totalnie nowego 
i kompletnie nie masz pojęcia, czy 
jest to możliwe, zapytaj przyjaciół, 
rodzinę lub specjalistów w danej 
dziedzinie. Pamiętaj, plany się 
zmieniają! Jeśli okaże się, że cel jest 
za trudny, wystarczy go uaktualnić 
i opracować nowy plan działania. 

MAŁE KROKI A KAMIENIE MILOWE
Pamiętaj o metodzie małych 

kroków. Podziel swój cel na etapy 

BĄDŹ KONKRETNY
Pamiętaj, że aby osiągnąć zamie-

rzone cele, muszą być one do bólu 
konkretne. Jeśli chcesz zacząć lepiej 
się odżywiać i stracić na wadze, sko-
rzystaj z pomocy dietetyka. Wyznacz 
odpowiednią liczbę spożywanych ka-
lorii i dobierz dostosowaną do Twoich 
potrzeb dietę. Ustal, ile kilogramów 
miesięcznie możesz schudnąć, aby po-
zostać zdrowym i pełnym energii. Po-
dziel swój cel na małe kroki i zaznacz 
je w harmonogramie. To, co może 
Ci pomóc w poprawnym określaniu 
celu, to metoda S.M.A.R.T. Twój cel 
powinien być specyficzny, mierzalny, 
osiągalny, realistyczny i określony 
w czasie. Jeśli zamiast „poprawię 
swój angielski”, napiszesz „w ciągu 
roku poprawię swoje umiejętności 
językowe na tyle, aby z poziomu B1 
awansować na poziom B2 i zdam 
certyfikat językowy”, łatwiej będzie Ci 
dotrzymać słowa.

ZAPEWNIJ SOBIE WSPARCIE
Na pewno zdarzą Ci się chwi-

le zwątpienia. Każdy z nas może 
mieć gorszy dzień i mamy do tego 
niezaprzeczalne prawo. Pamiętaj, że 
jedno opuszczenie zajęć językowych 
w miesiącu czy zjedzenie hambur-
gera z frytkami nie sprawi, że na 
zawsze zaprzepaścisz swój cel. Jeśli 
powinie Ci się noga i coś nie pójdzie 
zgodnie z planem, podnieś się i wróć 
na dobry tor. Pomogą Ci w tym oso-
by, którym na Tobie zależy, i które 

Marzeniom trzeba pomóc

Ile razy robiłeś listę postanowień noworocznych, z czego większość się nie spełniła? Jeśli 
chcesz w nowym roku zwiększyć swoje szanse na sukces, konieczny jest dobry plan.

Maja Polak

8   styczeń 2022 



Kamil Kijanka

W jaki sposób larwy mogą przyczynić się do utylizacji polietylenu?  
O młodych polskich naukowcach, Paulinie Frątczak i Adrianie Grzonce, jest 
ostatnio bardzo głośno. 

Larwy remedium  
na plastik?

przez wygryzione dziury. Zwrócili uwagę 
na to, że wosk pszczeli ma podobną budowę 
strukturalną jak polietylen. Łańcuch orga-
niczny polietylenu jest po prostu trochę dłuż-
szy od wosku. Udało się wykazać, że w od-
powiedniej temperaturze larwy faktycznie 
utylizują polietylen.

Czy proces ten może być Waszym zda-
niem wykorzystywany powszechnie, czy 
jest to zbyt czasochłonne?  

Czytając prace na ten temat i na podstawie 
własnych doświadczeń, musimy przyznać, że 
nie jest to za bardzo obecnie możliwe. Lepiej 
byłoby kontynuować dalsze badania wokół 
tego tematu. Zbadać, jak zachowuje się larwa, 
która utylizuje polietylen, i jakie mechanizmy 
tym rządzą. Bakterie też mają taką zdolność, 
ale robią to o wiele dłużej. Ważne, by znaleźć 
odpowiedź, dlaczego tak się dzieje i co sprawi-
łoby, że ten proces zostanie skrócony.

Ile potrzeba czasu, by zutylizować 
Waszym sposobem worek foliowy?  

To zależy od liczby wykorzystanych larw 
i temperatury. Zgodnie z wynikami badań 
wspomnianych Hiszpanów przyjmuje się, że 
100 larw jest w stanie zjeść około 92 miligra-
my polietylenu w ciągu 12 godzin.

Czyli możemy spodziewać się Wa-
szych dalszych działań w tym zakresie?  

Na początku myśleliśmy, że damy sobie 
już z tym spokój. Później jednak na chłod-
no oceniliśmy, że warto to kontynuować. 
Może po skończeniu szkoły średniej, na 
uczelni wyższej, gdzie będziemy mieć do-
stęp do bardziej zaawansowanej technologii 
i sprzętu. Myślimy, że warto się dalej rozwijać 
w tym kierunku.

Macie w ogóle czas wolny?  
Tak. Oczywiście badania pochłaniają bar-

dzo dużo naszego czasu. Do tego pisanie prac 
i artykułów. Doszło jeszcze spore zaintereso-
wanie mediów pod wpływem naszych sukce-
sów. Nie oznacza to jednak, że nie robimy tego, 
co inni rówieśnicy. Na pomoc innym i wyjścia 
ze znajomymi zawsze znajdzie się czas.

Co moglibyście doradzić uczniom 
i studentom, którzy dopiero marzą o po-
dobnej drodze naukowej?  

Na pewno ważne jest wsparcie nauczy-
cieli. Oni zawsze z zimną głową i doświad-
czeniem podpowiedzą, co należy zrobić. Po-
wiedzą, w którą iść stronę, jak zadziałać i co 
zrobić. Nie bać się tego, co ma się w głowie 
i dzielić się swoimi pomysłami.

Kamil Kijanka: Jak połączyliście siły?
Paulina Frątczak i Adrian Grzonka: Je-

steśmy uczniami innych klas. Adrian jest 
uczniem liceum, a ja technikum. Pewnego 
razu nasz nauczyciel chemii zapytał na forum 
szkoły, czy ktoś byłby zainteresowany bada-
niami i pracą innowacyjną w ramach konkur-
su. Niekoniecznie chodziło o larwy, temat był 
przedstawiony ogólnie. Postanowiliśmy się 
zgłosić. Początkowo było nas troje, a z czasem 
zostaliśmy tylko my. Od samego początku 
współpraca układała nam się dobrze, choć 
wspólne badania nieco utrudniła sytuacja 
pandemiczna.

Skąd wziął się pomysł na badania?
Tematem zainteresowaliśmy się pod 

wpływem artykułu hiszpańskich naukowców, 
którzy już w 2017 roku udowadniali, że larwy 
mola woskowego (barciaka większego) utyli-
zują worki foliowe. Można przeczytać w ostat-
nim czasie w internecie kilka artykułów, 
że to my jako pierwsi do tego doszliśmy, ale 
nie jest to prawda. My jedynie, inspirując się 
tamtą pracą, postanowiliśmy kontynuować 
badania. Najpierw przygotowywaliśmy pro-
jekt do szkolnego konkursu. Nasze badania 
skupiały się jedynie na tym, w jakich warun-
kach temperaturowych larwy najefektywniej 
zjadają polietylen. Paulina sprawdzała jak ich 
naturalny pokarm, czyli wosk, oddziałuje na 
ich przeżywalność i ilość zjadanego polietyle-
nu. Okazało się, że faktycznie larwy barcia-
ka większego, utrapienia pszczelarzy, mogą 
przyczynić się do utylizacji. Wyniki badań 
przesłaliśmy na różne konkursy, na których 
udało się zdobyć kilka wyróżnień. 

Nie bądźcie tacy skromni. Efekty Wa-
szej pracy musiały być imponujące, skoro 
otrzymaliście tak wiele nagród.

Co ciekawe, w 2019 roku na konkursie we 
Wrocławiu nie poszło nam zbyt dobrze i tro-
chę się zniechęciliśmy. Do badań wróciliśmy 
dopiero w marcu tego roku i, jak się okazało, 
najlepsze było dopiero przed nami. Zaczęło się 
od drugiego miejsca na Olimpiadzie Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości w Warszawie. 
Potem złoty medal na konkursie w Bydgosz-
czy, a następnie złoty medal i dwie nagrody 
specjalne: Best Young Inventor Award i TI-
SIAS Special Award.

W jaki sposób larwy mogą faktycznie 
pomóc w utylizacji plastiku?  

Hiszpanie odkryli to przez przypadek, 
przewożąc larwy w woreczkach z jednego 
miejsca do drugiego. Kiedy już dojechali, za-
uważyli, że stworzenia te zaczęły im uciekać 
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Kolejne pokolenia wchodzą 
coraz śmielej na rynek pracy, 
a wraz z nimi nowe standar-
dy i odmienna mentalność 

pracownika. Traktowanie pracy 
prawie jak małżeństwa bezpowrot-
nie odchodzi do lamusa, za kilka lat 
ordery za wysługę w pracy zobaczy-
my już tylko u naszych dziadków 
w gablotkach. Jedną z cech, jaką 
milenialsi wnieśli na rynek pracy, 
jest znaczna elastyczność i częst-
sze zmiany pracy niż w przypadku 
poprzednich pokoleń.

NOWY TREND NIE TAKI ZŁY
Początkowo starsi pracodawcy 

przyzwyczajeni do całkowitej i bez-
względnej lojalności pracowników 
bardzo negatywnie oceniali taką 
postawę młodych, jednak trend stał 
się na tyle mocny, że i oni musieli 
poddać się tym zmianom. Samo zja-
wisko z definitywnie negatywnego 
stało się obiektem badań ekono-
miczno-społecznych oraz mieczem 
obosiecznym (który ma swoje 
za i przeciw) w rękach młodych 
pracowników. 

SKOCZKOWIE
Z punktu widzenia pracodawcy 

ocena CV takiego młodego „skocz-
ka” jest nadal raczej negatywna. 
Skoro taki kandydat wielokrotnie 
zmieniał już pracę, to czemu miałby 
u niego zostać na dłużej? Wdrożenie 
nowego pracownika to przecież dość 
kosztowny i często długi proces. 
Taką osobę trzeba przeszkolić na 
stanowisku, wprowadzić do zespo-
łu, nauczyć kultury organizacyjnej 
obowiązującej w danym miejscu, 
a realny poziom oczekiwanej efek-
tywności osiągnie się dopiero po 
średnio 2–3 miesiącach. 

miesiącu lub dwóch, można łatwo 
uzasadnić i zrozumieć takie zacho-
wanie – testujemy rynek. 

„Skoczek” powinien być również 
dobrze przygotowany do uargu-
mentowania tych częstych zmian 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
Jeśli przedstawi spójne uzasad-
nienie, pokaże się jako świadomy 
i pewny siebie kandydat, który wie, 
czego oczekuje, wie, co mu nie pa-
suje, i jest w stanie o tym otwarcie 
mówić. Taka postawa świadczy o ce-
chach liderskich, które są bardzo 
cenione na rynku. Tutaj oczywi-
ście muszą pojawić się konkretne 
argumenty. To, że ktoś „na mnie źle 
spojrzał” albo „nie smakowała mi 
kawa i nie było owocowych czwart-
ków”, oczywiście musimy zostawić 
w sferze żartu.

NIE TYLKO W FIRMACH
Dobrym rozwiązaniem mogą być 

konsultacje z doradcami zawodo-
wymi, działalność w organizacjach 
studenckich i społecznych, gdzie 
w ramach wolontariatu czy pojedyn-
czych projektów można testować 

różne funkcje, aż w końcu znajdzie 
się swoje powołanie. Istotne może 
się również okazać uczestnictwo 
w wizytach studyjnych w firmach 
i spotkaniach z praktykami w danej 
branży. Praktycy lubią dzielić się 
wiedzą i swoimi doświadczeniami, 
a lepiej uczyć się na czyichś błędach 
niż swoich.

Rynek pracy w ostatnich latach 
ulega znacznym zmianom, swoją 
karierę zawodową warto jest dobrze 
przemyśleć, planując ją, poznając 
swoje preferencje oraz budując CV 
w sposób spójny i odpowiedzialny. 
Sama częsta zmiana pracy nie jest 
jednak jednoznacznie negatywna.

Gdy pracownik po tym okresie 
odchodzi, ani nie zdąży wdrożyć 
się w danej firmie, ani nie będzie 
posiadał kompetencji odpowia-
dających danemu miejscu. Okaże 
też brak lojalności i identyfikacji 
z firmą, a pracodawca będzie musiał 
od nowa prowadzić proces rekruta-
cji, co wydłuża mu czas z pustym 
stanowiskiem. Jednak pracodaw-
ca może również spojrzeć na to 
w inny sposób. 

Rynek ulega ciągłym zmianom, 
a praca opiera się coraz częściej na 
projektach i czasowym zapotrzebo-

waniu na konkretne kompetencje. 
Tutaj „skoczkowie” mogą okazać 
się bardzo wartościowi, jako osoby 
ze stosunkowo dużym doświad-
czeniem, gdyż z niejednego pieca 
jedli chleb. To drugie podejście jest 
jednak rzadsze i dotyczy tylko poje-
dynczych branż, gdzie rzeczywiście 
forma pracy uległa zmianom. 

CZAS NA TESTOWANIE
Z punktu widzenia „skoczka” 

rzeczywiście nazbyt bogate CV 
w młodym wieku może być oznaką 
niepewności, braku zdecydowa-
nia czy też zbyt luźnego podejścia 
do pracy, co nie jest pozytywnie 
widziane na rynku. Z drugiej strony, 
wchodząc na rynek pracy, nie wiemy 
dokładnie, co chcemy robić, nasze 
plany i marzenia zawodowe trzeba 
zweryfikować w realnym działa-
niu, a wtedy rzeczywiście trzeba 
zmieniać pracodawcę, żeby pozna-
wać interesujące nas zawody. Jeśli 
wszystkie pozycje w CV są ze sobą 
w miarę spójne i nie kończą się po 

Tomasz Rykaczewski

Job hopping 
Czy bogate CV w czasie studiów to nadal wada?

Rynek ulega ciągłym zmianom, a praca opiera się coraz częściej na  
projektach i czasowym zapotrzebowaniu na konkretne kompetencje.

Dobrym rozwiązaniem mogą być konsultacje z doradcami  
zawodowymi, działalność w organizacjach studenckich i społecznych.
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Kamil Kijanka

Powiedzenie „za mundurem panny sznurem” powoli traci na znaczeniu. 
Coraz więcej kobiet decyduje się na karierę wojskową. Kamila Wawrzyczek 
jest studentką piątego roku inżynierii bezpieczeństwa ze specjalnością 
saperską Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu.

Saper w spódnicy

na to jako kolejny cel, który chcę zrealizo-
wać. Odpowiednie przygotowanie i godzi-
ny ćwiczeń sprawiły, że później nie miało 
to większego znaczenia, czy pracujemy na 
materiałach bojowych, czy przeznaczonych 
do ćwiczeń. Nie przyszło to jednak od razu. 
Pamiętam, gdy pierwszy raz rzucałam grana-
tem. Niezapomniane uczucie. Serce waliło mi 
niesamowicie. Myślałam tylko o tym, by jak 
najszybciej pozbyć się go z ręki.

Nie powiesz mi jednak, że nie ma ry-
zyka. Oddziały wzywane na przykład na 
miejsca, w których znaleziono pociski 
lub materiały wybuchowe z czasów dru-
giej wojny światowej, muszą liczyć się 
z tym, że ładunek może w każdej chwili 
wybuchnąć.  

Oczywiście, że przy tego rodzaju opera-
cjach zawsze jest ryzyko, nawet zachowując 
wszelkie zasady bezpieczeństwa, czy postę-
pując zgodnie z instrukcjami. Nigdy nie jest 
pewne, czy coś się nie wydarzy. Bywały sytu-
acje, w których podczas transportu pocisków 
artyleryjskich czy granatów dochodziło do 
ich wybuchu. Czasem decydował przypadek, 
innym razem błąd ludzki, bo na przykład nie 
zachowano odpowiedniej odległości.

Rozbrajanie bomb nie jest chyba taką 
łatwą sprawą, jak mogą sugerować nie-
które filmy akcji. Pamiętam, jak w kulto-
wej Ośmiorniczce Roger Moore jako James 
Bond w ostatniej chwili w cyrku rozbroił 
ładunek bez większego problemu.  

Niestety tak to wygląda tylko w filmach. 
Jeśli już o bombach rozmawiamy, warto 
podkreślić, że do tego typu operacji są wyko-
rzystywani pirotechnicy pracujący w policji, 
a nie saperzy. Inaczej jest w przypadku im-
prowizowanych materiałów wybuchowych, 
których konstrukcje są dość skomplikowane. 
Trudno ocenić, z czego dokładnie takie urzą-
dzenie się składa i jak funkcjonuje. Może 
zawierać materiały wybuchowe i przedmio-
ty przeznaczone do użytku domowego, na 
przykład w kuchni.

Kamil Kijanka: Jak to się stało, że wy-
brałaś właśnie taki – chyba dość nietypo-
wy dla kobiet – kierunek?

Kamila Wawrzyczek: Z reguły w wojsku 
przyjmuje się, że w kompanii liczącej sześć 
plutonów kobiety stanowią jakieś dziesięć 
procent całości. To się powoli zmienia. Plu-
ton możemy porównać do szkolnej klasy, 
liczącej około trzydziestu osób. Nas na przy-
kład było na początku dwadzieścia dziewięć 
osób, z czego razem ze mną sześć dziewcząt. 
Po drodze odpadły dwie osoby. Nasz pluton 
ma specjalność saperską. Początkowo to nie 
był mój docelowy wybór. Los jednak pokie-
rował mnie właśnie w tę stronę. Najpierw 
chciałam być lekarzem wojskowym. Zabra-
kło jednak kilku punktów, więc zaczęłam się 
zastanawiać, co robić. Stwierdziłam, że zre-
zygnuję z członu lekarski, ale z wojskowego 
już nie. Uznałam, że bycie saperem jest bar-
dzo interesujące i postanowiłam spróbować.

W skrócie można powiedzieć, że bę-
dziesz odpowiedzialna za rozbrajanie 
ładunków wybuchowych?

Tak. Dotyczy mnie wszystko, co związa-
ne jest z materiałami wybuchowymi, choć 
nie tylko. Ustawianie pola minowego, roz-
minowywanie terenu czy wszelkie czynności 
służące wykonywaniu zapór. Tak naprawdę 
niemal wszystkie akcje wojskowe odbywają 
się dzięki wsparciu oddziałów inżynieryj-
nych. Do tego dochodzą szkolenia poligo-
nowe, nieustanne ćwiczenia. Po skończeniu 
szkoły będę dowódcą plutonu, podobnie jak 
pozostali młodzi oficerowie. Będę odpowia-
dać za wyszkolenie plutonu oraz właściwe 
wykonywanie zadań. Dodatkowo do moich 
zadań będzie należeć kontrolowanie zapo-
trzebowania środków na zajęcia oraz wszel-
ka dokumentacja. Zawsze jest jakieś zadanie 
do wykonania. 

Czy nie przerażało Cię to odpowie-
dzialne i niebezpieczne zadanie?

Nigdy nie myślałam o tym w kategoriach, 
czy to jest niebezpieczne. Bardziej patrzyłam 



Przykładami marek, które dzięki takiej formie  
finansowania mają obecnie status światowych  
liderów, są: Apple, Google, Amazon, Dell oraz Starbucks.

Nie istnieje żaden powszechny spis aniołów biznesu.

ANIOŁY BIZNESU W POLSCE – JAK 
ICH ZNALEŹĆ?

Z reguły działają oni niepu-
blicznie, często ukrywając swoją 
tożsamość. Nie istnieje żaden 
powszechny spis aniołów biznesu. 
Nie ma też żadnych przepisów 
prawnych, które regulowałyby 
taką działalność, dlatego ich 
znalezienie bywa nie lada wyzwa-
niem. W Polsce skupiają się w tzw. 
sieciach, czyli organizacjach peł-
niących rolę pośrednika pomiędzy 

twórcą pomysłu a kapitałodawcą. 
Obecnie w Polsce działa około 20 
sieci aniołów biznesu, z których 
najpopularniejsze to m.in. PolBAN 
Business Angels Club, Lewiatan 
Business Angels, Sieć Inwestorów 
Prywatnych SATUS, Gildia Anio-
łów Biznesu, Kobieca Sieć Aniołów 
Biznesu – Black Swan Fund.

WADY I ZALETY  
TAKIEGO WSPARCIA

Niewątpliwą zaletą takiej formy 
finansowania jest szybkie oraz 
bezproblemowe umożliwienie reali-
zacji swoich planów biznesowych. 
W myśl żelaznej zasady biznesu, 
że ,,nie ma nic za darmo’’, anioły 
biznesu nie udzielają wsparcia bez-
interesownie. W zamian za pomoc 
oczekują określonych udziałów 
w zysku. W praktyce wygląda to tak, 
że inwestor po kilku latach współ-
pracy z przedsiębiorcą sprzedaje 
swoje udziały w firmie i wycofuje się 
z niej. Dlatego każdy przedsiębiorca 
musi sam zdecydować, czy taka for-
ma pozyskania funduszy będzie dla 
niego korzystna, czy jednak szukać 
innych alternatyw.

ANIELSKIE PIENIĄDZE TO 
NIE WSZYSTKO

Ze wsparcia aniołów biznesu 
przedsiębiorcy korzystają głównie 
z powodu możliwości pozyskania wy-
sokiego kapitału. Przeznaczane przez 
inwestorów środki pieniężne z reguły 
oscylują w granicach od kilkudziesię-
ciu do nawet kilkuset tysięcy złotych 
za jeden projekt. Jednak nie można 
zapominać o tym, że aniołowie biz-
nesu to doświadczeni przedsiębiorcy, 
którzy oferują nie tylko kapitał, lecz 
także 
służą 
do-
świad-
czeniem, wiedzą i dobrą radą (tzw. 
pakiet smart money). Dzięki nim 
firma zyskuje nową, wartościową 
sieć kontaktów, efektywne metody 
zarządzania itp. To znacznie więcej 
niż mogą zaoferować np. banki. 
W zamian za wsparcie finansowe 
oraz doradztwo w kwestii zarządza-
nia aniołowie biznesu otrzymują 
określoną część udziałów w firmie. 

Współpraca między inwestorem 
a przedsiębiorcą trwa około 3–7 
lat. Warto dodać, że przedsiębiorca, 
który chciałby uzyskać tego typu 
finansowanie, musi być przygoto-
wany na przeprowadzenie ze strony 
inwestora tzw. due diligence, czyli 
profesjonalnego, wnikliwego bada-
nia swojego przedsiębiorstwa pod 
względem finansowym, prawnym, 
marketingowym itp. Badanie to uła-
twi inwestorowi podjęcie ostatecznej 
decyzji w kwestii przekazania kapita-
łu przedsiębiorcy.

P rzedsiębiorstwa funkcjonują 
obecnie w dosyć trudnym, stale 
zmieniającym się środowisku 
rynkowym. Doskonale zdają 

sobie sprawę z tego, że aby utrzymać 
na rynku przewagę konkurencyjną 
oraz pozycję lidera, konieczne jest 
inwestowanie w technologie.

KIM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ  
ANIOŁY BIZNESU?

Są to zamożne osoby prywatne, 
które inwestują swój własny kapitał 
w start-upy oraz przedsiębiorstwa 
będące we wczesnej fazie rozwoju. 
Osoby te w przeszłości prowadzi-
ły z powodzeniem szereg swoich 
działalności gospodarczych, a teraz, 
będąc na ,,biznesowej emeryturze”, 
chcą zainwestować pieniądze w twór-
czość kolejnego pokolenia. Mogą 
działać pojedynczo lub w grupach. 

Niestety, coraz częstszym proble-
mem jest sytuacja, gdy młody twórca 
ma innowacyjny, rokujący pomysł 
i jednocześnie brak lub niewystarcza-

jącą ilość kapitału na jego realizację. 
Wtedy wsparcie aniołów biznesu jest 
nieocenione, gdyż mogą oni np. po-
móc w uruchomieniu nowej linii pro-
dukcyjnej. Każdy, kto chociaż trochę 
interesuje się światem technologii, 
doskonale wie, że wiele innowacyj-
nych projektów nie byłoby zrealizo-
wanych, gdyby nie pomoc aniołów 
biznesu. Przykładami marek, które 
dzięki takiej formie finansowania 
mają obecnie status światowych 
liderów, są: Apple, Google, Amazon, 
Dell oraz Starbucks.

Anioły biznesu –  
jak zdobyć ich wsparcie?
Anioły biznesu pomagają młodym przedsiębiorcom pokonać lukę kapitałową, będącą 

ogromną przeszkodą w rozwoju innowacyjnych projektów.

Edyta Śpiewak
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W styczniu 2021 roku już 7,5% Polaków nie je mięsa. Dla  
porównania ten odsetek jeszcze rok wcześniej wynosił 6,6%. 

Przechodząc na dietę wegetariańską, trzeba się liczyć z tym, że 
jej niewłaściwe zbilansowanie może doprowadzić do niedoborów 
niektórych minerałów i witamin w naszym organizmie.

cywilizacyjnych, takich jak cukrzy-
ca typu 2, otyłość czy nowotwory, 
a także redukuje stężenie choleste-
rolu we krwi, co pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie układu sercowo-
-naczyniowego. Poprzez eliminację 

zbędnych i niezdrowych tłuszczy, 
cukrów prostych i soli przyspie-
sza metabolizm i służy zdrowemu 
odchudzaniu. Co więcej, przekłada 
się ona również na inne aspekty 
naszego życia. 

Decyzja o przejściu na wegeta-
rianizm często rodzi kolejne, jak 
ograniczenie picia alkoholu czy 
palenia tytoniu, ale też wzmożenie 
aktywności fizycznej. Dodatkowo we-
getarianizm może opóźniać procesy 
starzenia organizmu, a w badaniach 
udowodniono, że osoby stosujące tę 
dietę wiodą dłuższe życie.

Przechodząc na dietę wegetariań-
ską, trzeba się jednak liczyć z tym, że 
jej niewłaściwe zbilansowanie może 
doprowadzić do niedoborów niektó-
rych minerałów i witamin w naszym 
organizmie. Wykazuje się ona zbyt 
niską podażą energii, dlatego nie 
zaleca jej się osobom szczególnie 
aktywnym w życiu, np. sportowcom. 

Podobnie sytuacja wygląda 
z białkiem roślinnym, które nie jest 
tak bogatym źródłem aminokwa-
sów jak te pochodzące z produktów 
zwierzęcych, niezbędne do właści-
wego funkcjonowania.  Na uwagę 
zasługuje również deficyt witamin D 
i B12, szczególnie w okresie jesien-
no-zimowym, czy niedobór wapni 
i żelaza. Bardzo ważne jest, aby dietę 
wegetariańską wspierać odpowiednią 
suplementacją.

nizm, który dopuszcza spożywanie 
jaj, jednak nie uwzględnia produktów 
mlecznych. Witarianizm natomiast to 
dieta polegająca na jedzeniu żywności 
niepoddanej obróbce termicznej. Zwo-
lennicy tej odmiany podkreślają, że 

gotowanie potraw niszczy składniki 
mineralne, enzymy i witaminy zawar-
te w produktach, stąd w jadłospisie 
znajdują się jedynie dania surowe. 

Skrajna wersja witarianizmu – 
frutarianizm – nie tylko odrzuca mię-
so oraz produkty pochodzenia zwie-
rzęcego, ale także owoce i warzywa, 
których zerwanie spowodowałoby ich 

uśmiercenie. Frutarianie wykluczają 
wykopywanie, wyrywanie z korzenia-
mi czy ścinanie roślin, a najbardziej 
zatwardziali zwolennicy jedzą tylko 
to, co samo spadnie na ziemię. 

Witarianizm i frutarianizm 
spotykają się jednak z wieloma nega-
tywnymi opiniami ze względu na to, 
że mogą przynieść więcej szkód niż 
korzyści dla zdrowia, stąd niezbędne 
jest, aby przed przejściem na konkret-
ną dietę udać się na badania celem 
skontrolowania stanu organizmu 
i wybrania rozsądnej opcji.

WADY I ZALETY
Niemniej, dobrze przemyślana 

i odpowiednio zbilansowana dieta 
wegetariańska ma w sobie wiele po-
zytywów. Jej stosowanie zmniejsza 
ryzyko zachorowania na wiele chorób 

W edług badań Vegetarian 
Research Group przeprowa-
dzonych w styczniu 2021 
roku już 7,5% Polaków nie 

je mięsa. Dla porównania ten odsetek 
jeszcze rok wcześniej wynosił 6,6%.

Motywacje do przejścia na tego 
typu dietę są różne. Dla jednych 
najważniejszym argumentem za są 
względy etyczne wobec zabijanych 
zwierząt. Inni decydują się na zmianę 
z powodów zdrowotnych i ekologicz-
nych, dla pozostałej części istotne są 
również kwestie religijne i estetyczne. 

Psychologowie wskazują również, 
że wegetarianizm dla wielu osób 
jest czymś więcej niż tylko dietą, 
a mianowicie tożsamością społeczną, 
określającą to, kim są, jak się zacho-
wują i jakie wyznają wartości, oraz 
w jaki sposób chcą być postrzegani 
przez innych.

ODMIANY WEGETARIANIZMU
Ludzie przechodzący na dietę 

wegetariańską, zanim zdecydują się 
na całkowitą rezygnację z mięsa, 
zazwyczaj zaczynają ten proces 
stopniowo – od włączania do swoich 
posiłków dań roślinnych i ekspery-
mentowania z zamiennikami. Należy 
jednak pamiętać, że pewne odmiany 
wegetarianizmu dopuszczają niektóre 
produkty pochodzenia zwierzęcego. 

Jednym z najpowszechniejszych 
wariantów diety wege jest lakto-
owowegetarianizm. Jego podstawę 
stanowią warzywa, owoce, rośliny 
strączkowe i produkty zbożowe, 
makarony i kasze, ale także przetwo-
ry mleczne i jajka, które dostarczają 
organizmowi wiele potrzebnych 
składników odżywczych do prawidło-
wego funkcjonowania. 

Inną odmianą jest owowegetaria-

Dzień Wegetarian
11 stycznia przypada Dzień Wegetarian, święto obchodzone przez osoby będące na diecie 

wegetariańskiej, która – dzięki wzrastającej świadomości konsumenckiej w kwestii zdrowego 
odżywiania – z roku na rok zdobywa coraz większą liczbę miłośników. 

Mariusz Białkowski
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Międzynarodowy 
Dzień Edukacji

Pierwszy taki dzień odbył się w 2019 roku w siedzibie ONZ w Nowym 
Jorku w ramach wydarzenia zorganizowanego przez UNESCO. 

Świat potrzebuje wykształconych ludzi, którzy będą  
w pełni uczestniczyć w życiu ekonomicznym w XXI wieku.

wanego przez UNESCO. Wydarze-
nie otrzymało następujący tytuł: 
„Edukacja: kluczowy czynnik in-
kluzji i wzmocnienia społecznego”. 

Z kolei drugi międzynarodowy 
Dzień Edukacji świętowano pod 
hasłem: „Uczenie się dla ludzi, 
planety, dobrobytu i pokoju”. 

Trzeci dzień edukacji, jaki 
odbył się w 2021 roku, w czasie 
pandemii zyskał tytuł: „Odbudowy 
i przywrócenia do życia edukacji 
dla pokolenia COVID-19”. 

Globalne wydarzenie było orga-
nizowane we współpracy z Biurem 

UNESCO. Był to szczególny dzień, 
przypadający w czasie, gdy dostęp 
do wielu szkół, uniwersytetów 
i instytucji edukacyjnych został 
ograniczony. Wobec tego konieczne 
było wzmocnienie międzynarodo-
wej współpracy przez solidarność, 
aby edukacja i nauka znalazły się 
w centrum czynników wymaga-
jących odbudowy i transformacji 
współczesnych społeczeństw. 

Celebrowanie tego międzyna-
rodowego 
wydarzenia 
miało za za-
danie przede 
wszystkim 

podkreślenie zobowiązań i działań 
podejmowanych w celu ochrony 
edukacji oraz zwiększaniu in-
tegracji, podkreślenia regulacji 
prawnych dotyczących edukacji 
czy wyrażeniu opinii w kwestii 
przyszłości nauczania w obliczu 
trwającej pandemii.

przerwać proces ubóstwa międzypo-
koleniowego.

W JAKIM CELU ZOSTAŁ  
USTANOWIONY  
MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ EDUKACJI?

Edukacja to bardzo ważny 
element we współczesnym świecie. 
Wobec tego państwa członkowskie 
ONZ uznały, że warto podkreślić 
znaczenie pracy na rzecz edukacji 
na różnych poziomach dla ludzi 
na świecie. 

Uczenie się i zdobywanie nowej 
wiedzy pozwala na pełne uczestnic-
two w życiu społecznym i przyczy-
nia się do zrównoważonego rozwo-
ju. Mimo podejmowanych działań 
określa się, że na świecie wciąż do 
edukacji nie ma dostępu ok. 265 
mln dzieci i młodzieży. Natomiast 
te dzieci, które dostęp do kształce-
nia w szkołach mają ograniczony, 
nie mogą opanować nawet podsta-
wowych umiejętności.

JAK OBCHODZONY JEST  
MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ EDUKACJI?

Dzień ten od 2019 roku obcho-
dzony jest niezmiennie 24 stycz-
nia. Pierwszy taki dzień odbył się 
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 
w ramach wydarzenia zorganizo-

JAK ISTOTNA JEST  
DZISIAJ EDUKACJA?

Edukacja, z łacińskiego educatio, 
oznacza ogół procesów i oddzia-
ływań, których zadaniem jest 
zmienianie głównie dzieci i mło-
dzieży oraz przygotowywanie ich do 
życia w społeczeństwie. Edukacja 
jest tworzona poprzez czynności 
nauczania oraz uczenia się. 

Zmienia ludzkie życie, związana 
jest z wychowaniem i wykształce-
niem człowieka na każdym etapie 
jego rozwoju. Jest też uważana za 
jeden z celów zrównoważonego roz-
woju. Wszyscy ludzie powinni mieć 
zatem dostęp do godziwej i dobrej 
jakości edukacji oraz możliwości 
uczenia się przez całe życie. 

Edukacja jest potrzebna przede 
wszystkim do zmniejszenia nierów-
ności społecznej na świecie oraz 
poprawy jakości zdrowia. Jest rów-
nocześnie potrzebna do budowania 
świadomości ekologicznej, walki 
z nierównością czy nietolerancją. 
Edukacja przyczynia się również 
do zmniejszenia ubóstwa i głodu, 
poprawia stan zdrowia, promuje 
praworządność i ukazuje znaczenie 
praw człowieka. Brak dostępu do 
edukacji jest łamaniem podstawo-
wych praw 
człowieka. 

Świat 
potrzebuje 
wykształ-
conych ludzi, którzy będą w pełni 
uczestniczyć w życiu ekonomicznym 
w XXI wieku. Odpowiednia edu-
kacja wpływa na produktywność 
społeczeństwa, wzrost gospodar-
czy, a także rozwija umiejętności 
zawodowe niezbędne do godnej 
pracy. Wzrost edukacji może też 

Międzynarodowy Dzień Edukacji został ustanowiony rezolucją przyjętą 3 grudnia 2018 roku. 
Obchody tego święta po raz pierwszy były celebrowane w 2019 roku.

Ewelina Makoś
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Marta Dąbrowska

Znajdują się tam dwa piętra z makie-
tami, a największe wrażenie sprawia 
6-metrowa miniatura regionu! 

Fani i piłki nożnej, i Lego mogą 
pofatygować się na Stadion Narodowy 
w Warszawie. Mieści się tam figura 
Roberta Lewandowskiego wykonana 
w jego naturalnych rozmiarach. Do 
budowli wykorzystano ponad 70 
tys. klocków. 

Największą budowlą z Lego jest 
stadion piłkarski Allianz Arena, który 
można podziwiać w Legolandzie 
w Niemczech (składa się z ponad 
miliona klocków).

Międzynarodowy 
Dzień Lego

Kultowa zabawka dla chłopców i dziewczynek, dla dzieci i dorosłych. Znana na całym świecie. 
Chociaż przez lata wyprodukowano nowoczesne przedmioty, a na rynku pojawiała się technologia, 
nic nie było w stanie zastąpić klocków Lego na najwyższym stopniu podium w hierarchii zabawek.

wać się filmami, serialami, bajkami 
albo autentycznym otoczeniem. Stwo-
rzono serię Lego Marvel, Scooby-Doo, 
Star Wars, Minecraft, Jurrasic World, 
Harry Potter czy Ninjago. Powstała 
specjalna seria Lego Friends i Barbie.  

Z klocków można zbudować 
wszystko – wystarczy pobudzić swoją 
wyobraźnię i kreatywność! Figury 
wyglądają niesamowicie realistycznie, 
a pomysły użytkowników zapierają 
dech w piersiach. Firma wydała nawet 
serię Lego Idea, z której można zbudo-
wać własny projekt. Najlepsze budowle 
mogą zostać wyprodukowane przez 
firmę w przyszłości. 

Dla najbardziej zaawansowanych 
konstruktorów powstała seria Lego 
Technic, w której do budowy wyko-
rzystuje się nowoczesną technologię: 
silniki, osie, koła, a nawet pneuma-
tykę. Dodatkowo istnieje darmowa 
aplikacja, za pomocą której można 
sterować powstałymi modelami.

LEGO W REALNYM ŚWIECIE
Największy na świecie Legoland, 

czyli park rozrywki, znajduje się 
w Billund w Danii. Wszystko jest tam 
zbudowane z klocków. Oprócz oglą-
dania budowli (największe wrażenie 
sprawiają te autentyczne obiekty, np. 
model Statui Wolności czy stadionu 
kopenhaskiego klubu piłkarskie-
go) istnieje możliwość korzystania 
z kolejek górskich, kin czy restaura-
cji. Na pewno jest to dobry plan na 
spędzenie czasu z rodziną w świetnej 
atmosferze.  

Ale Dania jest oddalona od Polski 
o ponad 1000 kilometrów, dlatego 
można również odwiedzić Karpacz, 
gdzie mieści się prywatne Muzeum 
Techniki i Budowli z klocków Lego. 

GENEZA
Lego jest jedną z najsłynniej-

szych firm na świecie, która produ-
kuje zabawki. Została ona założona 
12 października 1932 roku przez 
Ole Kirka Christiansena w Danii. 
Nazwa pochodzi od duńskiego 
zwrotu leg godt, co znaczy: baw się 
dobrze. Natomiast w języku łaciń-
sku lego to czasownik oznaczający 
składam. Nazwa idealna – podczas 
składania Lego nie sposób się nu-
dzić lub źle bawić. 

Celem firmy od samego począt-
ku był rozwój dzieci przez zabawę. 
Przecież nic tak nie usprawnia 
motoryki małej jak praca dłońmi. 
Budowanie z Lego poprawia kon-
centrację, rozwija wyobraźnię, uczy 
cierpliwości, wzmacnia samoocenę 
– efekt końcowy zawsze jest zado-
walający, a co najważniejsze – to 
zabawa dla całej rodziny! 

Zalety 80-letnich klocków moż-
na wymieniać bez końca…

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
Fenomen tych klocków polega na 

tym, że zachwycają one zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych. Rodzice zostawiają 
je dla swoich potomków, a ci doceniają 
wartość konstruowania z Lego. Zde-
cydowana większość klientów składa 
modele i świetnie się przy tym bawi.  

Obecnie coraz bardziej popularne 
jest kolekcjonowanie zestawów. Na 
licytacjach internetowych ich ceny 
osiągają rekordowe sumy. 

Oprócz klasycznych zestawów 
klocków co roku na rynku pojawiają się 
nowe kolekcje. Początkowo były to tyl-
ko postacie, budynki czy przedmioty. 
Jednak z coraz większą popularnością 
i rosnącym popytem zaczęto inspiro-

STYCZEŃ

CIEKAWOSTKI

• Do 1989 roku wszystkie 
twarze postaci były uśmiech-
nięte, a do 2004 produkowano 
tylko żółte buzie. 

• Wyreżyserowano również 
filmy i seriale z Lego.  

• Posiadaczy Lego chyba nie 
zaskakuje gubienie niektó-
rych części. Co ciekawe, małe 
elementy znajdują się bardzo 
szybko. A gdzie? Najczęściej 
pod stopami, gdy nas lekko 
zakłują. W ramach ochrony 
stóp Lego stworzyło limito-
waną serię kapci, które mają 
ochronić przed nadepnięciem 
na klocki.
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łem gigantycznej irytacji? Jeśli nie, 
to warto popracować nad tego typu 
kodem, który pozwoli Wam uniknąć 
wielu nieporozumień i wzajemnych 
rozczarowań.

GDY SZWANKUJE SŁUCH
Okazuje się jednak, że proble-

mów związanych z kodami jest 
w społeczeństwie znacznie więcej. 
Wyobraźcie sobie następującą sytu-
ację: idziecie do znienawidzonego 
przez siebie urzędu, aby załatwić 
niecierpiącą zwłokę sprawę. Oka-
zuje się jednak, że znajdujący się 
w nim pracownicy mówią wyłącznie 
w językach, którymi się nie posłu-
gujecie. Rozczarowanie pomieszane 
z oburzeniem? Wściekłość na dyrek-
tora tejże placówki? Tak właśnie za-
pewne wyglądałaby Wasza reakcja. 

Z takimi sytuacjami na co 
dzień wielokrotnie muszą mierzyć 
się osoby z niepełnosprawnością. 
Ograniczenia nie dotyczą bowiem 
tylko braku windy w budynku czy 
też podjazdów tuż przed nim, ale 
także wiążą się z językiem, którym 

J edni uważają, że nie ma w tym 
zakresie niczego gorszego od 
wizyty w urzędzie. Drudzy 
sądzą, że ten rodzaj przejawia-

nej od czasu do czasu aktywności 
w porównaniu z codziennym życiem 
obok zrzędliwego sąsiada jest wielką 
przyjemnością. Jeszcze inni głoszą, 
że z sąsiadem da się wytrzymać, ale 
ze swoimi wybrankami, którzy ewi-
dentnie pochodzą z innej planety, 
już nie. W każdej ze wspomnianych 
sytuacji problem stanowi jedno – 
komunikacja.  

Pochodzący od łacińskiego 
słowa communicatio termin, ozna-
czający swego rodzaju łączność, 
wymianę, ma jednak wiele znaczeń. 
Gdy spieszymy się na autobus, 
mówimy o komunikacji miejskiej, 
gdy koncentrujemy się na środkach 
masowego przekazu, mamy na myśli 
komunikację masową. Znaczenie, 

które interesuje nas w tym tekście 
w sposób szczególny, dotyczy dzie-
lenia się swoimi myślami, przeży-
ciami i uczuciami z innymi ludźmi, 
czyli porozumiewania się, którego 
synonimem także jest komunikacja. 

Jednym z jej najważniejszych 
elementów jest kod, czyli spo-
sób formułowania danych myśli. 
Mogą nim być zarówno znaczące 
spojrzenia, szeregi emotikonów, 
jak i systemy znaków (czyli język), 
którymi się posługujemy. Problemy 
pojawiające się w wyżej przedsta-

wionych sytuacjach opierają się 
właśnie na korzystaniu z kodów, 
które rozumiane są wyłącznie przez 
jedną stronę – nadawcę lub odbiorcę 
komunikatu. 

Czy ustalaliście kiedyś z uko-
chaną osobą to, że dwa mrugnię-
cia oznaczają, że pora się zbierać, 
a drapanie się po nosie jest sygna-

Jak mówić,  
              gdy usta milczą?

Też często macie wrażenie, że mimo teoretycznego porozumiewania się ze swoim rozmówcą tym 
samym językiem zupełnie nie możecie się dogadać?

Magdalena Maciejewska

Osoby, których porozumiewanie się ze względu na chorobę,  
niepełnosprawność lub jakiekolwiek zaburzenie jest utrudnione, 
nie są uwięzione w świecie pozbawionym komunikatów.
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się posługujemy. Aktem prawnym 
przyczyniającym się do zmiany tej 
sytuacji stała się pochodząca z 2019 
r. Ustawa o zapewnianiu dostępno-
ści osobom ze szczególnymi potrze-
bami. Od momentu jej wprowadza-
nia nie można już z pobłażliwym 
uśmiechem stwierdzić, że do na-
szego urzędu przychodzi zbyt mało 
osób zmagających się z określonym 
typem niepełnosprawności, abyśmy 
wdrożyli stosowne rozwiązania – za 
brak dostępności i ignorowanie zale-
ceń grożą bowiem surowe kary.

Zacznijmy od osób głuchych. 
Obecność na rozmaitych wydarze-
niach tłumaczy języka migowego 
jeszcze kilka lat temu była uzna-
wana za rodzaj osobliwej egzotyki, 
obecnie zaś staje się normą. Przed-
stawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy 
Polskiego Języka 
Migowego cieszą się 
niemałą sympatią 
nie tylko wśród 
osób zmagających 
się z dysfunkcją 
narzędzi słuchu, których w Polsce 
jest ok. 900 tys. 

Dzięki obecności wspomnianych 
tłumaczy głusi nie muszą się oba-
wiać, że kolejne wydarzenie o cha-
rakterze kulturalnym ich ominie. 
Małgorzata Limanówka powstańcze 
piosenki miga tak, że koncert „War-
szawiacy śpiewają (nie)zakazane 
piosenki” cieszy się jeszcze więk-
szym zainteresowaniem niż do tej 
pory, zaś zmagający się z niepełno-
sprawnością słuchową fani festiwa-
lu Pol’and’Rock od kilku lat mogą 
brać udział w towarzyszących mu 
debatach organizowanych w ramach 
Akademii Sztuk Przepięknych. 

Nie istnieje jednak twór, który 
można byłoby określić jako między-
narodowy język migowy umożliwia-
jący komunikację głuchym z całego 
świata. Istnieje bowiem ok. 200–
300 jego odmian, które – podobnie 
jak inne języki – są silnie związane 
z danym krajem, regionem lub 
miastem. Na terenie Polski można 
usłyszeć – oraz nauczyć się podczas 
studiów lub szkoleń – o systemie 
językowo-migowym (SJM) oraz 
polskim języku migowym (PJM). 

Pierwszy z nich stworzono na 
podobieństwo języka polskiego 
w latach 60. minionego stulecia, 
jednakże nie jest on naturalny dla 
samych głuchych. Nie uwzględnia 
bowiem zasad naturalnego języka 

migowego, co oznacza, że osoby, 
które się go uczą, poznają zbiór 
znaków i posługują się nimi w takiej 
kolejności, jak w języku polskim. 
Z kolei PJM pozwala na znacznie 
większą swobodę, na której opiera 
się komunikacja pomiędzy osobami 
głuchymi, które jednak mają swój ję-
zyk, więc głuchonieme wcale nie są.

GDY SZWANKUJE WZROK
Gdyby nie tragiczna historia, 

która wydarzyła się na początku 
XIX wieku w jednej z francuskich 
rodzin, nie wiadomo, jak dzisiaj 
wyglądałby dostęp do edukacji osób 
z niepełnosprawnością wzrokową. 
Mały Louis Braille podczas zaba-
wy w warsztacie ojca przebił sobie 
szydłem oko. Zakażenie, które się 

w nie wdało, wkrótce dotarło także 
do drugiego oka i po dwóch latach 
chłopiec całkowicie stracił wzrok. 

Jego rodzice postanowili jednak, 
że mimo wynikających z tego trud-
ności będą kształcić swoje dziecko 
i postarają się je jak najlepiej przygo-
tować do dorosłego życia. W związ-
ku z tym mały Louis w domu poznał 
alfabet, ucząc się za pomocą dotyku 
kształtu liter, które tworzyły wbite 
w deskę gwoździe. Pomoc lokalnego 
proboszcza przyczyniła się do tego, 
że mając 10 lat, chłopiec rozpoczął 
naukę w paryskiej szkole dla dzieci 
niewidomych. 

Opierający się na 12 wypukłych 
punktach system przekazywania 
wiadomości w ciemności bez użycia 
słów, wykorzystywany przez francu-
ską armię, o którym młodzieniec 
usłyszał w szkole, stał się dla niego 
niezwykłą inspiracją. W odniesieniu 
do niego, gdy miał 15 lat, skonstru-
ował własny system, który do dzisiaj 
jest nam znany jako sześciopunkt 
Braille’a. Dzieje pierwszej opubliko-
wanej w ten sposób książki sięgają 
1827 roku. 

Obecnie przygotowywane w ten 
sposób publikacje można znaleźć 
m.in. w Wypożyczalni Książki 
Mówionej i Brajlowskiej. Około 50 
tys. dzieł pisanych brajlem można 
znaleźć także w Głównej Bibliotece 
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

Są one znacznie grubsze aniżeli 
literatura, z którą na co dzień mamy 
do czynienia – przykładowo Potop 
zajmuje 22 tomy. Dostępność w tym 
przypadku nie oznacza tylko prze-
kładu na pismo punktowe (co wiąże 
się ze znacznymi kosztami), bowiem 
kolejne pokolenia coraz chętniej się-
gają po książki mówione oraz filmy 
z audiodeskrypcją.

CISZA NIEJEDNO MA IMIĘ
Osoby, których porozumiewanie 

się ze względu na chorobę, niepełno-
sprawność lub jakiekolwiek zabu-
rzenie jest utrudnione, nie są więc 
uwięzione w świecie pozbawionym 
komunikatów. 

Poza wymienionymi powyżej 
alternatywami istnieje cały szereg 

innych metod 
umożliwiających 
przekazywanie 
informacji, które 
przydają się nie 
tylko w przypad-

ku zaburzeń wzroku lub słuchu, ale 
także spektrum autyzmu, niepełno-
sprawności intelektualnej, dziecię-
cego porażenia mózgowego, choroby 
Alzheimera, udarów lub wylewów, 
stwardnienia zanikowego bocznego 
i wielu innych. 

To bowiem dzięki AAC, czyli 
alternatywnym i wspomagającym 
metodom komunikacji, możliwe 
jest przekazywanie informacji 
za pomocą znaków manualnych, 
graficznych lub przestrzenno-doty-
kowych. Makaton, symbole Blissa, 
MÓWik czy też alfabet Lorma to nie 
tylko obco brzmiące nazwy, ale całe 
systemy, które umożliwiają dociera-
nie do świata osób, które nie mogą 
korzystać z mowy. 

Niektóre z nich mają charak-
ter komunikacji zależnej, czyli 
wymagają wsparcia innej osoby 
np. w zakresie rysowania na dłoni 
odpowiednich znaków, jak ma to 
miejsce w przypadku służącego 
m.in. osobom głuchoniewidomych 
alfabetu Lorma, inne jednak pozwa-
lają na niezależność, czego efektem 
są nawet… przygotowywane za 
pośrednictwem AAC książki. 

Jeśli więc takie tytuły jak 
Dlaczego podskakuję? lub Skafander 
i motyl są Wam wciąż jeszcze obce, 
wpiszcie je do kalendarza na 2022 
rok i sięgnijcie po nie w wolnej chwi-
li – moc inspiracji gwarantowana!

 Obecność na rozmaitych wydarzeniach tłumaczy języka  
migowego jeszcze kilka lat temu była uznawana za rodzaj  
osobliwej egzotyki, obecnie zaś staje się normą.
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Polski i Chin może stać się przykła-
dem dla reszty regionu. 

Po raz kolejny w marcu, tym ra-
zem 24, Duda rozmawiał telefonicz-
nie z Xi Jinpingiem. Rozmowa miała 
trwać aż 45 minut. Nasz prezydent 
wyraził zainteresowanie konferen-
cją ekspertów medycznych z Polski, 
Chin i innych państw. Wspomniano 
również, że z Warszawy do Pekinu 
wyleciał specjalny samolot, który 
26 marca miał wrócić z wyposa-
żeniem medycznym przekazanym 
przez stronę chińską. Xi Jinping 
wspomniał o ogromnym potencjale 
współpracy gospodarczej i handlowej 
między obiema stronami, szczegól-
nie istotnej roli produktów rolno-
-spożywczych. 

Zbigniew Rau odwiedził 29 
maja w Chinach w Guiyang (prow. 
Guizhou) szefa MSZ Chin Wanga Yi. 
Równocześnie na rozmowy przyje-
chali szefowie dyplomacji Serbii, Wę-
gier i Irlandii. Co ciekawe, Chiny są 
pierwszym krajem azjatyckim, który 
odwiedził minister Rau po objęciu 
funkcji szefa MSZ RP. Omówiono 
m.in. agendę stosunków polsko-
-chińskich i przyszłość inicjatywy 
17+1. Chińska strona zauważyła 
synergię między 14. planem pię-
cioletnim z niedawno ogłoszonym 
Polskim Ładem.

MNIEJ AKTYWNA DRUGA 
POŁOWA ROKU

Druga połowa 2021 roku cha-
rakteryzowała się zmniejszeniem 
aktywności obu stron. Od września 
w Polsce rezyduje nowy ambasador 
Chin Sun Linjiang. Zastąpił on Liu 

z Chinami i na pewno zostało to 
zauważone przez Pekin. 

Już 1 marca Andrzej Duda odbył 
rozmowę telefoniczną z Przewodni-
czącym ChRL Xi Jinpingiem. Duda 
pogratulował chińskiemu przywódcy 
organizacji szczytu 17+1. Rozmawia-
no o kwestiach gospodarczych oraz 
znaczeniu polskiej infrastruktury 
transportowej, szczególnie kolejowej, 
a także o kwestii umowy inwesty-
cyjnej UE – Chiny, co jest oczkiem 
w głowie dla państwa środka. 

Najciekawszy fragment, który 
został pogrubiony na stronie kance-
larii prezydenta, mówił o możliwym 
zakupie chińskich szczepionek 
przeciwko COVID-19 przez Polskę. 
Rozmowa na ten temat miała być 
rozpoczęta na wniosek premiera 
Mateusza Morawieckiego. Chiny były 
zadowolone z tej deklaracji, ponie-
waż wciąż budują swój pozytywny 
wizerunek na świecie m.in. w ramach 
dyplomacji szczepionkowej. 

Co ciekawe, osiem dni później 
Rau rozmawiał telefonicznie z Wan-
giem Yi z naszej inicjatywy. Nawią-
zano do rozmowy z prezydentem 
RP oraz szczytu 17+1. Minister Rau 
z satysfakcją odnotował dekla-
rację Chin dotyczącą uczynienia 
z chińskich szczepionek światowego 
dobra publicznego oraz podziękował 
za współpracę z Pekinem w walce 
z pandemią. Tym samym kolejny raz 
wzmocniliśmy przekaz dotyczący 
szczepionek, który był na rękę pań-
stwu środka. Szef MSZ Chin powie-
dział, że należy rzetelnie planować 
i aktywnie rozszerzać wymianę 
i współpracę na różnych polach 
w epoce pandemicznej, a współpraca 

BARDZO DOBRE  
PIERWSZE PÓŁROCZE

Koniec stycznia 2021 roku był 
początkiem, jak się później okazało, 
dość częstego kontaktu polskich 
i chińskich przedstawicieli. Już 22 
stycznia miała miejsce rozmowa 
telefoniczna szefa polskiego MSZ 
Zbigniewa Raua z ministrem spraw 
zagranicznych Chińskiej Republi-
ki Ludowej (ChRL) Wangiem Yi. 
Rozmowa dotyczyła aktywizacji 
współpracy dwu- i wielostronnej 
w 2021 roku. Polski minister wskazał 
na pragmatyczną współpracę gospo-
darczą i partnerstwo strategiczne. 
Wyraził też nadzieję na liberalizację 
dostępu polskich produktów i usług 
do chińskiego rynku.

Kilkanaście dni później, 9 lutego, 
miał miejsce kilkugodzinny wide-
oszczyt przywódców państw formatu 
17+1, czyli Chin z państwami Europy 
Środkowej i Wschodniej. Wiele 
państw regionu oddelegowało na 
spotkanie przedstawicieli niższego 
szczebla, ale Polska zrobiła wręcz 
przeciwnie, gdyż uczestnikiem był 
prezydent Andrzej Duda. Warto 
dodać, że nie była to reguła z naszej 
strony – zdarzało nam się delegować 
osoby z niższego szczebla admini-
stracji rządowej. Stronę chińską po 
raz pierwszy w historii inicjatywy 
reprezentował przewodniczący ChRL 
Xi Jinping. 

Mimo że na liście umów opu-
blikowanej przez chińskie MSZ po 
szczycie nie było żadnego porozu-
mienia handlowego z Polską, to sam 
fakt udziału naszego prezydenta 
wskazywał na zainteresowanie 
Warszawy uczestnictwem w formacie 

Polska i Chiny w 2021 roku.  
                                                     Próba podsumowania relacji
Rok 2021 był dobry dla relacji Warszawa – Pekin. Mogliśmy obserwować poprawę relacji 

w stosunku do roku poprzedniego. Świadczy o tym zwiększona intensywność rozmów i spotkań 
wysokiego szczebla, podczas których wyrażano otwartość do dalszej współpracy i kontynuowania 
wspólnych projektów. 
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Guangyuana, który w kwietniu 2021 
zakończył swoją pracę. Nowy am-
basador spotkał się z prezydentem 
RP pod koniec października, a z mi-
nistrem MSZ pod koniec listopada. 
Podczas tego ostatniego spotkania 
omówiono m.in. przygotowania do 
III Komitetu Międzyrządowego Chi-
ny – Polska. W połowie grudnia Sun 
spotkał się z Jakubem Kumochem, 
szefem Biura Polityki Międzynaro-
dowej. Można powiedzieć, że nowy 
ambasador stara się być aktywny na 
polu budowy dobrych relacji dyplo-
matycznych z Polską. 

Niemałą sensację wywołała 
informacja ministerstwa finansów 
z połowy października o zamiarze 
wyemitowania obligacji denomino-
wanych w juanie o wartości do 3 mld, 
czyli niespełna 2 mld zł. Jednak tzw. 
obligacje panda będą stanowić nie-
wielki kawałek naszego zadłużenia. 
W 2016 roku również dokonaliśmy 
takiej emisji. Chińskim władzom 
zależy na internacjonalizacji juana, 
więc jest to kolejny ukłon z naszej 
strony na rzecz dobrych relacji.

CZY TO PRZEŁOM?
Mimo braku wielkiego przeło-

mu w relacjach Warszawa – Pekin 

intensywność rozmów, szczególnie 
w pierwszej połowie roku, była nad 
wyraz zaskakująca. Wskazanie na 
możliwy zakup szczepionek chiń-
skich przez Polskę wydaje się być 
zagrywką dyplomatyczną strony 
polskiej, która trafiła na podatny 
grunt i zadowoliła władze w Pekinie. 
Jak wiemy, do zakupu nie doszło 
i chyba nie było tego w planach. Chi-
ny starają się również podtrzymać 
format 17+1 w obliczu opuszczenia 
inicjatywy przez Litwę oraz kryzysu 
dyplomatycznego z tym krajem. Inne 
państwa regionu wciąż szukają na-
macalnych powodów do pozostania 
w grupie. Polska dała jednak jasny 
sygnał, że chce pozostać w inicjaty-
wie. Nasza aktywność na tym polu 
może też zachęcić Chiny do inten-
sywnej współpracy z nami. Być może 
nowy ambasador Chin w Polsce nada 
temu nowej dynamiki..  

Przejawem budowania bliższych 
relacji między Pekinem i Warszawą 
jest jednoczesne pogorszenie relacji 
obu państw ze Stanami Zjednoczo-
nymi w okresie prezydentury Joego 
Bidena. Polska może sygnalizować 
USA w ten sposób, że możemy 
i będziemy szukać współpracy także 
wśród przeciwników Stanów Zjedno-
czonych. Jak powszechnie wiadomo, 

Chiny są największym wyzwaniem 
dla hegemonii USA. Ameryka od-
grywa dla nas wciąż centralną rolę 
w architekturze bezpieczeństwa 
i zbliżenie z Pekinem może mieć 
głównie, jeśli nie wyłącznie, charak-
ter ekonomiczny. Jeśli o tym mowa, 
według danych chińskiego urzędu 
celnego w 2020 roku wymiana han-
dlowa Polski i Chin po raz pierwszy 
przekroczyła 30 mld dol. przy dyna-
mice wzrostu 12 proc. rok do roku.

Moim zdaniem nie oznacza to 
jednak zmiany kursu w polskiej 
polityce zagranicznej. Wciąż jest ona 
proamerykańska. Należy też spojrzeć 
na inne fakty. Polska już wcześniej 
odrzuciła możliwość większego zaan-
gażowania Chin w budowę Central-
nego Portu Komunikacyjnego (CPK), 
podjęliśmy pierwsze kroki na rzecz 
ograniczenia dostępu Huawei’a do 
rozbudowy infrastruktury 5G. Z nie-
pokojem w Warszawie patrzy się też 
na pogłębioną współpracę strate-
giczną Pekin – Moskwa, która wbrew 
woli niektórych analityków stale 
się rozwija. Warto także dodać, że 
w drugiej połowie roku zauważam 
mniejszą aktywność obu stron 
w kontaktach. Wydaje mi się, że jest 
to spowodowane brakiem pomysłów 
i strategii na dalszą współpracę.

Polska i Chiny w 2021 roku.  
                                                     Próba podsumowania relacji

Łukasz Kobierski

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Nowej Europy. Specjalizuje się w tematyce 
stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem geopolityki 
i rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Stypendysta szkoleń z zakresu bezpie-
czeństwa na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyng-
tonie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Praktykant m.in. w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Mię-
dzynarodowego MON oraz Departamencie Analiz Strategicznych BBN.
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Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

Szczególnie ciekawą zmianą 
jest zastąpienie postaci sklepikarza 
Doca wdową po nim, co pozwoliło 
na obsadzenie w filmie Rity Moreno, 
nagrodzonej Oscarem za rolę siostry 
Bernarda Anity w oryginalnym 
filmie. Momentami dzieli ona ekran 
z nową Anitą, Arianą DeBose, która 
daje w nowym filmie szczególnie 
elektryzujący taneczno-wokalno-
-aktorski popis, być może najlepszy 
obok Mike’a Faista w roli Riffa. 
Zastępowanie klasyków kina unowo-
cześnionymi wersjami, oddalającymi 
nas od oryginalnych kontekstów, nie 
jest dobrym pomysłem. Jednak nowa 
wersja przeboju takiego jak West Side 
Story, i tak wznawianego w teatrach 
na całym świecie i pełnego piosenek, 
które chce się usłyszeć ponownie, 
może tylko pomóc oryginałowi 
odnaleźć nową publiczność i ułatwić 
powstanie nowym, oryginalnym 
musicalom.

O ryginalne West Side Story nie 
miało prostej drogi na deski 
broadwayowskiego teatru, 
co z dzisiejszej perspekty-

wy może zaskakiwać. Ikonicznie 
kompozycje napisał przecież jeden 
z najbardziej wpływowych muzy-
ków XX wieku Leonard Bernstein, 
teksty niedawno zmarły Stephen 
Sondheim, który stał się później 
kluczowym twórcą teatru muzycz-
nego, a choreografią i reżyserią zajął 
się Jerome Robbins, który był także 
pomysłodawcą całego projektu i miał 
na koncie wiele innych hitów.

Sam pomysł przeniesienia 
szekspirowskiej tragedii na współ-
czesny grunt potyczek młodocia-
nych gangów idealnie wpisywał się 
w trendy czasu, gdy wytwarzała się 
nowoczesna kultura młodzieżowa, 
a przestępczość wśród nastolatków 
była nie tylko poważnym proble-
mem, ale także częstym tematem 
w popkulturze. Jednak pozyskanie 
środków nie było łatwe, współpraca 
nie zawsze szła gładko, a nawet same 
kompozycje Bernsteina budziły na 
pewnym etapie wątpliwości, czy nie 
są zbyt wyrafinowane. 

Oczywiście broadwayowska 
produkcja stała się ogromnym prze-
bojem w 1957 roku i w 1961 trafiła 
na srebrny ekran. Adaptacja ta stała 
się dziełem, na którym wychowało 
się już kilka pokoleń na całym globie, 
i które zdobyło 10 Oscarów, w tym 
dla wszechstronnego reżysera filmu 
Roberta Wise’a. Ciekawym zbiegiem 
okoliczności jest to, że reżyser nowej 
ekranizacji West Side Story, Steven 
Spielberg, ma podobnie zróżnicowa-
ną filmografię do tej Wise’a, zawiera-
jącą klasyczne filmy science-fiction 
i do tego momentu bez żadnego 
musicalu. Przy tym Spielberg jest 
jedną z niewielu postaci, których 
kariery nie zdefiniowałby angaż przy 
West Side Story. Reżyser Szczęk był 

pomysłodawcą projektu i twierdzi, że 
ma szczególne wspomnienia z dzie-
ciństwa związane z muzyką Bernste-
ina, zresztą cały film zadedykował 
swojemu ojcu.

Spielberg i jego stały współpra-
cownik, operator Janusz Kamiński 
szybko dostarczają odpowiedzi na 
pytanie, po co ponownie ekranizo-
wać musical Robbinsa i Bernsteina. 
Nowoczesna praca kamerą od po-
czątku tworzy płynną, dynamiczną 
narrację, która porwie widzów na na-
stępne dwie i pół godziny. Już otwie-
rające ujęcie ruin zdradza strategię, 
którą przyjął scenarzysta filmu Tony 
Kushner. Oryginalne West Side Story 
było osadzone w latach 50., które dla 
nas nie są już współczesne – twórcy 
nowego filmu wykorzystują to na 
swoją korzyść. W filmie wykorzy-
stano lokacje, które zostały wkrótce 
wyburzone, a w których miejscu stoi 
dziś centrum sztuki Lincoln Center. 
Spielberg nawiązuje do tej rewitaliza-
cji, tym samym osadzając film głębiej 
w historii Nowego Jorku.

Rywalizujące ze sobą gangi Jet-
sów i Sharksów mają zatem wkrótce 
stracić swój teren, co tłumaczy, 
dlaczego ich konflikt się zaognia. 
Do tego lepiej poznajemy sytuację 
ekonomiczną i ambicje każdej z po-
staci. Bernardo (David Alvarez), lider 
Puertorykańczyków Sharks, jest bok-
serem, a Polak Tony (Ansel Elgort) 
próbuje zostawić za sobą przeszłość 
w Jetsach po odsiadce w więzieniu. 
Życie imigrantów jest przedstawione 
w autentyczny sposób, w scena-
riuszu znajdują się duże partie po 
hiszpańsku, i przede wszystkim role 
Puertorykańczyków zostają obsa-
dzone przez latynosów. W dodatku 
wszyscy aktorzy sami wykonują pio-
senki i świetnie tańczą, podczas gdy 
w 1961 roku wcale nie słyszeliśmy 
głosu Natalie Wood. Nowa María, 
Rachel Zegler, robi wszystko sama. 

WEST SIDE STORY
REŻ. STEVEN SPIELBERG, PROD. USA, 
156 MIN 
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Serial składa się prawie w całości 
ze świetnie napisanych, barwnych 
potyczek słownych, które trudno na 
bieżąco analizować. Po trzecim sezo-
nie jest jednak jasne, że twórcy mają 
konkretny plan na całą historię. 
Formuła serialu jest sztywna i dzieli 
czas pomiędzy poszczególne posta-
cie. Nie ma więc miejsca na odcinki 
oderwane od reszty, ale równowaga 
między wątkami jest tak dobra, że 
nie żałujemy tego. A gdy historia 
domknie się za dwa czy trzy sezony, 
zapowiada się, że stworzy niesamo-
wicie spójną całość.

jest tak ciekawe, jak ciekawe bywa 
porównywanie hitów z wczesnymi 
domowymi demami, np. Prince’a, 
ponieważ domowe wykonania Alicii 
to w pełni uformowane i profesjonal-
ne nagrane kompozycje. Nie czyni to 
jednak z albumu przypadku próby 
zadowolenia wszystkich, aby finalnie 
nie zadowolić nikogo.

Keys nie miało w zamyśle otwie-
rać nowej ery w karierze artystki 
i być może słychać na nagraniu aż 
nadto jak stabilne, dostatnie życie 
wiedzie. Mimo tego album zaskakuje 
zróżnicowaniem materiału, nawet 
nie wliczając wersji Unlocked. Po 
hip-hopowym intrze Plentiful, oprócz 
bardziej typowych kompozycji 
R’n’B i soulowych, usłyszymy m.in. 
jazzowe Is It Insane i niespodziewanie 
łagodne Love When You Call My Name 
oraz Daffodils. Album nie stanowi 
więc w pełni spójnej, totalnej cało-
ści, nie jest też aż tak otwarty, jak 
mógłby, ale dobrze, że Keys podzie-
liła się ze światem tym zaskakująco 
obszernym, stworzonym w trakcie 
pandemii, materiałem.

Wiele prestiżowych seriali 
potrzebowało kilku sezo-
nów, żeby twórcy dopraco-
wali ich formułę, nauczyli 

się w pełni wykorzystywać potencjał 
obsady czy postaci, i w końcu – aby 
doceniła je szeroka widownia. 
Sukcesji potrzebne były do tego 
tylko dwa sezony, ale zapewne 
dzisiaj wieści rozchodzą się szybciej. 
Niemniej produkcja HBO na swój 
sposób należy do linii telewizyjnych 
czarnych koni: w czasach pandemii 
i rosnących podziałów społecznych 
mogłoby się wydawać, że proble-
my ultrabogatych nie zainteresują 
szerokiej widowni. Serial co prawda 
pozwala śmiać się z możnych tego 
świata, ale jego bohaterowie są wy-
jątkowo antypatyczni.

Pierwszy sezon Sukcesji rozpo-
czyna się, gdy medialny magnat 
Logan Roy (świetny Brian Cox) 
trafia do szpitala. To na dobre wpra-
wia w ruch rywalizację o kluczowe 
stanowiska w jego korporacji Way-
star RoyCo, przede wszystkim wśród 
dzieci Logana. Są to Kendall (Jeremy 
Strong), główny, ale niestabilny 
emocjonalnie kandydat, jego młod-
szy brat, niedojrzały i zblazowany 
Roman (Kieran Culkin) oraz ich 
młodsza siostra Shiv (Sarah Snook), 
polityczna doradczyni, która czuje 

się lepsza od rodzeństwa. Pozostali 
gracze to żona Logana, Marcia, mąż 
Shiv, Tom, Connor, ekscentryczny 
syn Logana z pierwszego małżeń-
stwa, kilkoro doświadczonych 
pracowników i w końcu młody ku-
zyn Greg, który nawiązuje kontakt 
z rodziną, aby zrobić karierę.

Podobne rodzinne wojny były 
już tematem chociażby wielu oper 
mydlanych. Sukcesja jest ściślej 
związana z rzeczywistością – wyro-
sła z projektu, który miał opowia-
dać o rodzinie Murdochów. Fabuły 
kolejnych sezonów to w całości 
wymysł scenarzystów, ale bardzo 
aktualny i dobrze wykorzystujący 
tło współczesnego świata mediów 
i finansjery. Jeden element może 
budzić skojarzenia z operami mydla-
nymi – toksyczni bohaterowie kręcą 
się w kółko i pozostają zamknięci 
w swoich schematach, przynajmniej 
na razie. W serialu co jakiś czas mają 
miejsce zwroty akcji i postacie na 
swój sposób się rozwijają, ale wydaje 
się, że na dłuższą metę będą powie-
lać wzorce, które wynieśli z domu.

Gdy Sukcesja nas zaskakuje, 
orientujemy się, że od wielu odcin-
ków twórcy zostawili poszlaki i two-
rzyli fundamenty, przez które nowy 
zwrot wydaje się jedynym słusznym 
rozwinięciem akcji. 

nym potencjałem i trasa w synergii 
wprowadziły piosenkarkę z powro-
tem na szczyt. Od czasu albumu Girl 
on Fire i tytułowego singla w 2012 
roku jej komercyjny potencjał nie był 
w pełni wykorzystany. Gdy w 2021 
roku wróciła ona z kolejnym wydaw-
nictwie po Alicii, tym razem zatytu-
łowanym Keys, trudno nie odnieść 
wrażenia, że artystka próbuje kupić 
sobie czas i od nowa zbudować pęd 
przed trasą przełożoną na 2022 rok. 

Nowe wydawnictwo oparte jest 
na ciekawym pomyśle: jego pierw-
sza część to solidne kompozycje 
w wersjach surowych nazwanych 
Originals, wyprodukowanych w dużej 
części przez samą Keys. Druga część 
nagrania to w większości te same 
kompozycje w wersjach Unlocked 
wyprodukowane przez Mike’a Will 
Made It oraz innych współpracow-
ników i zawierające wiele występów 
gościnnych. Część kompozycji zysku-
je w radiowo-tanecznych wersjach 
Unlocked, a część brzmi jak nieko-
niecznie potrzebne remixy. Porów-
nywanie obydwu wersji utworów nie 

SUKCESJA
SEZON 3, 9 ODCINKÓW PO OK. 50 MIN

KEYS
ALICIA KEYS, SONY
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Pandemia zastała Alicię Keys 
w niefortunnym momencie: na 
maj 2020 roku artystka zapla-
nowała premierę albumu Alicia, 

po której miała wyruszyć w światową 
trasę. Premiera albumu została prze-
sunięta i w końcu został on wydany 
we wrześniu 2020 roku, ale koncerty 
wciąż się nie odbyły. Oryginalny plan 
był taki, żeby nowa płyta z komercyj-
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JAK?
Udział w zespole to nie tylko 

przyjemność i poczucie misji, ale 
i ciężka praca. Członkowie spotykają 
się regularnie dwa razy w tygodniu, 
by ćwiczyć opracowywane układy. 
Przed występami i festiwalami próby 
zdarzają się częściej. Swoją pasją 
i folklorem zarażają nie tylko widzów 
w Polsce, ale i na świecie. Podczas 
zagranicznych wyjazdów nie brakuje 
dobrej atmosfery i przygód.

– Podczas podróży do Turcji ze-
psuł nam się autokar. Wysiadły biegi. 
Pech chciał, że na granicy kontroler 
kazał nam się wycofać, bo wjechali-
śmy za wcześnie. Nie mogliśmy jed-
nak się ruszyć do tyłu. Nie mieliśmy 
więc innej możliwości, jak wysiąść 
i wspólnymi siłami przepchać pojazd. 
Oczywiście wszystko przy odpowied-
nim akompaniamencie i muzyce lu-
dowej – wspomina Krystyna Popiela. 

– Pamiętam jak dawno temu 
jechaliśmy do Rosji i dopiero na miej-
scu okazało się, że... brakuje kapeli. 
Nikt nie zwrócił uwagi, że w auto-
karze nie było kilku oczekiwanych 
osób. Na szczęście jeden pan, który 
był wtedy z nami, potrafił grać na 
pianinie, więc ostatecznie zatań-
czyliśmy przy muzyce – opowiada 
Irena Pabisz. 

Region sądecki słynie z żywioło-
wego tańca, melodii i przepięknych 
strojów, które mają przypominać 
o tym, że Lach Sądecki był chłopem 
bogatym. Mieszkańcy są dumni 
z miejsca swojego pochodzenia 
i aktywnie uczestniczą w propagowa-
niu kultury sądeckiej. Jest to folklor 
niezwykły i zdecydowanie warty po-
znania. Historia Zespołu Regionalne-
go „Sądeczanie” dowodzi, że lokalny 
patriotyzm może być nie tylko misją, 
ale i stylem życia, który przekazywa-
ny jest z pokolenia na pokolenie. 

tańce ukraińskie – mówi Irena Pabisz, 
kierowniczka Zespołu Regionalnego 
„Sądeczanie”.

Mieszkańcy Nowego Sącza 
z dumą podkreślają, że ich stroje 
ludowe są nie tylko najcięższe, ale 
i najpiękniej zdobione w Polsce. 

– Mężczyzna tańczy w cholewach. 
Ciężkich butach. Górale mają leciutkie 
kierpce i mogą w nich skakać bez 
obaw. Do tego spodnie, szeroki i duży 
pas, koszula spinana pod kołnie-
rzem półkolistym cioskiem. Potem, 
w zależności, czy chodzi o chłopca, 
czy mężczyznę, może być jeszcze 
kamizelka, gurmana lub kabat. Na 
głowie oczywiście kapelusz. U kobiet 
mamy koszulę z płótna, gorset i spód-
nicę. Wszystko jest pięknie zdobione 
i okraszone wzorami charakterystycz-
nymi dla Lachów Sądeckich. Koraliki, 
nie cekiny i motywy kwiatów – wy-
jaśnia Krystyna Popiela, choreograf-
ka zespołu.

KTO?
Do zespołu zapraszani są wszyscy 

chętni od szesnastego roku życia. Bar-
dzo często zdarza się, że członkami są 
osoby z wieloletnim stażem, a także 
całe rodziny. Uczestnicy z większym 
doświadczeniem, będący w star-
szej grupie wiekowej, noszą miano 
starostów.

– Można powiedzieć, że nasza 
kultura przekazywana jest z pokole-
nia na pokolenie. Zespół liczy obecnie 
ponad pięćdziesiąt osób. Najstarszy 
członek ma ponad siedemdziesiąt lat, 
a najmłodszy szesnaście. Tańczą u nas 
małżeństwa, tata i mama z dziećmi, 
też osoby, których rodzice tańczyli 
u nas wcześniej. Niedawno niestety 
pożegnaliśmy pana, który był człon-
kiem od 1963 roku, czyli od samego 
początku – dodaje Irena Pabisz.

P oczątki Regionalnego Zespołu 
„Sądeczanie” działającego przy 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowym Sączu sięgają 1963 

roku. Wszystko zaczęło się dzięki ini-
cjatywie Lidii Michalikowej – choreo-
grafki, cenionej znawczyni folkloru 
Lachów Sądeckich, a także Leona 
Barbackiego – ówczesnego dyrektora 
Domu Kultury Kolejarza i Tadeusza 
Moskala – instruktora ośrodka. 
Od tego czasu zespół funkcjonuje 
nieprzerwanie i z powodzeniem 
reprezentuje swój region nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie. Jest 
tym samym jednym z najważniej-
szych ambasadorów i propagatorów 
sądeckiej kultury.

CHARAKTERYSTYKA
Podczas występów grupy można 

dostrzec to, co w tamtejszej kulturze 
jest najpiękniejsze – barwne i bogato 
zdobione stroje, przyśpiewki, melodie, 
a także niezwykle energiczne tańce, 
w których jest miejsce na swobodę 
interpretacji wykonawców. Taniec 
w wykonaniu „Sądeczan” jest bardzo 
żywiołowy i wykonywany przede 
wszystkim na całych stopach, nie 
samych palcach. Ponadto, zespół daje 
niepowtarzalną okazję do tego, by 
zaznajomić się z nieco zapomnianymi 
już obyczajami mieszkańców Sądec-
czyzny, takimi jak wesele lachowskie 
czy kiszenie kapusty.

CO?
Na przestrzeni lat zespół sukce-

sywnie poszerzał swój repertuar.
– Przez wiele lat tańczyliśmy 

wyłącznie tańce lachowskie i góral-
skie. W tej chwili wykonujemy także 
tańce narodowe i międzynarodowe 
– poloneza, mazura, krakowiaka, też 

Zespół Pieśni  
i Tańca „Sądeczanie”
Sądecczyzna to prawdziwa perełka polskiego folkloru. Charakterystyczne stroje, tańce i melodie 

to znak firmowy tego regionu. Od blisko sześćdziesięciu lat Zespół Regionalny „Sądeczanie”  
skutecznie dba o to, by pamięć o tamtejszym niezwykłym dorobku kulturowym była wciąż żywa.

Kamil Kijanka
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Patryk Kijanka

odludziu Christopher miał w planach 
powrót do cywilizacyjnego świata. 
Niestety droga, którą pierwotnie 
przywędrował, została całkowicie 
zalana przez podniesiony poziom 
wód Teklaniki. Chris, który nie 
posiadał mapy topograficznej, nie 
miał pojęcia, że niespełna kilometr 
dalej znajdowała się stacja pomiaro-
wa Amerykańskiego Towarzystwa 
Geologicznego, gdzie możliwe było 
przedostanie się na drugą stronę 
– przy użyciu zamontowanej tam 
stalowej liny. Zrozpaczony Amery-
kanin musiał udać się z powrotem 
do autobusu.

Deficyt kaloryczny w połączeniu 
z prawdopodobnym zatruciem się 
jednym z gatunków niejadalnego 
ziemniaka lub rośliny sprawiły, 
że McCandless umarł w samotno-
ści. Jego ciało zostało znalezione 
niespełna trzy tygodnie po śmierci. 
Wśród pozostawionych zapisków 
Christophera, jak i wezwań o pomoc, 
można było odczytać także zna-
mienne, pożegnalne słowa: Miałem 
szczęśliwe życie i dzięki Ci, Panie. Do 
widzenia i niech Bóg Was wszystkich 
błogosławi.

ZIELONY AUTOBUS 142
Z czasem historia Chrisa stała 

się tematem powszechnej dysku-
sji. Część osób zachwyciła się jego 
buntowniczą postacią, zaś pozostała 
grupa zarzuciła mu lekkomyślność 
i egoizm. Autobus nr 142 stał się 
miejscem pielgrzymek wielu jego 
naśladowców. Jednakże z powodu 
wypadków (podobno nawet śmier-
telnych), które odnotowano wśród 
wędrowców próbujących się tam 
dostać – burmistrz okręgu Denali 
podjął decyzję o przetransportowa-
niu słynnego pojazdu.

Wszystko za życie –  
historia Christophera McCandlessa
Co sprawiło, że pochodzący z dobrze sytuowanej rodziny, wykształcony, zakochany w dziełach 

Tołstoja młody człowiek porzucił swoje dotychczasowe życie i stał się włóczęgą Alexandrem  
Supertrampem?

na cele charytatywne i wyruszył 
w wymarzoną podróż. Niepokorny 
bohater to, co potrzebował, zmieścił 
w plecaku. 

W trakcie swojej włóczęgi Mc-
Candless dotarł m.in. do Arizony, 
Kalifornii, Dakoty Południowej, 
a nawet Meksyku. Często balansował 
na granicy życia i śmierci – w trakcie 
swojej wędrówki często głodował, 
zaś podczas spływu kajakowego 
niemal utonął. 

Spotykał także wielu ludzi, 
z którymi podejmował rozmowy na 
rozległe tematy egzystencjalne. Za-
przyjaźnił się m.in. ze staruszkiem, 
który otoczył go rodzicielską opieką. 
Mężczyzna polubił Christophera do 
tego stopnia, że pragnął go nawet 
zaadoptować. 

ALASKAŃSKA ODYSEJA
Zwieńczeniem jego włóczęgi 

miało być udanie się do wymarzonej 
Alaski. Christopher próbował spraw-
dzić się w niesprzyjającym klimacie, 
pozbawionym obecności drugiego 
człowieka. Jego schronieniem stał się 
słynny zielony autobus nr 142, który 
docelowo służył myśliwym w czasie 
polowań. W książce zapisywał relacje 
z upływających dni. W celu przeżycia 
sam polował na wiewiórki i ptaki. 
Udało się mu nawet zastrzelić łosia. 

Niestety nie miał pojęcia, że 
przekazana mu przez myśliwych 
z Dakoty Południowej wiedza na 
temat metody konserwacji mięsa nie 
nadawała się do zastosowania także 
na Alasce. W rezultacie doszło do 
procesu gnilnego upolowanej zwie-
rzyny, co spowodowało u młodego 
idealisty ogromne wyrzuty sumienia 
z powodu marnotrawstwa oraz bez-
sensownego zabicia zwierzęcia.  

Po dwóch miesiącach izolacji na 

Christopher McCandless przez 
swoją tragiczną śmierć stał 
się jednym z najsłynniejszych 
wędrowców i autostopowiczów. 

Za sprawą książki Jona Krakauera 
Wszystko za życie, a także filmu 
Seana Penna – o tym samym tytule 
– odcisnął swe piętno w światowej 
popkulturze i został symbolem mło-
dzieńczego buntu.

Nie można się oprzeć wrażeniu, 
że urodzony w 1968 roku Chri-
stopher intensywnie poszukiwał 
swojej życiowej drogi. Sprzeciwiał 
się konsumpcjonizmowi i sztywnym 
ramom społecznym, które narzucała 
cywilizacja XX w. Mimo swoich po-
glądów ukończył jednak Uniwersytet 
Emory’ego w 1990 roku na kierunku 
historii i antropologii. 

Warto zaznaczyć, że ojciec chło-
paka Walt McCandless był inżynie-
rem NASA i wraz ze swoją żoną Billie 
mocno wpajali swoim dzieciom, jak 
ważną rolę w życiu odgrywa wy-
kształcenie i kariera. Możemy sobie 
tylko wyobrazić, do jakich spięć do-
chodziło z powodu różnicy poglądów 
między niepokornym Chrisem a jego 
rodzicami.

NARODZINY ALEXANDRA 
SUPERTRAMPA

Wiadomo, że w trakcie studiów 
młody Amerykanin dużo czasu spę-
dzał w bibliotece i prowadził niemal 
ascetyczny tryb życia. Kulminacyjny 
moment przyniósł rok ukończenia 
uczelni. To wtedy miała się na dobre 
rozpocząć dalsza naukowa ścieżka 
chłopaka. 

Christopher zmienił jednak 
tożsamość – nazwał się Alexan-
drem Supertrampem i całkowicie 
urwał kontakt z rodziną. Pieniądze 
zgromadzone w funduszu wpłacił 
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OPOLE
Stolica Opolszczyzny. Znajduje się tu 
wiele atrakcji, dzięki którym można 
zapomnieć o pędzie życia, ruchliwych 
ulicach czy gwarze miasta.
Będąc w Opolu, warto udać się do 
ZOO. Zobaczyć można tam aż ponad 
1000 zwierząt. To jedyny ogród 
zoologiczny w Polsce, gdzie miesz-
kają uszanki kalifornijskie i gory-
le nizinne.
Fani muzyki mogą pospacerować po 
Alei Gwiazd czy w czerwcu udać się na 
Festiwal Polskiej Piosenki do Amfite-
atru Opolskiego.
Opolska Wenecja nad Młynówką to 
miejsce, które oddziela gwarną część 
miasta od tej spokojnej. Na pewno 
warto udać się tu wraz ze swoją drugą 
połową, ponieważ odbijający się w lu-
strze wody obraz urokliwych kamie-
nic tworzy romantyczną atmosferę. 
Oprócz tego ponad kilometrowa trasa 
nad wodą zachęca do uprawiania 
sportu – rower, bieganie czy nordic 
walking w takim klimacie to sama 
przyjemność.

panoramę Gór Opawskich. Na pewno 
każda kobieta odkryje tu w sobie 
naturę księżniczki. 
Wokół zamku rozciąga się przepiękny 
park, w którym rosną rododendrony 
i krzewy azali. Dzięki urodzajowi ro-
ślin co roku w maju organizowany jest 
Muzyczny Festiwal Kwitnącej Azalii, 
na którym rozbrzmiewają dźwięki 
muzyki klasycznej.

PAŁAC W MOSZNEJ 
Pałac w Mosznej to zadziwiająco 
piękna budowla z XVIII wieku. Była 
ona kiedyś rezydencją niemieckiego 
rodu Tiele-Wincklerów. Mimo że 
zamek nie wpisuje się w konretny styl 
estetyczny, jest miejscem, w którym 
turyści czują się jak w bajce. Znajduje 
się tu aż 365 pomieszczeń i 99 wież. 
Z najwyższej wieży można podziwiać 

Dajcie się zabrać na wycieczkę po Opolszczyźnie.

Opolskie

Marta Dąbrowska
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KALWARIA NA GÓRZE ŚW. ANNY
To ośrodek religijny położony na 
najwyższym wzniesieniu na Wyży-
nie Śląskiej w Masywie Chełmskim 
(407,6 m n.p.m.). Znajduje się tu 26 
kaplic Drogi Męki Pańskiej, 6 kaplic 
maryjnych oraz kaplica św. Józefa. 
Zarówno miejscowość, jak i bazylika 
św. Anny są owiane niesamowitymi 
legendami o cudownych widzeniach. 
W środku kościoła można podzi-
wiać rzeźbę św. Anny Samotrzeciej 
z XV wieku, która obdarowuje 
swoich wiernych obfitymi łaskami. 
Na pewno warto tu przyjechać i je 
poznać. Co roku organizowane jest 
tutaj Święto Młodzieży, na którym 
pojawia się około 2000 wiernych 
katolickich z Polski i zagranicy.
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JEZIORO NYSKIE 
W sezonie letnim wszyscy spragnieni 
relaksu mogą udać się do Nysy Kłodz-
kiej, gdzie znajduje się zbiornik wodny 
wraz z bazą noclegową. Zapierający 
dech w piersiach widok na pięcioki-
lometrową zaporę wraz z zielonym 
otoczeniem i bogactwem różnorod-
nych gatunków ptaków to gwarancja 
odpoczynku! 
Tu poczujecie się jak nad morzem, 
mimo że będą dzielić Was od niego 
setki kilometrów.

JURAPARK KRASIEJÓW
Zdecydowanie największa atrakcja 
dla dzieci, jednak zachwyci również 
tych starszych turystów. Jest to 
park dinozaurów, który został stwo-
rzony nie tylko w celach rozryw-
kowych, ale też edukacyjnych – na 
terenie kompleksu są prowadzone 
działania naukowe we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Delta i innymi 
parkami dinozaurów.
Tutaj przeniesiecie się miliony lat 
wstecz, aby znaleźć się w świecie di-
nozaurów, zobaczycie ich realistycz-
ne modele, a przede wszystkim spę-
dzicie miło czas w gronie bliskich.



drzewnego. Dopiero pod koniec XIX 
w. powstały detergenty syntetyczne 
o składzie różniącym się od mydła. 

Przełomowym momentem 
okazało się wynalezienie silnika 
elektrycznego, wobec czego od po-
czątku XX w. rozpoczęto tworzenie 
pierwszych pralek elektrycznych 
wirnikowych. Typowym przykła-
dem takiej pralki w Polsce była 
półautomatyczna „Frania”, która 
królowała w latach 60. i 70. XX w. 
Natomiast pralki bębnowe w pań-
stwach zachodnich były używane 
już w latach 30. 

Wynalezienie pralki przyniosło 
duże zmiany w życiu wielu gospo-
darstw domowych. Od tego czasu 
pranie nie było już uciążliwą czyn-
nością, która zajmowała paniom 
domu cały dzień.

ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE
Od najdawniejszych czasów nasi 

przodkowie szukali sposobów na 
zmniejszenie bólu. Już w starożyt-
ności odkryto środki przeciwbólo-
we, które pozyskiwano np. z konopi 
czy mandragory. 

Opium uzyskiwano natomiast 
już w VII w. p.n.e. i przygotowywano 
z niego pigułki czy okłady. Do dzi-
siaj środek ten zachował się w me-
dycynie, ale dopiero teraz znane są 
jego właściwości uzależniające, co 
zadecydowało o ograniczeniu jego 
stosowania. 

Z biegiem lat lekarze tworzyli 

ŚWIECA I LAMPA NAFTOWA
Od kiedy pojawił się ogień, czło-

wiek zastanawiał się nad tym, jak 
go lepiej wykorzystać. Oświetlenie 
oliwne stosowano już w czasach sta-
rożytnych w Egipcie, Grecji i Rzymie. 
Świece natomiast były znane już w II 
w. p.n.e. przez Etrusków oraz Chiń-
czyków. Umieszczano je w specjal-
nych świecznikach. 

Do czasu wynalezienia lampy 
naftowej domostwa oświetlano 
dwoma rodzajami świec: woskowymi 
i łojowymi. Najczęściej stosowano 
tańsze świece łojowe, woskowe 
natomiast aż do XIX w. były używa-
ne jedynie w bogatszych gospodar-
stwach. W Polsce w IX i X w. znano 
oba rodzaje świec, a na ich produkcję 
wydawano specjalne przywileje. 
Natomiast w XVI w. działały jedynie 
trzy fabryki produkujące świece. 

Przełomem okazał się rok 1853, 
kiedy to polski aptekarz Ignacy 
Łukasiewicz z ropy naftowej uzyskał 
naftę i stworzył pierwszą lampę 
naftową. Lampy te były tańsze 
dzięki temu, że paliwo to było łatwiej 
dostępne, wobec tego szybko stały 
się popularne. Dzięki temu wynalaz-
kowi światło stało się dostępne dla 
każdego, a także możliwe okazało się 
przeprowadzenie nocnej operacji chi-
rurgicznej w 1853 roku we Lwowie. 

Niedługo po tym odkryciu Łu-
kasiewicz razem z właścicielem ma-
jątku spod Krosna założył pierwszą 
w Polsce i na świecie kopalnię ropy 
naftowej w Bóbrce.

PRALKA
Dzięki odkryciom archeologicz-

nym wiemy już, że w starożytności 
stworzono tzw. kijankę, która funk-
cjonowała w powszechnym użyciu 
do XX w. Był to krótki i płaski 
kawałek drewna, o który uderzano 
namoczoną bieliznę. Ubrania prano 
zazwyczaj za pomocą takiego przed-
miotu nad rzeką. 

W późniejszych latach, oko-
ło XVIII w. wynaleziono proste 
urządzenie z falistą powierzchnią 
drewnianą, a następnie blaszaną, 
nazywane tarą. Podczas prania 
należało pocierać ubraniami o taką 
powierzchnię. Tary były najbardziej 
popularne w XIX w., a używano ich 
aż do czasów stworzenia pralek. 
Pierwsze maszyny służące do prania 
zaczęły powstawać już w XVIII w. 
i działały podobnie do tarek (mokre 
ubrania umieszczano pomiędzy 
dwiema falistymi powierzchnia-
mi, aby pocierały praną odzież 
z obu stron). 

Rewolucyjnym wynalazkiem 
w 1851 roku była pralka parowa. 
Przypominała ona wyglądem nieco 
nasze pralki, bowiem urządzenie 
wypełniało się gorącą parą, no-
wością było natomiast wirowanie 
środkowego bębna, który usuwał 
wszelkie zanieczyszczenia ubrań. 

Razem z rozwojem pralek ulep-
szano środki czystości. Do produkcji 
ługu roślinnego, którego używano 
aż do końca XVIII w., stosowano 
substancje otrzymywane z popiołu 

Wynalazki, które zmieniły świat
Codziennie korzystamy z wielu przedmiotów, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Nie zdajemy 

sobie jednak sprawy z tego, w jaki sposób te przedmioty zostały stworzone i co było tego przyczyną.

Ewelina Makoś
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Wynalazki, które zmieniły świat
coraz doskonalsze mikstury, napary 
czy maści, ale ich skuteczność była 
bardzo niska. Sytuacja zmieniła się, 
gdy w XIX w. wynaleziono i zasto-
sowano w chirurgii środki prze-
ciwbólowe. 

Przełomu dokonano dokładnie 
w II połowie XIX w., gdy odkryto 
znieczulanie gazami. W latach 
40. XIX w. dentysta Horacy Wells 
podejmował próby zastosowania do 
znieczulenia gazu rozweselającego. 
Próby te okazały się jednak nie-
udane z powodu zastosowania zbyt 
małej dawki gazu. 

Jego wynalazek został ulepszo-
ny przez Wilima Mortona, który 
skutecznie uśpił pacjenta, stosując 
eter etylowy. Pacjenci dzięki temu 
nie czuli bólu. 

Na ziemiach polskich pierwszą 
operację z narkozą przeprowadzono 
w 1847 roku w Krakowie. Nato-
miast w 1899 roku na rynek została 
wprowadzona przez firmę Bayer 
aspiryna, która zawierała kwas 
acetylosalicylowy pochodzący z kory 
wierzbowej.

KAMIZELKA KULOODPORNA
Wynalazek ten był przełomem 

dla wojskowych oraz pracowników 
służb bezpieczeństwa. Na jego stwo-
rzenie wpadli Jan Szczepanik i Ka-
zimierz Żegleń pod koniec XIX w. 

Pierwsze kamizelki były szyte 
z jedwabiu i stosowano je już na 
początku XX w. Energię z wystrzelo-
nego pocisku miała pochłaniać spe-
cjalnie uszyta odzież z kilku warstw 
wytrzymałej tkaniny. Coraz nowsze 
pociski powodowały jej zniszczenia, 
wobec tego kamizelki ulepszano. 

Podczas II wojny światowej 
pojawiały się specjalne kaftany, 
które miały zatrzymywać pociski, 
a w trakcie trwającej wojny wiet-
namskiej amerykańscy żołnierze 
korzystali z kurtek z nylonowym 
wypełnieniem, których skuteczność 
nie była jednak najlepsza. 

Produkcja współczesnych kami-
zelek rozpoczęła się w 1965 roku, 
kiedy to Stephane Kwolek otrzy-
mała nowy materiał kevlar, który 
okazał się być lekki, wytrzymały 
na skutki mechaniczne i idealny 
do zatrzymywania kul. Najnowsze 
kamizelki złożone są z kilkunastu 
warstw gęsto tkanego nylonu bata-
listycznego, często posiadają płytę 
z metalu i uzupełniane są o specjal-
ne wkładki.

KOMPUTER COMMODORE 64
Wynalazkiem, który z pewno-

ścią zmienił świat, był komputer 
domowy z lat 80. XX w. Commo-
dore 64. Był to komputer stwo-
rzony przez firmę Commodore 
Business Machines. Był najlepiej 
sprzedającym się komputerem, 
w sumie sprzedano go w 17 mln 
egzemplarzach. 

W Polsce natomiast opracowa-
no podobną wersję wyłącznie dla 
szkół Commodore Educator 64. Jeśli 
chodzi o historię powstania kom-
putera C64, to został on stworzony 
w styczniu 1982 roku i zastępował 
model VIC-20. Na początku jego 
zbyt wygórowana cena do stawki 
595 USD nie przyniosła mu popu-
larności, ale spadek ceny modelu na 
135 USD i przeznaczenie go do gier 
spowodowały, że model C64 stawał 

się coraz bardziej popularny. 
Komputer miał duże możliwości 

techniczne, jednak był zbyt powolny 
i nie posiadał żadnych instrukcji 
do wytwarzania dźwięku. Firma 
zatem ulepszyła komputer i w 1984 
roku na rynku pojawił się następca 
tego modelu, komputer Commodo-
re Plus/4. 

Kolejne wersje komputera Com-
modore 16 oraz Commodore 128 
były stale ulepszane o nowe aplika-
cje i funkcje. Następna wersja kom-
putera C64C została wprowadzona 
na rynek w 1986 roku i różniła się 
od swoich poprzedników. 

W trzeciej wersji komputera 
C64G głównie zmiany dotyczyły 
pamięci RAM oraz procesora. Firma 
zakończyła produkcję tego kom-
putera pod koniec lat 80. w 1993 
roku w sprzedaży osiągnięto rekord 
Guinessa, bowiem sprzedano ok. 
17–25 mln egzemplarzy. 

Zaletą tej wersji były duże 
możliwości graficzne i muzyczne, 
dokonano w niej również wielu 
modyfikacji, które pozwoliły na 
szybszą pracę sprzętu, a także po-
prawę dźwięku i obrazu. Komputer 
stał się najbardziej popularny w XX 
w. i był używany głównie do gier, 
ale również znalazł zastosowanie 
w pracy biurowej. 

Były w nim dostępne edytory 
tekstu czy arkusze kalkulacyjne. 
Komputer Commodore 64 przyczynił 
się do rozpowszechnienia tego sprzę-
tu na całym świecie oraz otworzył 
drogę komputerom osobistym. 

Sprzęt wyposażony w procesor 
1 MHz oraz 64 RAM do dzisiaj jest 
najlepiej sprzedającym się kompute-
rem na świecie. 



swoją przynależność do posiadaczy 
drogiego sprzętu ogrodowego. Ten 
wygodny, potężny i dostojny sprzęt 
spowoduje, że ego sąsiada skurczy 
się jak źrenica wystawiona na świa-

tło latarki. Przecież taka przyjem-
ność jest warta fortunę!

Ostatnią grupę stanowią 
korzyści psychologiczne, takie jak 
poczucie wspólnoty wartości, celów, 
światopoglądu czy kultury organi-
zacyjnej danej marki. Konsument 
staje się częścią świata marki, 
a marka staje się nieodłącznym 
elementem ekspresji i sposobu 
myślenia. Marka daje konsumen-
towi możliwość zamanifestowania 
siebie samego. 

Przykładem takiej marki 
niewątpliwie jest firma Apple. 
Konsumenci używający sprzętu 
firmy Apple są z nią wręcz nieroze-
rwalnie złączeni. Wszystkie rodzaje 
gadżetów i sprzętów użytkowych, 
które wyprodukuje Apple, znajdują 
się w posiadaniu ich prosumentów 
(proaktywnych klientów).

CO WIĘC KUPUJEMY I ZA 
CO PŁACIMY?

Kupujemy emocje, odczucia, po-
czucie wspólnoty, idee i wartości da-
nych marek. Płacimy za to znacznie 
więcej niż za same funkcjonalności 
danych produktów i usług. Należy 
jednak pamiętać, że podstawowe 
właściwości i gwarancja bezpieczeń-
stwa nie są bez znaczenia. To one 
warunkują u konsumenta nabycie 
danego narzędzia do spełnienia 
przyziemnych zadań.

bezpieczeństwa zakupu, a następnie 
funkcjonalność produktu. Wszak 
konsument, który chce skosić 
trawnik, nie kupi kosiarki, która 
posiada wiele złych opinii na temat 
bezpieczeństwa. Nie kupi 
też majonezu, nawet 
najlepszego (Kielecki vs 
Winiary), gdyż majonez 
nie posiada właściwości 
kosiarki i konsument nie skosi 
nim trawnika!

Korzyści z grupy pierwszej 
i drugiej dotyczą zatem kryteriów 
obiektywnych i mierzalnych. Są 
to logiczne i namacalne elementy. 
Konsument chce bezpiecznie skosić 
trawnik. Potrzebuje więc kosiar-
ki, i to takiej, która nie będzie dla 
niego zagrożeniem… Jednak na 
zwykłą kosiarkę nie wyda kilku 
tysięcy złotych. Skosić trawę może 
przecież zwykłą kosiarką ręczną. 
Ale co powie na traktor-kosiarkę 
STIHL? I tym sposobem wkraczamy 
na obszar trzeciej i czwartej gru-
py korzyści.

Trzecia grupa dostarcza korzyści 
emocjonalnych na poziomie podsta-
wowym. W wypadku kosiarki będzie 
to uczucie mobilizacji i zadowolenia 
z zakupu. By lepiej zobrazować tę 

zależność, przywołam 
przykład wina. W tym 
przypadku do trzeciej 
grupy korzyści zali-
czymy np. doznania 
sensoryczne (smako-

we, wzrokowe lub węchowe) i relaks. 
Tak samo jest z kosiarką – jest wy-
godna i funkcjonalna. A co stanowi 
czwartą grupę korzyści przy zakupie 
kosiarki znanego producenta?

Konsument czuje się spełniony. 
Kosiarka-traktor pozwala mu na au-
toekspresję, spełnienie swoich aspi-
racji. Ponadto może zamanifestować 

K upujemy emocje, odczucia, 
poczucie wspólnoty, idee 
i wartości danych marek. 
Płacimy za to znacznie więcej 

niż za same funkcjonalności danych 
produktów i usług. Należy jednak 
pamiętać, że podstawowe właściwo-
ści i gwarancja bezpieczeństwa nie 
są bez znaczenia. To one warunku-
ją u konsumenta nabycie danego 
narzędzia do spełnienia przyziem-
nych zadań.

Wszyscy znamy klapki Kubota. 
Kiedyś Kubota to były zwykłe klapki 
z rynku za 10 zł. A teraz? To cały ze-
staw skojarzeń, emocji związanych 
z historią pokolenia, wręcz sposób 
na humorystyczną ekspresję.  

Pamiętajmy więc, że kupując 
daną markę, płacimy nie za funkcjo-
nalność, lecz za możliwość ekspresji, 
poczucie przynależności, nobilitację 
społeczną lub zwykłe podbudowy-
wanie swojego ego.

PREFERENCJE ZAKUPOWE  
KONSUMENTA A GRUPY KORZYŚCI

Korzyści płynące z interakcji po-
między marką a konsumentem mają 
wiele wymiarów. 

Na samym początku konsument 

zdaje sobie sprawę, że ma jakąś po-
trzebę, wyzwanie lub problem, a ich 
rozwiązanie wymaga zakupienia 
i zastosowania produktu lub usługi. 
Wybór, co do zasady, ograniczony 
jest do marek oferujących produkty 
lub usługi z danej kategorii.

W pierwszej kolejności liczą 
się korzyści płynące z gwarancji 

Za co tak naprawdę my 
konsumenci płacimy?

Dlaczego płacimy tak dużo za produkty znanych marek (nawet kilkanaście razy więcej niż 
wynosi koszt wyprodukowania), a za produkty niemarkowe lub marki własne już nie? 

Igor Subocz

W procesie decyzyjnym najważniejsze są skojarzenia, 
 korzyści emocjonalne i psychologiczne.

Za połechtanie ego konsument zapłaci znacznie więcej  
niż za po prostu oczekiwaną funkcjonalność.
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daje produkt lub usługa. Zyskuje 
wymiar emocjonalny i transcen-
dentny, za który konsument zapłaci 
więcej. Bo przecież każdy z nas płaci 
za komfort. 

Komfort funkcjonalny to np. wy-
godne buty. Ale ile moglibyśmy zapła-
cić za niemarkowe buty do biegania? 
Może i są wygodne teraz, ale przecież 
nie znając marki, nie wiemy, czy będą 
wygodne w dłuższym użytkowaniu, 
lub czy się nie rozkleją po jednym 
bieganiu. Nie zapłacimy 300 zł za wy-
godne buty do biegania będące marką 
własną hipermarketu. Mimo tego, że 
prawdopodobnie powstały w tym sa-
mym kraju, szyte przez te same ręce 
i maszyny do szycia co buty Nike. Ale 
Nike daje nam coś więcej w sferze 
emocjonalnej. Daje nam poczucie 
statusu i motywuje do działania. 

Poza tym każdy wie, że w butach 
Nike biega się szybciej. Ponadto Nike 
pomaga przełamywać bariery - „Just 
do it!”, krzyczą do Ciebie ich buty. 
A buty z hipermarketu? Nic nie krzy-

czą. Nawet nie mówią. Mają służyć 
po prostu do biegania i nic więcej. 
Dlatego nie zapłacimy za nie więcej 
niż 100 zł. 

DLACZEGO KUPUJEMY TAKIE, A NIE 
INNE MARKI?

Odpowiedź jest prosta. Bo 
polubiliśmy takie, a nie inne marki. 
Takie, a nie inne marki wiedziały, jak 
się z nami komunikować, jakie mamy 
potrzeby i jak im sprostać. Takim 
markom zaufaliśmy, mając przeko-
nanie, że to właśnie one gwarantują 
nam spełnienie oczekiwań. I przede 
wszystkim te marki pojawiają się 
pierwsze w naszej głowie.

o jej pożądany wizerunek. Ale jak 
go uzyskać?

Budowanie pożądanego wize-
runku powiedzie się tylko wówczas, 
gdy marka posiada strategię. To ona 
wskazuje na to, czym marka wła-
ściwie jest, do kogo i w jaki sposób 
będzie się komunikować. Strategia 
marki określa jej wartości, świat 
o nie oparty, wizję i misję, z którymi 
konsument może się utożsamić. 

Ponadto marka musi być 
atrakcyjna oraz spójna wizualnie 
i komunikacyjnie. Musi wciągnąć 
konsumenta w swoje pole grawita-
cyjne – odpowiadać na jego potrzeby 

oraz gwaran-
tować jakość 
i pożądane 
korzyści. 

To utrwa-
la markę 

w pamięci konsumenta i zapewnia jej 
pierwszeństwo myśli. A to najważ-
niejsze z praw marketingu. Markete-
rzy powiadają: Lepiej być pierwszym 
niż lepszym.

Powie-
dzenie to 
znajduje 
odzwier-
ciedlenie 
w rzeczywistości. Wszak liczy się to, 
o jakiej marce konsument pomyśli, 
kiedy uświadomi sobie (lub ktoś/coś 
mu uświadomi) daną potrzebę. Rze-
czywista jakość jest tu drugorzędna. 
Najważniejszy jest świat subiektyw-
nych odczuć konsumenta.

DLACZEGO ODCZUCIA KONSUMEN-
TA SĄ TAK WAŻNE?

Odpowiednie adresowanie 
potrzeb konsumenta, współdziele-
nie wartości, sprawna komunika-
cja i bycie tam, gdzie konsument 
(touch points), to podstawa. Dzięki 
temu marka zyskuje coś więcej niż 
obiektywne funkcjonalności, które 

MARKA A BRAND
Marka czy brand? Problem z roz-

różnieniem tych dwóch terminów 
występuje już na poziomie języko-
wym, gdyż przy tłumaczeniu słowa 
marka na język angielski pojawia 
się brand.

Z tym że znaczenie terminu 
brand jest znacznie szersze od zna-
czenia słowa marka. Markę stanowią 
nazwa, znak, symbol, logo i charak-
ter wizualny służący do wyróżnienia 
produktu lub usługi na rynku. 

A brand? Brand jest zestawem 
skojarzeń, świadomością marki, 
obrazem, dźwiękiem lub zapachem 

funkcjonującym w głowie konsumen-
ta. Istnieje w sferze intelektualnej 
i emocjonalnej odbiorców marki. 
Brand to odpowiedź na potrzebę 
i obietnica, że ta odpowiedź jest na 
miarę oczekiwań. 

Kiedy konsument zgłodnie-
je i pomyśli o szybkim jedzeniu, 
w głowie rozbłysną mu dwa złote 
łuki oznaczające natychmiastowe 
nasycenie kanapką lub frytkami. 
A jeżeli nie chce iść lub jechać po 
jedzenie? Zamówi przez Uber Eats. 
Kiedy konsument zechce bezpieczne-
go auta, żeby chronić swoją rodzinę, 
pomyśli o Volvo. A co stanie się, 
kiedy zobaczy pierwszą ozdobę świą-
teczną? Tak, pomyśli o ciężarówce 
i jegomościu w czerwonym stroju, 
z białą brodą i przyjazną buzią, który 
w ręku trzyma butelkę Coca-Cola.

O CO CHODZI W BRANDINGU?
Branding to proces budowania 

świadomości marki w umyśle konsu-
menta. Najistotniejsze w nim jest to, 
aby świadomość marki była oparta 

Branding - dlaczego  
kupujemy takie, a nie inne marki?

Marka, brand, branding… słowa te w marketingu odmieniane są przez wszystkie przypadki. 
Ale co tak naprawdę oznaczają? Co to marka, a czym jest brand?

Igor Subocz

Markę stanowią nazwa, znak, symbol, logo i charakter wizualny 
służący do wyróżnienia produktu lub usługi na rynku.

 Brand  jest zestawem skojarzeń, świadomością marki, obrazem, 
dźwiękiem lub zapachem funkcjonującym w głowie konsumenta.

Za połechtanie ego konsument zapłaci znacznie więcej  
niż za po prostu oczekiwaną funkcjonalność.
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SZCZĘŚLIWI FILANTROPI
Mieszkańcy wspomnianych 

państw nadgodzin nie traktują 
jako powodu do chluby, zostawiają 
niekiedy niezamknięte na noc drzwi 
domu, nie mają również problemu 
z tym, aby na przedstawicieli władzy 
wybierać kobiety, a nawet płacić wy-
sokie podatki, które ze względu m.in. 
na jakość edukacji i opieki medycznej 
są przez nich najczęściej postrzegane 
jako dobrze wydane pieniądze. 

W ten sam sposób traktują 
finanse przeznaczone na pomoc in-
nym – Norwegia, Finlandia i Szwecja 

znajdują się w czołówce ran-
kingów związanych z prze-
kazywaniem datków na 
rzecz krajów zmagających 
się z ubóstwem. To także 
tam organizacje charyta-

tywne mogą liczyć na wsparcie wielu 
filantropów, wśród których wcale nie 
znajdują się sami milionerzy. 

Wprawdzie świadczenia socjalne 
mają wpływ na poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli, na co zwracają uwagę 
m.in. Finowie, jednakże nie stanowi 
to głównego kryterium decydują-
cego o odczuwanym dobrostanie. 
W pierwszej piątce tegorocznego 
raportu poza Finami i Duńczykami 
znaleźli się Szwajcarzy, Islandczy-
cy oraz Holendrzy. Polski można 
wypatrywać na 44. miejscu, ranking 
zamykają zaś mieszkańcy Zimbabwe 
i Afganistanu. Dzięki takim bada-
niom widoczne jest jednak to, że 
wartość materialnych wskaźników 
nie stanowi o szczęściu obywateli, 
dla których to więzi społeczne i wza-
jemne zaufanie – pomimo galopują-
cego konsumpcjonizmu – wciąż mają 
realne znaczenie.

W związku z tym obecnie mamy do 
czynienia z kilkoma badaniami, które 
wprawdzie biorą pod uwagę różne 
kryteria, ale mają na celu odkrycie 
tego, co powoduje, że jedni obywatele 
są szczęśliwi, inni zaś nie. 

Powstały w 2006 roku Happy 
Planet Index pozwala m.in. dojrzeć 
powiązania pomiędzy odczuwanym 
dobrostanem oraz oczekiwaną dłu-
gością życia a pozostawianym przez 
mieszkańców poszczególnych państw 
śladem ekologicznym. 

Jednakże jednym z najbardziej 
znanych rankingów jest World 

Happiness Report, który po raz 
pierwszy został opublikowany przez 
ONZ w 2012 roku. W jego ramach 
zbiera się dane od obywateli ponad 
150 krajów, badając sześć głów-
nych obszarów: PKB przypadające 
na mieszkańca, pomoc socjalną, 
hojność, przewidywaną długość życia 
w zdrowiu, postrzeganie korupcji 
oraz wolność dokonywania wyborów. 
W czołówce rankingu od dawien daw-
na utrzymują się państwa nordyckie, 
czyli Finlandia, Norwegia, Szwecja 
i Dania oraz dzielnie starająca się 
im towarzyszyć Islandia. Różnice 
w dochodach mieszkańców wspo-
mnianych krajów należą do najmniej-
szych spośród całego OECD. Wyniki 
te mogą zaskakiwać, gdy weźmiemy 
pod uwagę m.in. skandynawską 
pogodę czy też chociażby skłonność 
do depresji, którą określa się jako 
narodową chorobę Duńczyków.

Niejeden Anglik zapytany 
o samopoczucie zaraz po tym, 
jak w czasie deszczowego 
dnia zepsuł mu się samochód, 

stwierdzi, że wszystko u niego w po-
rządku. Z kolei wielu Polaków spo-
glądających na bezchmurne niebo ze 
sprawnego auta odpowie, że gdyby nie 
szalejąca inflacja i ten upał, to można 
by było wytrzymać. Stereotypy? Nie 
do końca. 

Badania nad ekonomią szczęścia 
nie mają długiej historii. W 1972 roku 
Jigme Wangchuck, czyli ówczesny 
król Bhutanu, doszedł do wnio-
sku, że pieniądze i rozwój 
gospodarczy kraju mogą nie 
uszczęśliwiać jego obywateli. 
W związku z tym postanowił 
zmierzyć poziom ich zadowo-
lenia za pomocą specjalnego 
wskaźnika – Szczęścia Narodowe-
go Brutto. 

Aby badanie było wiarygodne, 
wyróżniono dziewięć obszarów, 
wśród których znalazło się zdrowie, 
wykorzystanie czasu, samopoczucie, 
poziom życia, różnorodność ekolo-
giczna, witalność społeczna, dobre 
rządzenie, zróżnicowanie kultu-
rowe oraz wykształcenie. Okazało 
się, że mieszkańcy Buthanu, czyli 
jednego z najbiedniejszych państw 
świata, uważają siebie… za bardzo 
szczęśliwych!

 
NIE OD RAZU  
RANKING ZBUDOWANO

Buthanowski prototyp ba-
dania stał się inspiracją zarówno 
dla przedstawicieli świata nauki, 
jak i organizacji pozarządowych. 

PKB i socjale, czyli co 
nam szczęścia nie daje?

Prowadzone w ramach pomiarów narodowego poziomu szczęścia badania pokazują, że ani PKB, 
ani świadczenia socjalne szczęścia nam nie dają.

Magdalena Maciejewska

Okazało się, że mieszkańcy Buthanu,  
czyli jednego z najbiedniejszych państw świata,  
uważają siebie… za bardzo szczęśliwych!
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przekonywać do szczepień, nazywając go 
durniem, chamem lub mordercą, kneblując 
go albo plując mu w twarz, nazywając „siewcą 
śmierci”, to na pewno nie przekonamy go do 
niczego. Za to on przekona wiele osób. 

Izraelscy nobliści Amos Tversky i Daniel 
Kahneman opisali heurestykę dostępności, 
czyli sposób, w jaki wielu ludzi diagnozuje 
sytuację i dokonuje rozmaitych wyborów. 
W bardzo dużym skrócie i po ludzku: wybie-
ramy to, co nam bliższe, co łatwiej możemy 
sobie wyobrazić, co budzi nasze żywsze 
emocje. Jeśli ktoś boi się chorób, pandemii 
i w miarę ufa państwu, służbie zdrowia, 
oficjalnym źródłom, organizacjom między-
narodowym to raczej będzie proszczepion-
kowcem. Ale jeśli ktoś jest nieufny, może ma 
osobiste złe doświadczenia ze służbą zdrowia 
czy mediami, to z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa nie będzie chciał się szczepić. 
A gwarantuję, że w przypadku mojej branży, 
czyli dziennikarstwa, i kolejnych poziomów 
dna, które przebija, o to nietrudno.

Jeśli będziemy takiej osobie, przepra-
szam, milionom takich osób, pluć w twarz, 
to nie przekona ich często nawet poprzedza-
jące śmierć podłączenie pod respirator. Ale 
jeśli będziemy z nimi rozmawiać i traktować 
jak ludzi o innych poglądach, to może choć 
część przekonamy. Tylko jak to wytłuma-
czyć politykom i mediom żyjącym z ludzkich 
emocji, a nie zdrowia? 

Heurystyka dostępności (ang. availability 
heuristic) – uproszczona metoda wnioskowania 
polegająca na przypisywaniu większego praw-
dopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej 
przywołać do świadomości, i które są bardziej 
nacechowane emocjonalnie. Metoda ta jest 
jedną z heurystyk wydawania sądów opisanych 
przez Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnema-
na, prowadzących do błędów poznawczych.

Popularne niegdyś i nieraz – przyznaję – 
stosowane przez wyżej podpisanego określe-
nie foliarze odeszło w przeszłość. Mordercy, 
idioci, fanatycy, faszyści – to w dużym 
przybliżeniu opis przeciwników szczepień 
prezentowany przez tych, którzy się nie 
zaszczepili. Popularny tygodnik nazywa 
„siewcami głupoty” już nawet nie samych 
antyszczepionkowców, a dziennikarza tele-
wizyjnego, który w swoich audycjach pozwala 
się wypowiedzieć mającym obiekcje co do 
naszych zastrzyków sezonu. I to mimo tego, 
że zawsze robi to, zestawiając ich ze zwolen-
nikami szczepień, zgodnie z regułami sztuki. 

Antyszczepionkowcy nie pozostają dłużni. 
Bynajmniej. Szczepiący się to bydło, naiwnia-
cy, samobójcy, biomasa. Na antyszczepion-
kowych demonstracjach na całym świecie ci, 
którzy próbują dyskutować, nieraz traktowani 
są piąchą. Krytyków szczepionek w sumie jest 
mniej, nie mają wielkich mediów, międzynaro-
dowych instytucji, więc jak to często w takich 
sytuacjach bywa, odreagowują agresją.

Jestem zwolennikiem szczepień. Uwa-
żam, że w takich sprawach lepiej wierzyć 
instytutom badawczym, wyspecjalizowanym 
agendom zajmującym się zdrowiem i więk-
szości lekarzy oraz naukowców niż zdecydo-
wanej mniejszości, często mającej problem 
z potwierdzeniem swoich tez w poważnych 
źródłach. Co nie oznacza, że tym pierwszym 
ufam bezgranicznie. 

Wiem, że we wszystkim są błędy, 
chaos i polityka, tak jak było w działaniach 
i zmiennych opiniach Światowej Organizacji 
Zdrowia czy naszego i innych rządów. Ale 
świat nigdy nie jest doskonały, a ci, którzy 
przekonują do szczepień, wydają mi się po 
prostu bardziej przekonujący. Praktyka do-
wodzi, że szczepionki działają. Zaszczepieni 
ludzie zdecydowanie rzadziej umierają.

Tylko że jeśli będziemy kogokolwiek 

Nie pozostaje nic innego, jak wręczyć zwolennikom szczepień i ich 
przeciwnikom pałki lub kastety. Ewentualnie mogą też na siebie wzajemnie 
kasłać. Przy takim poziomie emocji i chamstwa i tak nikt nikogo nie przekona.

Opluci rzadziej się szczepią

Wiktor Świetlik
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