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Samozachłyśnięcie
wspaniałością 

Mija kilka lat i zastanawiacie się, jak 
w tamtym momencie życia mogliście się tak 
przeceniać. 

Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu lata 
mijają, a na swojej drodze życia poznajemy 
nowych ludzi, nowe historie, często potrafi-
my na różne kwestie patrzeć z innej perspek-
tywy, może nieco bardziej zdystansowanej, 
nie tak emocjonalnej? Jesteśmy bardziej 
ostrożni, bo mamy doświadczenie i wiemy, 
że nie zawsze warto robić coś na hip hip hur-
ra? Stopniowo do nas dociera, że na świecie 
są mądrzejsi ludzie, tacy, którzy mogą nas 
czegoś nauczyć – nawet jeśli uznajemy się za 
specjalistów w swojej dziedzinie – i warto na-
brać nieco więcej życiowej pokory? 

Lubimy się chwalić. Screenujemy polece-
nia klientów, wrzucamy je na sociale. Albo 
wrzucamy informację o kolejnym szkoleniu, 
bo jak dywany cały czas się rozwijamy. Dzię-
kujemy podmiotom, z którymi współpracu-
jemy, coby pokazać: JA z nimi współpracuję! 
JA, nie kto inny. 

Zdobywanie nowych umiejętności i po-
szerzanie kompetencji jest jak najbardziej 
słuszne. Ani przez sekundę nie przyszło mi 
na myśl negowanie tego faktu. Po prostu się 
zastanawiam – i obawiam – czy przy tym 
wszystkim nie grozi nam samozachłyśnięcie 
naszą własną wspaniałością? 

Jeśli te słowa okazałyby się prorocze 
i faktycznie do tego samozachłyśnięcia 
by doszło – kto nas ocali przed jego konse-
kwencjami? 

J
estem świadoma tego, że dzisiejsze 
słowa zabrzmią zapewne tak, jak 
bym miała co najmniej kilkadziesiąt 
lat. Mimo to zaryzykuję.

Kojarzycie ten moment, kiedy 
czuliście się tak, jak byście mogli 
wszystko? Jesteście w pełni sił, stu-
diujecie, zaczynacie pracę zawodo-
wą, angażujecie się w jeden projekt, 
drugi, kolejny. Zdaje się, że nic Was 
nie może zatrzymać. W pracy pro-
ponujecie swój pomysł, wszystkim 
się podoba. Przechodzi Wam przez 
myśl, że jesteście tacy młodzi, a tacy 
mądrzy, oczytani, bystrzy, nadąża-

jący za trendami. Żeby było fair, przyznam 
się, że sama miałam taki moment. Po czym… 

Aleksandra Klimkowska
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Najpiękniejsze  
piosenki o miłości

Wkrótce walentynki. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić Wam najpiękniejsze piosenki 
o miłości. Jedne smutne, drugie wesołe. Wszak miłość ma przecież różne odcienie. 

Kamil Kijanka

7.  PRINCE – THE MOST BEAUTIFUL 
GIRL IN THE WORLD

Jeden z przebojów księcia 
z Minneapolis, który napisał z myślą 
o swojej wielkiej miłości Mayte 
Garcii. Utwór pochodzi z albumu The 
Gold Experience z 1995 roku. Could 
you be The Most Beautiful Girl in the 
World It’s plain to see You’re the reason 
that God made a girl – która z kobiet 
nie marzyłaby o tym, by usłyszeć 
takie słowa od ukochanego?

8. REPUBLIKA – W OGRODZIE LUIZY
Nie mogło zabraknąć choć jedne-

go polskiego wątku. Choć Republikę 
i motywy miłosne kojarzy się częściej 
z innymi utworami, takimi jak Zapy-
taj mnie, czy Cię kocham, to W ogrodzie 
Luizy także zasługuje na uwagę. 
Piosenka z albumu Siódma pieczęć to 
jedna wielka fascynacja dojrzałego 
mężczyzny ukochaną kobietą i towa-
rzyszące temu uczuciu pragnienie.

Aby dopełnić zestawienia, dwie 
piosenki poleca też Aleksandra.

9. HAPPYSAD – TAKĄ WODĄ BYĆ
Utwór pochodzi z albumu Mów 

mi dobrze, na którym znajdziemy 
wiele kawałków o miłości. W tym 
przypadku mamy do czynienia z me-
taforą wody. Happysad rysuje słu-
chaczom w głowie niezwykłe obrazy. 
Nie pozostaje nic innego, jak tylko… 
zanurzyć się w tekście i dźwiękach.

10. SKALDOWIE – WSZYSTKO MI 
MÓWI, ŻE MNIE KTOŚ POKOCHAŁ

Świat nagle zawirował, bo… nie 
tak dawno covery kultowego utworu 
zaprezentowali: Artur Rojek, sanah, 
Kwiat Jabłoni i Vito Bambino. Tekst 
pozostaje ten sam, zmienia się za to 
aranżacja. Która wersja przypadnie 
Wam najbardziej do gustu?

jazzowego Grovera Washingtona Jr. 
i legendy soulu Billa Withersa. Nie 
bez powodu utwór ten zajmował 
czołowe miejsca na listach prze-
bojów i zdobył nagrodę Grammy 
za najlepszą piosenkę R&B. Kom-
pozycja znalazła się najpierw na 
albumie jazzowego muzyka Grovera 
Washingtona Jr. zatytułowanym 
Winelight (1980). Nieco skrócona 
i zredagowana wersja Just The Two of 
Us podbiła amerykańskie rozgłośnie 
w pierwszej połowie lat osiemdzie-
siątych. Słuchając tej hipnotyzu-
jącej, okraszonej pięknymi dźwię-
kami saksofonu melodii, trudno 
się dziwić.

5. GEORGE MICHAEL –  
CARELESS WHISPER

Skoro już o pięknych dźwiękach 
saksofonu mowa, grzechem byłoby 
nie wspomnieć o tym kultowym 
utworze. Jak już pisaliśmy w jed-
nym z naszych ostatnich artykułów 
o niesamowitym George’u Michaelu, 
by utwór nabrał satysfakcjonujące-
go dla artysty kształtu, testowano 
aż dziesięciu różnych saksofoni-
stów. Efekt jest jednak piorunu-
jący. I choć piosenka ma smutny 
wydźwięk, bez happy endu, to bez 
wątpienia opowiada o miłości. A że 
utraconej? Miłość ma przecież róż-
ne oblicza...

6. MARVIN GAYE & TAMMI TER-
RELL – AIN'T NO MOUNTAIN 
HIGH ENOUGH

Tym razem coś pozytywnego. 
O tym, że miłość przezwycięża 
wszystko i żaden szczyt nie jest za 
wysoki dla zakochanych. Piosenka, 
która ma w sobie niesamowitą moc 
i dodaje skrzydeł. Trudno uwierzyć, 
że przebój duetu Tammi Terrell 
i Marvina Gaye’a został wydany 55 
lat temu. 

1. BRUCE SPRINGSTEEN –  
VALENTINE’S DAY

So hold me close, honey, say you’re 
forever mine And tell me you'll be my lo-
nely valentine –  tymi słowami kończy 
się piękna ballada Bossa, której już 
tytuł mówi sam za siebie. Cudowna, 
urzekająca melodia. Można odpły-
nąć. Do tego wokal niesamowitego 
Bruce’a, który w takim wydaniu 
zachwyca chyba najbardziej. Utwór 
pochodzi z płyty o wymownym tytu-
le Tunnel of Love (1987). 

2. VAN MORRISON – TUPELO HONEY
Niezwykle ciepła i słodka jak 

tytułowy miód piosenka północno-
irlandzkiego muzyka Vana Mor-
risona. Kompozycja znalazła się 
na trzecim albumie o tym samym 
tytule. Słuchając dźwięków Tupelo 
Honey, mam przed oczami wiejską 
idyllę z ukochaną u boku. Podobnie 
jak Morrison z ówczesną żoną Janet 
Rigsby w 1971 roku, kiedy tworzył tę 
płytę. Co ciekawe, w Tupelo urodził 
się słynny Elvis Presley.

3. THE CURE – PICTURES OF YOU
Przepiękna melodia i poruszają-

ce słowa Roberta Smitha pozostają 
w pamięci na długo. Interesujące są 
także okoliczności, w jakich lider 
The Cure wpadł na pomysł napisania 
tej piosenki. Pewnego razu w domu 
artysty wybuchł pożar, a wśród 
zgliszczy znalazł swój portfel. W nim 
– zdjęcie ukochanej Mary, którą 
poznał, będąc jeszcze dzieckiem. 
Pictures of You znajduje się na płycie 
Disintegration (1989) – dla wielu 
przełomowej w historii grupy. 

4. GROVER WASHINGTON JR. 
FEAT BILL WITHERS – JUST 
THE TWO OF US

Efekt współpracy saksofonisty 
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Postanowiliśmy, że nie będziemy Wam przybliżać historii walentynek. Zamiast tego wypytaliśmy 
samych studentów, co sądzą o tym zwyczaju: czy warto świętować 14 lutego?

Co sądzimy o walentynkach?

Trudno powiedzieć, że walentyn-
ki to dzień jak każdy inny. Sklepy na 
kilka dni toną w czerwieni, witryny 
zachęcają nas do zakupu czekoladek, 
róż, kartek. Moja rada: nie dajmy się 
zwariować konsumpcjonizmowi. 

Osobiście stawiam na coś, co 
będzie miłe dla obojga: wspólna 
kolacja czy wyjazd w pewnością zosta-
ną w pamięci. Polecam też karty do 
gry dla par. Dzięki zadawanym sobie 
pytaniom można pogłębiać relację 
i dowiadywać się kolejnych rzeczy 
o partnerze. Święto zakochanych 
w dobrym związku powinno trwać 
nieustannie!

Nie jest żadną tajemnicą, że 14 
lutego obchodzone są walentynki. 
Ale czy wiecie, że w Finlandii w tym 
samym dniu obchodzony jest Dzień 
Przyjaciół? 

Jest to drugie święto po Bożym 
Narodzeniu pod względem liczby 
sprzedanych pocztówek. Tradycyjnie 
wręczane na prezent są czekoladki 
i kwiaty, a symbolem Dnia Przyjaciół, 
podobnie jak w wielu innych krajach, 
jest serce. Nie zapomnijcie zatem tego 
dnia podziękować również swoim 
przyjaciołom!

Walentynki to dzień, który przez 
wiele par małżeńskich jest nieobcho-
dzony. To wielki błąd! Każdy dzień 
jest bowiem świetną okazją do tego, 
aby poświęcić sobie więcej czasu, któ-
rego na co dzień wielu z nas brakuje. 

Jako żona z półtorarocznym 
stażem polecam wszystkim parom 
kultywować to, co na początkowych 
etapach związku było normą, czyli 
randki. Określcie ich częstotliwość 
oraz interesujące Was rozrywki. Co 
jakiś czas warto też spróbować czegoś 
nowego. Wspólny karnet na siłownię 
lub do kina, strategiczne gry plan-
szowe, wypad na wrotki, lodowisko, 
a może terenowa gra miejska lub 
gokarty? Możliwości jest co niemiara!

Jeśli chcemy świętować walentyn-
ki, to warto zaplanować je z dużym 
wyprzedzeniem. Kiedy czytacie te 
słowa i jeszcze nie zarezerwowaliście 
miejsca w restauracji czy biletów 
do kina, to najpewniej jest już za 
późno. Właśnie w tym dniu wszyscy 
postanawiają celebrować swoją miłość 
przy wspólnym posiłku lub seansie 
– obowiązkowo w popularnych miej-
scach, by we wszechobecnym ścisku 
móc jeszcze intensywniej celebrować 
bliskość. 

Ale tak naprawdę lubię walentyn-
ki, to kolejna okazja i pretekst do tego, 
by wręczyć upominek czy powiedzieć 
miłe słowo, o czym często, przygnie-
ceni codziennością, zapominamy.

Mówi się: jak dbasz, tak masz. 
Jeśli tylko jeden dzień wśród 365 
innych jest okazją do okazania swojej 
miłości, to bardzo smutne. Czy można 
powiedzieć, że to szczera i prawdzi-
wa relacja? 

Wyznacznikiem miłości nie jest 
najpiękniejszy prezent walentynkowy 
czy ciekawsza randka zorganizowana 
14 lutego. Oznaką prawdziwego uczu-
cia i sympatii do drugiego człowieka 
są regularne miłe słowa, gesty czy za-
interesowania tym, jak minął dzień. 
O miłość w związku trzeba dbać każ-
dego dnia. Odnajdywać niezwykłość 
w codzienności.

Mogłoby się wydawać, że osoby 
bez drugiej połówki w walentynki 
są przygnębione, martwią się swoją 
samotnością. 

Ten dzień to świetna okazja 
do tego, żeby zrobić coś dla siebie 
(bo przecież znajomi świętują) czy 
zabrać samego siebie na randkę (bo 
jesteśmy swoim najlepszym towa-
rzystwem). Wiesz, czy nie spotkasz 
przystojnego singla lub pięknej 
singielki również na takiej jednooso-
bowej randce? Pomyśl o tym z innej 
perspektywy!

Aleksandra

Waleria

Magdalena

Klaudia

Marta

Basia
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W moim odczuciu to nie przypa-
dek, że święty Walenty jest nie tylko 
patronem zakochanych, ale również 
orędownikiem podczas ciężkich cho-
rób (szczególnie psychicznych i epi-
lepsji). Zakochanie można w pewien 
sposób uznać za zjawisko klasyfikują-
ce się do ciężkiej choroby. Doskonale 
znamy z własnego doświadczenia 
lub obserwacji naszych zakochanych 
znajomych wyjątkowo irracjonalne 
zachowania, szczególnie 14 lutego. 

Dlatego wszystkim Czytelnikom 
życzę zdrowego podejścia do tego 
święta – może dobrym założeniem 
jest świętowanie walentynek przez 
cały rok? :)

Bruce Springsteen w swoim 
utworze Valentine's Day śpiewał: Więc 
przytul mnie mocno, ile rady dasz tylko, 
i obiecaj, że na zawsze będziesz moją 
samotną walentynką. Numer pocho-
dzący z płyty Tunnel of Love ukazuje 
przepiękne, bardzo intymne emocje 
towarzyszące mężczyźnie udające-
mu się w Dzień Świętego Walentego 
w podróż do ukochanej kobiety. 
W utworze na próżno można doszu-
kać się jakichkolwiek plastikowych 
symboli, które dziś głównie kojarzą 
się nam z tym dniem. Są za to emocje. 
Prawdziwe i szczere.

Każdy z nas ma swoje miejsca, 
zapachy, smaki czy dźwięki, które 
potrafią sprawić, że symbolika tego 
dnia nabierze dodatkowego kolorytu 
– pełniejszego i bardziej głębokiego 
niż jaskrawa czerwień sklepowych 
wystaw. I tak sobie myślę, że w tym 
świecie do cna przeżutym przez kon-
sumpcyjne trendy, ten dzień warto 
spędzić na swój własny sposób. 

Walentynki to dzień znany,
Świętuje go każdy człowiek 

         zakochany.
Jako zwyczajny tradycjonalista
Sprawa na ten temat jest oczywista.
Dobre czekoladki i przepiękne róże,
Radość u partnerki ma  

         znaczenie duże.
Wspólnie czas spędzony,  

         np. idąc do kina,
Zakończony dobrą kolacją  

         i lampką wina.
Jak dodać szczypty magii na te 

         proste tricki?
Niesamowita w tym wszystkim jest 

         siła muzyki!
Piosenki o miłości, od których 

         nogi miękną,
Przy których nawet najtwardsze 

         serduszka wnet pękną.
Kochamy cały rok, nic nie  

         wyklucza tego,
By uczucie celebrować 14 lutego.

Walentynki w moim odczuciu to 
specyficzny dzień. Z jednej strony 
obchodzimy wspomnienie świętego, 
o którym dziś niewiele wiemy, z dru-
giej powszechnie data ta jest znana 
jako Dzień Zakochanych. 

Cieszy fakt, że w tym czasie 
najczęściej spotykamy się z naszymi 
wybrankami, ale z pewnością święty 
Walenty chciałby, aby nie dokonywało 
się to tylko 14 lutego.

Co do obchodzenia walentynek, 
jak zresztą w wielu innych kwestiach, 
jesteśmy podzieleni. Powodem jest 
komercjalizacja tego dnia i presja 
na jego obchodzenie. Jest również 
oczywiście grupa ludzi, którym taki 
rozbuchany sposób celebrowania ich 
uczucia zwyczajnie nie odpowiada. 

Moim zdaniem pary nie powin-
ny rezygnować z obchodzenia Dnia 
Świętego Walentego i potraktować to 
jako kolejną okazję do umacniania 
swojej relacji, nawet jeśli będzie to 
tylko wypicie kawy w domowym zaci-
szu. W wielu związkach obchodzenie 
rocznic jest czymś normalnym i pięk-
nym. Obchodzimy rocznicę ślubu, za-
ręczyn, dnia, od którego liczymy nasz 
związek (czasem nawet wspominamy 
go co miesiąc). Nie widzę powodu, dla 
którego warto by zrezygnować z tego 
dnia, nie poświęcić sobie w zabieganej 
codzienności odrobinę więcej czasu. 
W końcu jak pisał bł. kardynał Stefan 
Wyszyński: „Czas to miłość”.

Wspominając święto zakocha-
nych, wciąż mam przed oczami 
wszelkiej maści memy, grafiki i wpisy 
prześmiewcze, że to dopiero drugie 
najważniejsze święto wypadające 14 
lutego. Nie można przecież zapo-
minać o powstaniu Armii Krajowej! 
Właśnie tak przez bardzo długi czas 
traktowałem ten lutowy dzień. 

Jednak w momencie, gdy ma się 
drugą połówkę i planuje przez dwa 
tygodnie, co w ten dzień można zro-
bić wspólnie, człowiek się nakręca. 
Uważam, że takie święto powinno 
być obchodzone w związkach zde-
cydowanie częściej niż raz do roku. 
Przygotowanie romantycznej kolacji, 
wyjście do restauracji czy na kręgle 
pomaga podtrzymać żar w związku 
i mam nadzieję, że Wy, drodzy Czy-
telnicy, macie podobne zdanie.

Piotr

Michał

Kamil

Patryk

Daniel

Jarek
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Zbigniew Krzywański to żywa legenda polskiej muzyki rockowej. Gitarzysta 
i współautor wielu utworów Republiki podzielił się z nami wspomnieniami, 
a także opowiedział o najbliższych muzycznych planach.

Kamil Kijanka

w historii zespołu Republika. Czterdzie-
stolecie debiutanckiego albumu Nowe 
sytuacje i trzydziestolecie płyty Siódma 
pieczęć. Czy możemy z tej okazji liczyć na 
coś specjalnego?  

Nie chciałbym niczego obiecywać. Trudno 
mi w tej chwili cokolwiek konkretnego powie-
dzieć. Pewnie pojawią się limitowane wznowie-
nia płyt na analogu. Jeśli chodzi o ewentual-
ność koncertów z Leszkiem i Sławkiem, to na 
dziś nie sądzę, by do tego doszło. To jest już 
zamknięty rozdział. Co nie znaczy, że w jakiś 
inny sposób do tych rocznic nie nawiążemy. 
Obecnie skupiam się na tym, co jest tu i teraz, 
a nie na pielęgnowaniu historii.

A czy moglibyśmy przez chwilę 
o tej historii jednak porozmawiać? Kiedy 
w 1983 roku ukazały się Nowe Sytuacje, 
które okazały się wielkim sukcesem, nie 
było to dla Pana, jako młodego człowie-
ka, zbyt duże wyzwanie?  

Nie, to nigdy nie było zbyt duże wy-
zwanie. Nie ma czegoś takiego. Szczególnie 
w sztuce. Muzyka była mi bliska od zawsze. 
Nuty poznałem wcześniej niż litery. Wraz 
z pójściem do szkoły rozpoczęła się moja edu-
kacja muzyczna. Od dzieciństwa żyłem muzy-
ką. Mój rodzinny dom był bardzo muzyczny. 
Tata miał wiele płyt. Nie dziwne więc, że już 
w szkole podstawowej postanowiłem sobie, 
że będę zajmował się muzyką na poważnie 
i to będzie mój zawód. Koleżanki i koledzy 
nie do końca chcieli w to wierzyć, że chłopak 
z Drawska może osiągnąć coś więcej niż gra-
nie na weselach. Takie to były czasy. Dbałem 
o edukację i zawsze starałem się, by nie mieć 
w szkole żadnych problemów. Będąc w Toru-
niu na olimpiadzie chemicznej, bardzo mi się 
tu spodobało i właśnie w tym mieście posta-
nowiłem studiować. Dostałem się na biologię, 
wiedziałem, że przeniosę się na stałe do Toru-
nia. No i mogłem próbować zająć się muzyką. 
Mój kolega, także pochodzący z Drawska, dał 
mi znać, że zespół Res Publica przestał istnieć 

Republika Zbigniewa Krzywańskiego

Kamil Kijanka: Czy jest Pan zadowo-
lony z ostatniej trasy koncertowej?

Zbigniew Krzywański: Trudno nie być 
zadowolonym, gdy wokół słyszy się o wielu 
odwołanych koncertach i wydarzeniach arty-
stycznych. Z wiadomych względów. Nam się 
udało, choć w okresie pandemicznym grani-
czyło to z cudem. Bardzo się z tego cieszę.

Jakie były okoliczności nagrania al-
bumu Czarno-Białe Ślady?

Płyta jest zwieńczeniem całego projektu, 
który realizujemy od 2013 roku. Najpierw 
tworzyliśmy go wyłącznie z Jackiem Bończy-
kiem, następnie dołączył do nas Kuba Nowak, 
z którym współpracuję od 2004 roku. Ten 
projekt nie mógł być studyjny. Jest to sytuacja 
typowo koncertowa. Dlatego postanowiliśmy 
wykorzystać zaproszenie od Kamila Wicika 
do zagrania koncertu w Radiu Gdańsk i wydać 
z tego płytę. Nie był to typowy koncert, bo od-
był się bez publiczności. Powód – pandemia. 
Nie zamierzamy przygotowywać więcej piose-
nek Republiki po to, by je nagrać na kolejną 
płytę. Jest to eklektyczny, zamknięty projekt, 
który mamy w planach dalej eksploatować na 
koncertach.

A Czy ma Pan już jakieś plany na ko-
lejną płytę?

Nowy projekt mamy już nawet częściowo 
nagrany i jest w trakcie finalizacji. Nie wiem, 
czy podawanie choćby orientacyjnej daty wy-
dania nowego albumu będzie dobrym pomy-
słem. W 2017 roku, jeszcze pod szyldem Depre-
sjoniści, wypuściliśmy piosenkę Na zachodzie 
bez zmian, która miała zapowiadać nowe wy-
dawnictwo. Z różnych powodów płyty jeszcze 
nie ma. Ten utwór oczywiście znajdzie się tak-
że na tym albumie. Nie chciałbym niczego więc 
deklarować, ale bardzo byśmy chcieli, by płyta 
ukazała się jeszcze późną wiosną.

Wybiegając trochę dalej w przyszłość, 
w 2023 roku mamy dwie piękne rocznice 
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Republika Zbigniewa Krzywańskiego
festiwal Poza Kontrolą. Grzegorz Brzozowicz, 
który był szefem i pomysłodawcą wydarzenia, 
zadzwonił do nas z pytaniem, czy nie mieliby-
śmy ochoty razem z nim zagrać. Wyraziliśmy 
chęć, przyjechaliśmy rano na próbę, spędzili-
śmy razem trochę czasu i zagraliśmy. Bardzo 
miłe wspomnienie, nie tylko dla nas. Z tego, 
co wiem, Jean-Jacques do dziś pamięta tam-
ten festiwal i ciepło się o nim wypowiada, 
o naszym wspólnym graniu.

Wracając do wspomnianej wcześniej 
Siódmej pieczęci, jaki jest Pana stosunek 
do tego albumu? Przyznam, że mam do 
niego ogromną słabość.  

Ktoś kiedyś powiedział, że jest to najpięk-
niejsza płyta zespołu Republika. Uwielbiam 
tę płytę. Ta płyta to powrót do młodości. Do 
naszej młodości. Do tego, co nas w muzyce 
ukształtowało, co królowało na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Kwinte-
sencja muzyki rockowej. Dla mnie Siódma pie-
częć to jedna wielka podróż sentymentalna do 
czasów, które ukształtowały nas muzycznie 
i nie tylko. Także jeśli chodzi o wrażliwość. 
Tworząc tę płytę, mogliśmy sobie sprawić jed-
ną wielką przyjemność. Wiedzieliśmy, że nie 
musimy już nic nikomu udowadniać. Nagrali-
śmy taką płytę, jaka nam w duszy grała.

22 grudnia minęło 20 lat, odkąd od-
szedł Grzegorz Ciechowski. Podejrze-
wam, że jest już Pan zmęczony ciągłymi 
pytaniami o jego osobę. Niemniej, wła-
śnie teraz, mając możliwość rozmowy 
z Panem, nie mogę nie zapytać o Pańskie 
wspomnienia.  

Wszystko to zostało już po prostu powie-
dziane – w wywiadach czy książkach. Zamiast 
kolejny raz opowiadać o tym, w jaki sposób 
się poznaliśmy, jaki był, czy jak go wspomi-
nam, wolałbym, by ludzie patrzyli na Grze-
gorza przez pryzmat jego twórczości. Przede 
wszystkim jest chodzi o przekaz literacki 
– czy to w formie wierszy pisanych, czy śpie-
wanych.  Forma śpiewana jest nawet lepsza, 
bardziej sugestywna. W końcu Grzegorz w ten 
sposób postanowił wydawać swoje wiersze. 
Poza plecami literatów. Namawiam do tego, 
by słuchacze obcowali z nim poprzez to, co po 
sobie zostawił.

z powodu odejścia lidera, gitarzysty i woka-
listy Wieśka Rucińskiego. Pozostali muzycy 
postanowili dalej grać i poszukują gitarzysty. 
Spytał mnie, czy nie chciałbym spróbować. 
Odpowiedziałem, że oczywiście tak. Miałem 
możliwość dołączenia do zespołu, który był 
już trochę znany, zagrał parę istotnych kon-
certów i był częścią ruchu tzw. muzyki mło-
dej generacji. Bardzo chciałem, dobrze się 
przygotowałem i zostałem przyjęty. Zaczęły 
się próby, spotkania itd. Tak powstała Repu-
blika. Oczywiście zanim to wszystko nabrało 
odpowiednich kształtów, musiało minąć tro-
chę czasu. To, że mniej więcej po roku pojawił 
się pierwszy sukces, nie było dla nikogo z nas 
szokujące. Muzyka od zawsze była dla nas 
wielką pasją. A to, że sukces pojawił się dość 
szybko? Może było to pewne zaskoczenie, że 
dość trudna muzyka została tak dobrze i licz-
nie odebrana. Czuliśmy raczej satysfakcję, ale 
czy wyzwanie? Wyzwania należy podejmo-
wać, nawet te największe. Ważne, by robić to 
konsekwentnie i z pasją.

Jak wspomina Pan festiwale w Turku 
i Roskilde w 1984 roku?  

Ruisrock to niezbyt duży festiwal. Był 
w tamtym czasie mniejszy od Jarocina. Fe-
stiwal jednak dość znany w samej Skandy-
nawii. Fantastyczne miejsce, trochę wakacje. 
Mogliśmy poznać chociażby Ninę Hagen, byli 
także Ian Dury czy walijski zespół The Alarm. 
Finlandia to na tamte czasy dość egzotyczne 
dla nas miejsce. Nie było to wówczas zbyt po-
wszechne, by pojawiały tam zespoły z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Roskilde był 
wtedy największym europejskim festiwalem 
rockowym.  W 1984 roku, kiedy tam graliśmy, 
było 70 000 uczestników. Rewelacyjne do-
świadczenie. Mogliśmy przekonać się o tym, 
jak wygląda pełen profesjonalizm i zawo-
dowstwo. Nasz koncert został bardzo dobrze 
przyjęty. Duńczycy przychodzili po autografy, 
a wszystkie płyty, które ze sobą zabraliśmy, 
zostały sprzedane.

A jak doszło do wspólnego grania 
razem z J.J. Burnelem z zespołu The 
Stranglers?  

To było mniej więcej dwa miesiące po roz-
padzie Republiki. W 1986 roku odbywał się 
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CZYM JEST PLAGIAT?
Gdy słyszymy to słowo, na 

myśl przychodzi nam zazwyczaj 
przywłaszczenie cudzego tekstu, 
materiału czy utworu w części lub 
całości. W dzisiejszych czasach nie 
jest trudno o popełnienie plagiatu, 
bowiem wiele materiałów jest łatwo 
dostępnych w internecie. Musimy 
jednak pamiętać o tym, że nie zawsze 
możemy z nich skorzystać. Niektóre 
materiały wymagają zgody twórcy. 

Zjawisko plagiatu znane jest już 
od czasów starożytnych. Pojęcie to 
z języka łacińskiego oznacza plagium, 
czyli kradzież. Plagiat uważany jest 
nie tylko za wprowadzenie w błąd 
czytelników co do autentyczności 
dzieła, ale również przestępstwo. 

Z popełnieniem plagiatu mamy 

zatem do czynienia w przypadku 
przywłaszczenia czyjegoś utworu 
w części lub całości przez inną osobę 
i podpisania pracy własnym nazwi-
skiem oraz korzystanie z twórczości 
innej osoby bez jej pozwolenia. 
W sytuacji, gdy autor zapożycza frag-
menty innego autora i nie podaje ich 
źródła oraz nazwiska twórcy, mamy 
również do czynienia z popełnie-
niem plagiatu.

CO GROZI ZA  
POPEŁNIENIE PLAGIATU?

Kwestia odpowiedzialności za 
popełnienie plagiatu została ure-
gulowana w Ustawie z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1062). „Kto przywłaszcza sobie 
autorstwo albo wprowadza w błąd 
co do autorstwa całości lub części 

zatem unikać takiego kopiowania 
swoich utworów i ograniczać się je-
dynie do wykorzystywania fragmen-
tów lub jedynie wątków prac.

PLAGIAT W PRACACH 
DYPLOMOWYCH

Od pewnego czasu na uczelniach 
wyższych stosowane są specjalne 
programy pozwalające na sprawdze-
nie prac studentów pod pozorem 
naruszania praw autorskich. Taki 
proces jest najczęściej wykorzy-
stywany podczas składania pracy 
dyplomowej przed obroną. 

Zadaniem programu antypla-
giatowego jest porównanie treści 
zawartych w zasobach interneto-
wych z tymi zawartymi w książkach 
i artykułach mających postać elek-
troniczną. Sprawdzana jest również 
baza zawierająca obronione już prace 
dyplomowe z całego kraju. System 
zaznacza przede wszystkim mini-
mum pięciowyrazowe zwroty znale-
zione w takiej bazie oraz internecie. 

Podobnie zaznaczane są zbliżone 
fragmenty złożone z 25 wyrazów, 
ośmiowyrazowe i dłuższe fragmenty 
pochodzące z Bazy Aktów Prawnych, 
skopiowane fragmenty o długości 25 
słów oraz 10 najdłuższych frag-
mentów pracy podobnych do tych 
znalezionych w bazie. 

Po sprawdzeniu pracy przez 
system praca trafia na końcu zazwy-
czaj do promotora i to on podejmuje 
najczęściej decyzję na podstawie 
wskaźników obowiązujących na da-
nej uczelni o tym, czy praca zostanie 
dopuszczona, czy wymaga zmiany. 

Pisząc zatem pracę dyplomową, 
musimy pamiętać przede wszyst-
kim o samodzielności, podawaniu 
w przypisach źródeł wykorzysty-
wanych fragmentów prac innych 
autorów i odpowiednim zaznacza-
niu cytatów.

cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 3” (art. 115 
ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). 

RODZAJE PLAGIATU
Możemy spotkać się z takimi 

rodzajami plagiatu, jak:
Plagiat jawny – kiedy cudze 

dzieło jest podpisane imieniem 
i nazwiskiem twórcy lub pseudoni-
mem. Twórca jednak w żaden sposób 
nie przyczynił się do powstania tego 
dzieła. Plagiat może występować 
wtedy w trzech rodzajach: całościo-
wym, kiedy utwór został całościowo 
przywłaszczony; częściowym, kiedy 

została wykorzystana część cudzego 
utworu i cytatowym, gdy fragmenty 
dzieła innego utworu zostały przed-
stawione jako własne. 

Plagiat ukryty – może być 
nazwany kopią cudzego utworu 
w formie zmienionych fragmentów 
tekstu. Możemy zatem wyróżnić 
m.in: plagiaty redakcyjne, które 
polegają na zbieraniu kilku dzieł 
i łączeniu ich w jeden utwór; plagiaty 
inkorporacyjne, które polegają na 
umieszczaniu we własnej pracy cyta-
tów innych autorów bez podawania 
ich źródła, czy plagiaty informa-
cyjne, które polegają na stworzeniu 
własnego utworu z wykorzystaniem 
niechronionego obszaru infor-
macyjnego. 

Autoplagiat – możemy się 
z nim spotkać, gdy twórca kopiuje 
swoje wcześniejsze utwory i wyko-
rzystuje je do kolejnych prac. Warto 

Ewelina Makoś

Czym jest  
plagiat i jak go uniknąć?

Zawsze podczas pisania jakiejkolwiek pracy, a zwłaszcza pracy dyplomowej, musimy pamiętać 
o tym, aby umiejętnie korzystać z materiałów innych osób. Umieszczanie w naszej pracy zbyt dużych 
fragmentów cudzych utworów może być uznane za plagiat.  

Plagiat uważany jest nie tylko za wprowadzenie w błąd  
czytelników co do autentyczności dzieła, ale również przestępstwo.
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dzenie, do jakiego stylu uczenia 
się należymy - do wzrokowców, 
słuchowców, a może kinestetyków. 
Po zrobieniu chociażby jednego 
z wielu testów, które łatwo można 
znaleźć w internecie, i określeniu 
swojego typu łatwiej będzie nam 
dostosować odpowiednie techniki do 
lepszego uczenia się i zapamiętywa-
nia. Tym samym dla jednych lepsze 
może okazać się czytanie notatek 
i przeglądanie wzrokiem prezentacji, 
podczas gdy inni zdecydowanie wię-
cej wyciągną ze słuchania wykładów 
i podcastów lub po prostu czytania 
na głos podczas nauki.

Systematyczne powtarzanie to 
kolejny sposób na skuteczniejsze 
przyswojenie wiedzy. Można to robić 
przez przeróżne metody, takie jak 
przypominanie sobie w myślach 

przeczytanych informacji, spisanie 
ich na osobnej kartce, a nawet próbę 
wytłumaczenia zagadnień innym 
osobom. Dzięki temu możemy spraw-
dzić, czy rzeczywiście opanowaliśmy 
dany materiał, a w razie niedo-
ciągnięć dowiedzieć się, co trzeba 
jeszcze powtórzyć.

Podsumowując, nauka do sesji 
nie musi być wcale taka zła, jeżeli 
rozsądnie się do niej przygotujemy. 
Tymczasem trzymamy za Was kciuki, 
życzymy połamania piór oraz przy-
jemnych ferii!

brakuje i ewentualne szybkie uzu-
pełnienie zaległości. A jeżeli chcemy 
jeszcze bardziej usprawnić ten etap, 
dobrym pomysłem jest umówienie 
się ze znajomymi z uczelni i przy-
gotowanie wspólnego skryptu do 
powtórki przed egzaminami.

Na koniec, aby umysł mógł 
prawidłowo i efektywnie przyjąć 
tak dużą ilość wiedzy w tak krótkim 
czasie, kluczowe jest ustalenie har-
monogramu własnej pracy. Można to 
zrobić np. poprzez wyznaczenie sobie 
konkretnych godzin do nauki lub 
ustalenie optymalnej ilość materiału 
do przyswojenia na dany dzień. Na-
leży także pamiętać, aby robić sobie 
krótkie przerwy w trakcie nauki, 
zadbać w tym okresie o zdrowy sen 
i dietę, pić dużo wody i znaleźć chwi-
lę na ruch. W momentach wolnych od 
nauki warto 
zrelaksować 
się na swój 
ulubiony 
sposób, by 
rozładować 
przedsesyjne napięcie.

LEPSZE ZAPAMIĘTYWANIE
Najtrudniejszym momentem 

podczas nauki jest ten, gdy pomimo 
włożonego wysiłku zdajemy sobie 
sprawę, że nadal niewiele zapa-
miętaliśmy lub, co gorsza, dalej nie 
rozumiemy jakiejś części materiału. 
W takich sytuacjach warto się na 
chwilę zatrzymać i zastanowić nad 
zmianą podejścia.  

Bardzo przydatne jest spraw-

Należy pamiętać, aby robić krótkie przerwy w trakcie nauki,  
zadbać o zdrowy sen i dietę, pić dużo wody i znaleźć chwilę na ruch.

Oczywiście nie ma jednej 
uniwersalnej zasady, która 
odmieniłaby życie każdego 
studenta. Na początek należy 

wziąć pod uwagę przede wszystkim 
sposób, w jaki sami lubimy się uczyć 
i do niego dopasować konkretny plan 
działania. Dobrze jest pomyśleć o po-
rze dnia, podczas której jesteśmy naj-
bardziej produktywni, jak i o zago-
spodarowaniu przestrzeni, w której 
nie będziemy obciążeni niepotrzeb-
nymi rozpraszaczami. Bardzo ważne 
jest również, aby nie przejmować się 
na zapas liczbą rzeczy do zrobienia, 
ale też nie zostawiać wszystkiego na 
ostatnią chwilę.

KROK PO KROKU
Nauka do sesji jest procesem 

przyswajania wiedzy, więc by przejść 
przez niego bez przeszkód, warto 
sobie na początek wszystko rozpisać. 
Najlepiej zacząć po prostu od termi-
nów egzaminów, aby wiedzieć, do 
których musimy się przygotować naj-
szybciej, lub ustalić listę priorytetów. 
Na pierwszy ogień powinny pójść 
przedmioty, które będą wymagać od 
nas najwięcej wysiłku i czasu na ich 
przeznaczenie. Te niższe w hierarchii 
można zostawić sobie na później lub 
zrobić je w wolnej chwili.

Następnym istotnym elementem 
jest zebranie jak najwięcej mate-
riałów do nauki. Im wcześniej to 
zrobimy, tym mniej później stra-
cimy czasu na szukanie informacji 
i innych notatek. Pozwoli nam to też 
na zorientowanie się, czy czegoś nam 

Sposób na sesję zimową –  
przydatne wskazówki
Sesja zimowa tuż za rogiem, dlatego aby przejść ją bez poprawek i na spokojnie wykorzystać 

czas ferii, warto się do niej odpowiednio przygotować. W tym celu prezentujemy kilka prostych 
wskazówek, które pozwolą uniknąć nadmiernego stresu i zdać egzaminy śpiewająco  
w pierwszym terminie!

Mariusz Białkowski
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warto przeanalizować każde z nich.
Mocne strony dotyczą pozy-

tywnych czynników wewnętrznych, 
czyli takich, dzięki którym dane 
przedsiębiorstwo wyróżnia się na 
tle innych. Są to atuty, które stano-
wią o wewnętrznej sile firmy, np. 
wykwalifikowana kadra pracowni-
cza, uznanie klientów czy własna 
technologia.

Słabe strony zaliczane są 
do negatywnych czynników we-
wnętrznych. Są to rzeczywiste wady 
przedsiębiorstwa, które hamują jego 
rozwój, np. przestarzałe maszyny, 
brak dostępu do nowych technologii 
lub słaba rozpoznawalność marki.

Szanse to pozytywne zewnętrz-
ne procesy oraz zjawiska, które 
przedsiębiorstwo może wykorzystać 
w celu ekspansji swojej działalności, 
np. znalezienie i zapełnienie luki 
rynkowej na dane towary lub usługi 
czy też otwarcie nowego rynku.

Zagrożenia to z kolei negatyw-
ne zewnętrzne procesy i zjawiska, 
które mogą blokować rozwój przed-
siębiorstwa i mieć szkodliwy wpływ 
na podejmowane przez nie działania, 
np. zwiększenie podatków albo poli-
tyka cenowa konkurencji.

Warto pamiętać o tym, że 
analiza SWOT różni się w zależności 
od branży. Czasami mocna cecha 
danego przedsiębiorstwa może być 
wręcz szkodliwa dla innego. Przykła-
dowo, komik prowadzący swój kanał 
na YouTubie będzie świetną siłą na-
pędową dla firm z branży twórczej. 
Ale niekoniecznie sprawdzi się on np. 
w branży finansowej, która kojarzy 
się z powagą, ekspercką wiedzą, 
profesjonalizmem i zaufaniem.

dodatkowa analiza jest zbędna. Nic 
bardziej mylnego! 

Jeśli biznes jest w fazie począt-
kowej, to analiza SWOT będzie 
idealna do stworzenia biznesplanu, 
podsumowania posiadanej wiedzy 
i obserwacji, podjęcia strategicznego 
myślenia czy skoncentrowania się na 
czynnikach, które najbardziej rzutu-
ją na sukces przedsięwzięcia. 

Dodatkowo analiza ta jest dosko-
nałym rozwiązaniem dla przedsię-
biorstw, które już od dawna funkcjo-
nują na rynku. Dzięki niej mogą one 
np. zaplanować zmianę wybranych 
obszarów działalności, zmodyfiko-
wać strategię, a nawet odkryć nowe 
ścieżki rozwoju.

ANALIZA CZTERECH OBSZARÓW
Nazwa SWOT jest skrótowcem 

od czterech angielskich słów: 

• S (Strengths) – mocne strony, 
• W (Weaknesses) – słabe strony, 
• O (Opportunities) – szanse,
• T (Threats) – zagrożenia. 

Słowa te określają cechy przed-
siębiorstwa, a także otoczenia, 
w którym ono funkcjonuje. SWOT 
pozwala wskazać pozytywne i ne-
gatywne wewnętrzne cechy danego 
projektu lub przedsiębiorstwa oraz 
dostrzec zewnętrzne czynniki, które 
mogą pomóc albo zaszkodzić w re-
alizacji przedsięwzięcia. Dokonując 
łączenia powyższych składowych, 
powstaje makieta przedstawiająca 
zarówno czynniki dodatnie, jak 
i ujemne, niezależne od przedsiębior-
stwa. W celu lepszego zrozumienia 

W latach 50. i 60. XX wieku 
naukowcy oraz konsultanci 
biznesowi pracujący wów-
czas w Harvard Business 

School opracowali główne założenia 
analizy SWOT. Pozwala ona ocenić 
potencjał biznesowy, konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa oraz zaplano-
wać jego rozwój w stale zmieniają-
cym się otoczeniu rynkowym.

ISTOTA ANALIZY SWOT
Jej ogromną zaletą jest uniwer-

salność. Świetnie sprawdzi się zarów-
no przy tworzeniu małego lokalnego 
biznesu, jak planowaniu fuzji dwóch 
wielkich przedsiębiorstw. Aby doko-
nać takiej analizy, nie trzeba mieć 
szczególnych umiejętności anali-
tycznych lub specjalistycznej wiedzy. 
Tak naprawdę wystarczy jedynie 
obiektywne, trzeźwe i zdystansowa-
ne spojrzenie na planowane przed-
sięwzięcie. 

Ponadto konieczne jest zidenty-
fikowanie segmentu rynku, na który 
zamierza się wejść, oraz sprawdzenie 
aktualnych przepisów prawnych. 
Dzięki swojej elastyczności analiza 
SWOT może być wykorzystywana 
nie tylko w biznesie, lecz w różnych 
obszarach funkcjonowania człowie-
ka, np. przy podejmowaniu decyzji 
o prywatnych inwestycjach.

KIEDY WARTO JĄ ZASTOSOWAĆ?
Początkujący przedsiębiorca czę-

sto jest przekonany, że skrupulatnie 
dokonał analizy swojego pomysłu, 
możliwości oraz że nic nie umknęło 
jego uwadze, dlatego jakakolwiek 

Analiza SWOT –  
jak wykorzystać ją w biznesie?
Analiza SWOT do dziś jest najprostszą i zarazem najpopularniejszą metodą analizy strategicznej 

przedsiębiorstwa.

Edyta Śpiewak
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atrakcyjne z perspektywy życia 
doczesnego, gdy zamiast spotkać 
się ze znajomymi musimy napisać 
kolejny raport, zamiast oglądać naj-
nowszy sezon popularnego serialu 
odbywamy kolejne istotne spotkania 
biznesowe. Jednak nie robi się tego 
wszystkiego dla samej pracy, celem 
jest wypracowanie sobie takiego 
majątku i pozycji, która pozwoli 
w dalszej przyszłości robić o wiele 
mniej, by móc poświęcić się swoim 
pasjom z zupełnie innej perspekty-
wy, osoby bogatszej, zabezpieczonej 
finansowo i korzystającej bardzo 
świadomie z życia. 

Nie jest to oczywiście zacho-
wanie specyficzne dla wszystkich 
przedsiębiorców, czasami pra-
ca wymaga stale wzrastającego 
zaangażowania, a brak następców 
utrudnia przekazanie obowiązków 
zawodowych. 

Nie mniej jednak długotermi-
nowe podejście do WLB pozwala na 
korzystanie z dóbr często niedo-
stępnych dla podchodzących do tej 
filozofii krótkoterminowo. Zdoby-
wanie kapitału wiąże się potrzebną 
ponadprzeciętną pracą, czasami po 
kilkanaście godzin na dobę, jednak 
to właśnie takie osoby w większości 
posiadają luksusowe apartamenty, 
jachty, odbywają mnóstwo wycieczek 
po całym świecie i korzystają z naj-
lepszych produktów wtedy, kiedy już 
mogą sobie na to pozwolić. Krótko-
terminowcy korzystają z życia bieżą-
cego i niestety często mogą pozostać 
w nim na stałe mimo mijających lat. 
Decyzja nie jest łatwa, jednak warto 
ją podjąć świadomie.

urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego 
i opiekuńczego. 

Parlamenty krajów członkow-
skich UE mają czas do 2.08.2022 
roku, aby je zaimplementować do 
własnych kodeksów w odpowiednim 
kształcie. Skoro nawet Unia zajęła się 
tym tematem, my też powinniśmy.

NIE TYLKO NA KRÓTKĄ METĘ
W wielu artykułach podkreśla się 

potrzebę higieny pracy, odpoczynku 
i czasu na swoje pasje i relacje. Cała 
filozofia work-life balance odnosi się 
zazwyczaj do krótkoterminowego 
działania – najlepiej przestrzegać 
tych zasad w ciągu dnia, tygodnia, 
miesiąca. Brzmi to świetnie i celem 
tego tekstu nie jest negowanie tego 
podejścia. Wiele badań naukowych 
potwierdza negatywne aspekty 
pracoholizmu, nadmiernego stresu 
i braku aktywności fizycznej. 

Warto jednak wziąć pod uwagę 
też inne podejście do work-life balan-
ce, mianowicie długoterminowego, 
często wyznawanego przez przedsię-
biorców, którzy odnieśli sukces. 

W długoterminowym rozumie-
niu podziału między pracą i pozo-
stałymi aktywnościami nie dzielimy 
dnia, tygodnia czy miesiąca, ale 
całe życie. „Stwórz coś, a potem 
czerp z tego korzyści i odpoczywaj”, 
powie wielu przedsiębiorców, którzy 
poświęcili lub obecnie poświęcają 
wiele lat na budowanie swoich firm, 
by ostatecznie po ich rozwoju zostać 
rentierem lub tylko osobą doglądają-
cą swój biznes. 

Takie podejście jest może mało 

Późne roczniki pokolenia Y 
i dopiero wchodzące na rynek 
pracy pokolenie Z coraz śmie-
lej, w porównaniu do poprzed-

nich, domaga się uszanowania czasu 
wolnego, oddzielenia pracy od życia 
osobistego i szukania mitycznej rów-
nowagi między obowiązkami i przy-
jemnościami. W porównaniu do 
swoich rodziców, którzy wyznawali 
na swój sposób kult pracy, a raczej jej 
posiadania, widzimy tu znaczą różni-
cę w rozumieniu misji zawodowej 
i tego, czym praca w ogóle może być.

GARŚĆ DANYCH
Z badania Organizacji Współpra-

cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
wynika, że Polacy są siódmym 
najbardziej zapracowanym naro-
dem spośród trzydziestu pięciu 
państw OECD. Średnio Polak pracuje 
w ciągu roku 1928 godzin, gdy „le-
niwy” Niemiec poświęca na pracę 
1363 godziny. 

Wśród najbardziej rozwiniętych 
państw dłużej pracują tylko Chilij-
czycy, Rosjanie, Grecy, Koreańczycy, 
Kostarykańczycy i Meksykanie.

SPRAWA DLA UNII
Słynne określenie work-life 

balance doczekało się nawet swojej 
dyrektywy unijnej. Akt prawny 
przyjęty przez Parlament Europejski 
w 2020 roku normuje m.in. zagad-
nienia dostępu pracowników do 
elastycznych warunków pracy, wpro-
wadza nowe lub poszerza dotychczas 
obowiązujące regulacje w zakresie 

Work-life balance,  
czyli inne spojrzenie na równowagę
Od kilku lat modne stało się mówienie o równowadze między życiem zawodowym i prywatnym. 

Przyjrzyjmy się zagadnieniu z długoterminowej perspektywy.

Tomasz Rykaczewski
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Dzień Pozytywnego 
Myślenia

• Wszyscy, którzy coś osiągnęli, 
rozpoczynali od pierwszego kroku. 
Ty też go zrób. Ponoć „najtrudniej-
szy pierwszy krok”. Zbliżanie się do 
celu to też sukces.

• Zjedz czekoladę lub idź się 
zmęczyć. Zostało naukowo udowod-
nione, że endorfiny, czyli hormony 
szczęścia, nas uszczęśliwiają, a tym 
samym pomagają pozytywnie my-
śleć. Najwięcej endorfin jest w cze-
koladzie i uwaga… wytwarzamy je 
również po wysiłku fizycznym. Nic 
tak nie satysfakcjonuje jak udany 
mocny trening!

• Spróbuj jogi lub medytacji. Jest 
to doskonały sposób na relaksa-
cję i uwolnienie wszelkich na-
pięć z ciała.

• Oglądaj memy i czytaj dowcipy. 
Śmiech to zdrowie.

• Otaczaj się ludźmi, którzy 
również myślą pozytywnie i zawsze 
starają się znaleźć wyjście nawet 
z najtrudniejszej sytuacji.

Pamiętaj, ludzie pozytywnie na-
stawieni do życia przyciągają innych 
o tym samym usposobieniu. Trudno 
jest żyć z osobami, które ciągle na-
rzekają i widzą wszystko w czarnych 
barwach. Dlatego zarażaj się pozy-
tywną energią i przekazuj ją dalej.

Z okazji Dnia Pozytywnego My-
ślenia życzę Wam samych dobrych 
myśli w głowie!

• Uśmiech to fundament! Możesz 
nie wkładać pięknej sukienki czy do-
skonale wyprasowanego garnituru, 
ale nie zapomnij ubrać się w uśmiech.

• Załóż różowe okulary i nie ana-
lizuj! Przeszłości nie zmienisz, ale 
masz wpływ na swoją przyszłość, 
którą możesz zbudować w satysfak-
cjonujący Cię sposób.

• Nie porównuj się do innych. Ty 
jesteś budowniczym swojego życia 
i Ty decydujesz o tym, co chcesz 
osiągnąć czy zdobyć.

• Doceniaj siebie i swoje umie-
jętności. Jesteś najlepszy w tym, 
co właśnie robisz. Być może pewne 
cele będą dla Ciebie błahostką, a dla 
kogoś innego szczytem możliwości 
i odwrotnie.

• Niepowodzenie? Nie! To począ-
tek nowej, często lepszej drogi! A co 
więcej – jesteś bogatszy o doświad-
czenia i wiesz, jakich błędów więcej 
nie popełniać.

• Wspominaj! Przeżyłeś kilka(na-
ście/dziesiąt) pięknych lat. Delektuj 
się tym, co widziałeś i co przeżyłeś. 
Bądź wdzięczny za wszystkie życio-
we lekcje i dobre chwile.

• Każdy dzień jest szansą, żeby 
zacząć od nowa. Wyznacz sobie 
realny cel do zrealizowania. Często 
pomaga zwizualizowanie go, np. 
wydrukowanie zdjęcia.

Ż ycie nie zawsze jest koloro-
we. Czasem wstajemy i od 
razu chce nam się płakać, nie 
mamy motywacji do dzia-

łania. Ale chwila… budzimy się, 
wstajemy, oddychamy, dostajemy 
całe 24 godziny, żeby móc coś zro-
bić. Czy możemy oczekiwać lepszych 
warunków do tego, aby rozwiązać 
swoje problemy i zmienić życie na 
lepsze? Początek szczęścia zaczyna 
się w naszej głowie, czyli od pozy-
tywnego myślenia.

HISTORIA
Na pomysł celebrowania Dnia 

Pozytywnego Myślenia wpadła 
amerykańska psycholog Kristen 
Harrell (w USA to święto przypada 
13 września). Badaczka zajmuje się 
wpływem pozytywnego nastawie-
nia na życie i zdrowie człowieka. 
Co więcej, badania udowodniły, 
że optymistyczne nastawienie 
zmniejsza 5–10% zachorowanie na 
choroby serca, nowotwory, depresję 
czy wylew. 

2 lutego w Polsce świętuje się 
optymistyczne nastawienie ludzi do 
życia. To cenna umiejętność, której 
każdy jest w stanie się nauczyć (choć 
wcale nie jest to łatwe).

BYĆ OPTYMISTĄ
Kim jest w takim razie optymi-

sta? To osoba, która widzi szklankę 
do połowy pełną. Co oznacza ta 
metafora? To każdy człowiek, który 
widzi albo chociaż stara się znaleźć 
wyjście ze złej sytuacji. Taka posta-
wa jest kluczem do udanego życia, 
a chyba nie ma na świecie nikogo, 
kto nie chciałby być szczęśliwy.

Uśmiech kosztuje mniej od prądu, a więcej światła daje.

Marta Dąbrowska

LUTY

JAK NAUCZYĆ SIĘ MYŚLEĆ POZYTYWNIE?
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Patryk Kijanka

odciska swe piętno na tym święcie 
– wyprzedaże, jak i zaplanowane 
zabiegi marketingowe sprawiają, że 
można zaobserwować zwiększone 
zjawisko szaleństwa zakupowego. 
Duże zyski odnotowują w tym dniu 
przede wszystkim przedsiębiorstwa 
e-commerce. 

Przykładem organizacji, która 
Dzień Singla przekuła w marketin-
gowy sukces, stanowi Alibaba Group 
Holding Limited. Przedstawiciele 
internetowych sklepów odkryli, że 
z osób, które nie żyją w związkach, 
można czerpać równie pokaźne zy-
ski, co z zakochanych par. Sprzedaw-
cy mają ułatwione zadanie, ponieważ 
oferty skierowane do pojedynczych 
klientów stwarzają jeszcze większe 
możliwości.

SINGLE WŚRÓD NAS
Wpisanie do kalendarza Mię-

dzynarodowego Dnia Singla dowo-
dzi, że wśród nas znajdują się osoby 
żyjące w pojedynkę, które mają rów-
nie mocną potrzebę świętowania 
i akcentowania swojego statusu, co 
zakochani. Wydaje się, że mimo iż 
jest to stosunkowo nowe wydarze-
nie, wpisuje się doskonale w trendy 
występujące w obecnej rzeczywi-
stości. Ludzie posiadają szeroko 
zindywidualizowane oczekiwania 
i potrzeby względem modelu życia, 
który pragną prowadzić. 

Człowiek ma prawo czuć się 
szczęśliwym i akceptowanym 
w społeczeństwie bez względu na 
swój status cywilny. Dzień Singla 
stanowi zatem przykład święta, 
którego charakter przypomina nam 
o tym, jak istotną w życiu człowie-
ka rolę odgrywa możliwość wol-
nego wyboru.

Międzynarodowy 
Dzień Singla

15 lutego – zaledwie dzień po walentynkowym Święcie Zakochanych – obchodzimy Światowy 
Dzień Singla.

możliwość uczestnictwa w wyda-
rzeniach i imprezach skierowanych 
właśnie do takich osób.

JAK ŚWIĘTOWAĆ?
Międzynarodowy Dzień Singla 

można spędzić na swój własny 
sposób. W odróżnieniu od dość 
schematycznych zwyczajów związa-
nych z celebrowaniem walentynek 
święto to nie kojarzy się jedynie 
z romantyczną atmosferą, czerwie-
nią czy okazywaniem sobie uczuć. 
Z tego względu osoby ceniące sobie 
niezależność, mogą postawić na 
siebie – udać się na zakupy, umówić 
z przyjaciółmi czy też wybrać do 
kina lub teatru – z założenia dzień 
ten nie powinien wiązać się z ogra-
niczeniami i sztywnymi ramami 
celebracji. 

We Francji nierzadko wręcza 
się w tym dniu rośliny doniczko-
we, co stanowi pewnego rodzaju 
przeciwieństwo względem walen-
tynkowych róż. Z kolei w Stanach 
Zjednoczonych coraz większą popu-
larność zyskują wycieczki dla singli 
organizowane w tym okresie do 
Brazylii. Warto nadmienić, że jest to 
czas, w którym to właśnie w kraju 
kawy odbywa się słynny karnawał. 
Z tego powodu podróż do Rio de Ja-
neiro stanowi idealną alternatywę 
do świętowania tego dnia. 

W Chinach dzień ten jest obcho-
dzony 11 listopada – występowanie 
czterech jedynek w dacie ma symbo-
lizować osoby żyjące w pojedynkę.

KOMERCJALIZM NICZYM 
W WALENTYNKI

Warto zwrócić uwagę, że komer-
cjalizm w relatywnie dużym stopniu 

W arto zauważyć, że obecnie 
pojedynczy styl życia nie 
niesie ze sobą tak wielu 
negatywnych skojarzeń, 

które wzbudzał jeszcze relatywnie 
niedługi czas temu. Niosące ze sobą 
niepozytywny wydźwięk określenia 
takie jak stara panna czy też stary 
kawaler sukcesywnie zostają wypie-
rane przez singielkę i singla.

Celebrowanie tego dnia ma na 
celu pokazać, że można być równie 
szczęśliwym, żyjąc w pojedynkę. 
Obecnie decyzja związana z egzysto-
waniem solo bardzo często stanowi 
przede wszystkim świadomy wybór. 
Każdy wszak ma swoją własną 
receptę na szczęście jak i udany styl 
życia. Jedne osoby nie wyobrażają 
sobie funkcjonowania w pojedynkę, 
podczas gdy inne stawiają na nieza-
leżność i brak zobowiązań.

HISTORIA
Ze względu na fakt, że święty 

Faustyn jest uznawany za patro-
na samotnych serc, Dzień Singla 
nazywany może być właśnie także 
faustynkami lub antywalentynkami. 
W 2005 roku za sprawą niejakiego 
Trevora McWandy’ego święto to zo-
stało oficjalnie wpisane do kalenda-
rza. Być może pewna część osób od-
niesie się do tego dnia z dystansem, 
jednakowoż należy podkreślić, że 
stanowi ono niejako punkt zwrotny, 
jak i szansę do oficjalnego świętowa-
nia dla osób, którym nie było dane 
obchodzić walentynek w parach. 

Z jednej strony single mają szan-
sę w symboliczny sposób podkreślić 
swoją niezależność i świadomy 
wybór życia w pojedynkę. Z drugiej 
strony samotni zyskują szansę, by 
zmienić taki stan rzeczy – poprzez 

LUTY
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Ślepnąc od reklam

nych stanowił 56,5% całego ruchu 
w internecie.

Marki muszą też zacząć roz-
mawiać ze swoimi odbiorcami. 
Tylko dialog i budowanie relacji 
spowodują, że marka skoncentruje na 
sobie uwagę.

Co to oznacza dla publikowanych 
treści? Rządzić będą merytoryczność, 
czytelność, minimalizm publikowa-
nych przez marki treści oraz wydaj-
ność dostosowanych pod użytkow-
ników urządzeń przenośnych stron 
internetowych.

RUCHOMY OBRAZ I PODCASTY
Dla użytkowników internetu 

każda sekunda jest ważna, a liczba 
rozpraszaczy rośnie. Jednocześnie 
bardzo ważna jest dla użytkowników 
„UXowość” i „mięsny” klarowny prze-
kaz. Te kryteria spełniają podcasty, 
materiały wideo oraz animacje. 

Podcasty są formą, która najmniej 
angażuje użytkownika. Z podcastami 
w tle można trenować na siłowni, 
jeździć na rowerze, prowadzić auto 
czy nawet pracować. Jednocześnie 
mają najwyższą tolerancję na długość 
materiału. Nie ma przeszkód, by 
dobry podcast trwał godzinę.

Z kolei wideo i animacje warte są 
więcej niż tysiąc słów. W ciągu kilku 
minut są w stanie wytłumaczyć naj-
bardziej skomplikowane zagadnienie. 
Maksimum treści w krótkim czasie.

PODSUMOWANIE
Digitalizacja, mobilność, dialo-

gizacja i ruchomy obraz. To cztery 
mocne trendy, na które nie można 
przymknąć oka. Kto na nie odpowie, 
szybko odczuje tego skutki.

ców zewnętrznych. Prócz nieczułości 
na reklamy człowiek staje się rów-
nież zdystansowany do wielu waż-
nych informacji istotnych z punktu 
widzenia jego komfortu, majętności 
czy przeżycia. Nie jest zdolny do 
tego, aby je wyłapać, przeanalizować 
i odnieść do swojej sytuacji.

JAK NIE ZNIKNĄĆ W TYM  
CAŁYM SZUMIE?

Żeby marka przebiła się ze 
swoim przekazem do odbiorcy, musi 
się wyróżnić. Łatwo powiedzieć, ale 
trudniej zrobić. Co zatem muszą 
wziąć pod uwagę marketerzy?

Komunikaty muszą być dopa-
sowane do grup odbiorców (perso-
nalizacja), dla których są tworzone. 
Przemyślane muszą być miejsca, 
godziny, formy ekspozycji oraz same 
treści komunikatów.

JAK TEGO DOKONAĆ?
Od lat mówi się, że marketing 

musi być data-driven, czyli każdy 
marketer musi być zaznajomiony 
z obiektywnymi danymi o zachowa-
niach konsumentów w danym czasie 
i przestrzeni. 

Ponadto należy uwzględnić 
trendy. Marka musi być nastwiona 
na mobilność, czyli pozycjonowanie 
się wśród użytkowników telefonów 
komórkowych i innych urządzeń 
mobilnych. Według badań Hootsuit 
i WeAreSocial w 2020 roku ponad 
97% przebadanych Polaków posia-
dało telefon komórkowy, natomiast 
93% spośród wszystkich użytkow-
ników internetu korzystało z niego 
w wersji mobilnej. Ruch w inter-
necie za pomocą urządzeń mobil-

20 000
Tyle reklam bombarduje prze-

ciętnego obywatela „zachodniego 
kraju” każdego dnia. Atakują na uli-
cach, w telefonach, na komputerach 
i w telewizorach. Robią to w rekla-
mach TV, radio, push-ach, SMS-ach, 
banerach, telefonach, bilbordach czy 
na samochodach. 

Nie da się ukryć przed wszystki-
mi reklamami, ale ten natłok infor-
macji uczy konsumenta filtrowania 
treści. Konsument nie zwraca już 
uwagi na większość komunikatów, 
które do niego docierają. Można rzec, 
że konsument ślepnie od reklam. 

Rolą marketerów jest zatem 
sprawienie, aby przekaz ich marki 
znalazł się w zaszczytnym gronie 
153 reklam, które odbiorca jest 
w stanie zauważyć i choćby z wierz-
chu przetrawić. 

O sposobach i trendach w tym 
zakresie opowiem nieco więcej 
w następnych sekcjach. Zanim do 
tego przejdę, pragnę rozwinąć wątek 
odbioru informacji przez człowieka.

100 TYSIĘCY,  
100 MILIARDÓW I 100

100 tysięcy – tyle słów pochłania 
przeciętny człowiek w ciągu dnia 
z zewnętrznych źródeł masowego 
przekazu. To znaczy, że w ciągu doby 
pada on ofiarą równowartości ponad 
12 godzin ciągłego mówienia. 

Według prof. Andrzeja Wróbla 
człowiek odbiera poprzez wszystkie 
receptory w swoim ciele 100 miliar-
dów bitów na sekundę, jednak jego 
świadomość radzi sobie „tylko” ze 
100 bitami na sekundę.

W efekcie mózg człowieka staje 
się znieczulony na większość bodź-

Codziennie ludzki mózg odbiera gigabajty danych. Jesteśmy bombardowani reklamami, 
informacjami i różnymi historiami, które mają zmusić nas do określonego zachowania, zakupu lub 
bierności wobec danego zjawiska.

Igor Subocz
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Edyta Śpiewak

EFEKT VEBLENA –  
LUKSUS NA POKAZ?

Wszystko rozpoczęło się od 
badań prowadzonych przez amery-
kańskiego ekonomistę i socjologa 
Thorstein’a Veblena. Dokonał on 
analizy jednej z amerykańskich 
grup społecznych, do której przy-
należność była uzależniona od 
posiadania dóbr luksusowych oraz 
manifestowania swojego bogac-
twa. Po obserwacjach doszedł do 
wniosku, że posiadanie dóbr luk-
susowych jest jednym z czynników 
wyznaczających hierarchię zamoż-
ności ludności. 

Dobro luksusowe to produkt, 
na który popyt wzrasta szybciej 
niż dochód konsumenta. Zdaniem 
Veblena im wyższa cena danego 
dobra luksusowego, tym chętniej 
osoby zamożne je kupują. Nabywają 
je, ponieważ mają wtedy poczucie 
podążania za trendami, dowarto-
ściowywania się oraz satysfakcję, 
że mało ludzi jest w ich posiadaniu. 
Przykładami tzw. dóbr Veblena są 
rzadkie dzieła sztuki, prywatne 
jachty i samoloty, domy w prestiżo-
wych dzielnicach, luksusowe samo-
chody lub ubrania od najdroższych 
projektantów mody. 

Jak można zauważyć, mimo 
pewnych, schematycznych zjawisk 
ekonomicznych pojawiają się także 
zjawiska nietypowe. Dzięki nim 
możliwe jest poznanie ludzkich za-
chowań, preferencji, tendencji oraz 
skłonienie do refleksji.

Wszystkie produkty lub usługi na rynku mają swoje ceny. Zgodnie z tzw. zdrowym  
rozsądkiem zasadne jest, że gdy cena danego dobra rośnie, to popyt na nie spada. Jednak nie 
zawsze tak się dzieje. 

dlatego każdy z nas powinien mieć 
podstawową wiedzę ekonomiczną 
w tym zakresie.

NA CZYM POLEGA  
PARADOKS GIFFENA?

Przeważnie konsumentom zależy 
na tym, aby kupować jak najtaniej, 
a sprzedawcom, żeby sprzedawać 
jak najdrożej, by szybko osiągnąć 
satysfakcjonujący zysk. Zasadniczo 
wzrost ceny danego dobra powinien 
powodować spadek popytu i wzrost 
podaży. O tym, że nie zawsze tak się 
dzieje, świadczy tzw. paradoks (efekt) 
Giffena. Nazwa pochodzi od nazwi-
ska badacza tego zjawiska – szkockie-
go ekonomisty Roberta Giffena. 

Zjawisko to polega na tym, że 
mimo wzrostu ceny danego dobra 
popyt na nie rośnie. Dotyczy to 
produktów tanich, powszechnie 
kupowanych, tzw. dóbr niższego 
rzędu, takich jak: chleb w krajach 
europejskich lub ryż w krajach azja-
tyckich. Mimo wzrostu cen popyt na 
nie nie spadnie, ponieważ trudno jest 
znaleźć tańsze od nich zamienniki, 
a przecież konsumenci muszą coś 
jeść. Dlatego jeśli ich cena utrzymuje 
się na stałym poziomie, to kupujący 
i tak wolą nabywać dobra, których 
cena wzrasta, bo nadal są one 
relatywnie tańsze. Takie zjawisko 
ekonomiczne odnosi się do najbied-
niejszych klas społecznych, które ze 
względu na niskie dochody nie mogą 
pozwolić sobie na zakup droższych 
substytutów.

N a rynku występują również 
takie dobra, które są bardziej 
pożądane, gdy wzrasta ich 
cena. Można wówczas zaob-

serwować jeden z dwóch paradok-
sów: Veblena lub Giffena.

ZNACZENIE CEN W GOSPODARCE
W ujęciu ekonomicznym cena to 

wartość danego produktu lub usługi 
wyrażona w pieniądzu. Innymi 
słowy to wartość, przy której za-
równo sprzedawca, jak i nabywca są 
gotowi dokonać transakcji. Odpo-
wiednio ustalona cena gwarantuje 
rentowność przedsiębiorstwa oraz 
znacząco wpływa na jego strategię 
marketingową.

Istota ceny polega na tym, że po-
winna ona pokrywać koszty wytwo-
rzenia, aby w pełni rozdysponować 
produkowane dobra konsumpcyjne, 
co pozwoli uniknąć ich braków lub 
nadwyżek. Dla przedsiębiorstwa 
szybkim i tanim rozwiązaniem na 
pomnożenie zysku jest zwiększe-
nie ceny zamiast np. rozszerzenia 
produkcji. Trafne wykreowanie ceny 
niweluje lukę pomiędzy kosztami 
wewnętrznymi firmy a popytem. 

Na kształtowanie się cen w go-
spodarce wpływają tzw. krzywa po-
pytu oraz krzywa podaży. Pierwsza 
z nich oznacza, ile dobra po danej 
cenie są w stanie nabyć konsumenci. 
Natomiast druga wskazuje, ile po 
danej cenie są w stanie sprzedać 
producenci. Cena jest kołem napę-
dowym mechanizmu rynkowego, 

Szał zakupów –  
paradoks Giffena i Veblena
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Polaryzacja –  
czyżby nie tak wielka?

Skąd biorą się między nami podziały i czy jeszcze potrafimy ze sobą dyskutować? Co trzeba zrobić, 
by zostać komentatorem politycznym?

przywództwo polityczne czy konkurencję pro-
gramów oraz idei. Warto też jednak zwrócić 
uwagę na społeczne przyczyny różnych polary-
zacji – na przykład te pokoleniowe. Młodzi lu-
dzie w sposób naturalny stawiają na wolność, 
a starsi potrzebują większego poczucia bezpie-
czeństwa. Młodzi są bardziej wrażliwi na eko-
logię i pytania o stan świata za kilkadziesiąt 
lat, podczas gdy starszych bardziej interesuje 
chociażby stan służby zdrowia, tu i teraz.  

Z kolei bardziej historycznie jedni z nas są 
gorącymi zwolennikami, a drudzy krytykami 
transformacji po 1989. 

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze waż-
na dziś sprawa tożsamości. Dziś wielu z nas nie 
tylko chce jej doświadczyć, ale także jakoś ją 
wyrazić i zamanifestować. A we współczesnym 
ponowoczesnym społeczeństwie to właśnie 
polityka staje się często polem manifestacji 
i rywalizacji różnych tożsamości, co uławiają 
też media społecznościowe. 

To musi potęgować spory. Powtórzę jed-
nak: bardziej te wirtualne, symboliczne i poli-
tyczne niż te realne, w rodzinie, wśród sąsia-
dów, w pracy czy na uczelni.

Poważne problemy, o których mówili-
śmy wcześniej, powinny jednak nas łączyć 
we wspólnej walce, nie dzielić. Widzimy 
jednak coś zupełnie innego...  

Wszyscy zgodzimy się chyba z tym, że 
w pewnych szczególnych sprawach musimy 
być razem, także w wymiarze politycznym. 
Wiele jednak zależy od tego, ile ma być tych 
wspólnych spraw. Pytanie też, jak długo taka 
abdykacja od debaty czy krytyki politycznej 
może trwać? 

Sprawą, która winna nas łączyć trwale, są 
niewątpliwie żywotne interesy międzynarodo-
we Polski. Tak przez długi czas po roku 1989 się 
działo. W latach 90. też były gorące spory po-
lityczne. A jednak do NATO czy Unii Europej-
skiej wprowadzała nas cała klasa polityczna. 
Od lewa do prawa. To skończyło się chyba kilka 
lat temu, gdy polityka międzynarodowa stała 
się zakładniczką rozgrywek wewnętrznych. 
Dziś mamy tego efekty. Nawet w tej chwili, gdy 
nad Polską zbierają się bardzo ciemne chmury 
ze Wschodu, to klasa wydaje się w sprawach 
międzynarodowych bardzo podzielona. 

Mam jednak nadzieję, że za kulisami teatru 
politycznego, w tych najważniejszych sprawach 
politycy ze sobą współpracują. Choć mają cza-
sem problem, by publicznie o tym mówić. 

Kamil Kijanka: Czy Polacy rzeczy-
wiście są tak podzieleni, jak mogłoby 
się wydawać?

dr hab. prof. UKSW Sławomir Sowiński: 
To dość złożony problem. Jeśli popatrzymy na 
polskie społeczeństwo z perspektywy szeroko 
rozumianych mediów, zwłaszcza tych spo-
łecznościowych, to rzeczywiście z łatwością 
dostrzeżemy wyraźne polityczne polaryzacje 
między nami. 

Inaczej to jednak wygląda w życiu real-
nym. Tu, gdzie się uczymy, pracujemy, robimy 
zakupy, chodzimy na spacer. Tu polaryzacje też 
mają miejsce, choć są mniej wyraziste. Jeste-
śmy społeczeństwem jakoś podzielonym, ale 
podział ten jest bardziej różnorodny i mniej 
spektakularny, niż wydawałoby się to na pod-
stawie niektórych obrazów medialnych.

Czyli ta polaryzacja nie jest aż tak zin-
tensyfikowana?

Ona jest bardziej złożona. Przebiega nieco 
inaczej, niż chcieliby to przedstawiać politycy 
i media. Co nie znaczy, że problemu nie ma. 

Często jednak te podziały wynikające 
z naszych preferencji politycznych mają 
przełożenie na inne, równie istotne lub 
ważniejsze tematy, takie jak chociażby 
sytuacja na granicy lub walka z pandemią.

To są sprawy związane z wartościami pod-
stawowymi: bezpieczeństwem, wolnością czy 
prawami człowieka. Choć i one w gruncie rze-
czy są dziś też zabarwione politycznie. 

W kwestii samej obrony granic nie ma spo-
ru. Wszyscy jesteśmy zgodni, że należy ich sku-
tecznie bronić. Kwestią sporną jest już jednak 
to, czy i jak można w tym wypadku postępować 
w sposób humanitarny. Jedni z nas uważają, że 
suwerenność jest sprawą nadrzędną, podczas 
gdy inni pytają także o godność człowieka, 
każdego człowieka, w tym także uchodźcy. 

W sporze dotyczącym pandemii linie 
sporu przebiegają między akcentowaniem 
zbiorowego bezpieczeństwa a podkreślaniem 
indywidulanej wolności. Ale rozumienie tych 
wartości oraz grupy ich zwolenników w obu 
sprawach niekoniecznie się ze sobą pokrywają. 
Warto przy tej okazji zastanowić się, skąd te 
i inne podziały się biorą.

No właśnie. Skąd?  
Sama polityka ze swej natury jest prze-

strzenią rywalizacji. To rywalizacja tworzy 

Kamil Kijanka
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Sławomir Sowiński

polski politolog, doktor habilitowany nauk 
społecznych w zakresie nauk o polityce, na-
uczyciel akademicki i profesor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie (UKSW), komentator polityczny.

OKIEM EKSPERTA

Dużo słuchać i czytać, by poszerzać 
horyzonty. A co jeszcze trzeba zrobić, by 
zostać komentatorem politycznym?  

W dobie mediów społecznościowych 
i powszechnego dostępu do informacji każdy 
z nas może łatwo stać się komentatorem po-
lityki. Mam też wrażenie, że w tej chwili jest 
dość duże zapotrzebowanie na komentarz 
polityczny. I ten spontaniczny, i ten bardziej 
profesjonalny. Mniej więcej dwadzieścia lat 
temu byliśmy świadkami rewolucji, jaką było 
pojawienie się telewizji informacyjnych. One 
sprawiły, że polityczna gra trwa w różnych 
studiach od świtu do nocy. I potrzeba wielu jej 
recenzentów. Później doszło do upowszech-
nienia mediów społecznościowych. Jeśli więc 
ktoś chce komentować politykę, ma do tego 
dość szeroko otwarte drzwi. 

W mojej ocenie nie ma jednak chyba cze-
goś takiego jak profesja komentatora poli-
tycznego. W każdym razie dla pracowników 
naukowych jest to jedynie uzupełnienie ich 
misji, którą jest akademia. Kiedyś z profesor 
Ewą Marciniak napisaliśmy tekst o tym, jak 
być profesorem komentującym politykę. Za-
kończyliśmy go puentą, że w świecie politycz-
nych jupiterów profesor powinien pozostać 
gościem czy wręcz cudzoziemcem, a nie zawo-
dowym jego aktorem. 

Dodam też, że w opisie świata, także tego 
politycznego, bardzo pomagają intelektualne 
pasje i horyzonty. To, ile zobaczymy sztuk te-
atralnych i filmów, jakiej słuchamy muzyki, 
jak często odwiedzamy galerie i muzea, czy-
je wiersze znamy na pamięć, ile przeczytamy 
książek. To zawsze pomaga i procentuje. War-
to więc robić swoje, ucząc się od innych wraż-
liwości, spostrzegawczości, sztuki skojarzeń 
i myślenia barwnymi obrazami.

Jak pozostać obiektywnym i uodpor-
nić się na krytykę?  

Nie jest to łatwe i nie ma na to prostej 
recepty. Wchodząc do studia, by komentować 
politykę, zwłaszcza naukowiec swe sympatie 
powinien zostawić w szatni. Trzeba się też 
zastanowić, w jaką rolę komentator wchodzi. 
Czy chce być tylko analitykiem wyjaśniają-
cym złożoność politycznej gry, co pozwala 
zachować pewien dystans, czy też chce stać 
się recenzentem lub arbitrem, czego często 
oczekują media. 

Wydaje mi się, że szansą, by w tym wy-
padku zachować obiektywizm, jest zasygna-
lizowanie skali ocen, których używamy do 
zbudowania naszej opinii. Na końcu jest to 
problem sumienia każdego z komentatorów.

Pomijając sprawy międzynarodowe, warto 
zauważyć, że zgoda, która wycisza spór czy de-
batę – nawet w kwestiach trudnych – nie może 
jednak trwać wiecznie. Potrzebne są czasem 
trudne, ale ważne pytania, np. czy wystar-
czająco dobrze radzimy sobie z COVID-19, co 
należy poprawić? Można jednak taką debatę 
prowadzić, nie przekraczając ram wspólnego 
myślenia o państwie.

Czy my w ogóle jeszcze potrafimy rze-
czowo ze sobą rozmawiać?  

Myślę, że tak. Możemy to zobaczyć na na-
szych uczelniach, spotkaniach towarzyskich 
czy w gronie najbliższych. Pytanie, czy potra-
fimy ze sobą rozmawiać na scenie politycznej, 
czy też ten polityczny spektakl musi kończyć 
się wyłącznie kłótnią? Trochę jak u Gombrowi-
cza, samym pojedynkiem na grymasy i miny. 
Tu jestem bardziej sceptyczny. Dziś trudno jest 
przebić się tym aktorom sceny politycznej, któ-
rzy pomimo swej wyrazistości chcą i potrafią 
rzeczowo rozmawiać. 

Nie jestem jednak zupełnym pesymistą. Są 
takie osoby w polskiej polityce, które, tocząc 
ostry niekiedy spór, potrafią zachować rozsą-
dek i szacunek do drugiej strony. Bez rekla-
mowania tu poszczególnych nazwisk jestem 
przekonany, że każdy, kto interesuje się polską 
polityką, takie osoby na pewno dostrzeże.

Skoro już o Gombrowiczu mowa, więk-
szość z nas nie pójdzie raczej jego ślada-
mi i nie popłynie promem do Ameryki 
Południowej. Zostaniemy tutaj i będzie-
my przywdziewać maski. Czasem mam 
wrażenie, że nieważne co, ale kto mówi. 
Interpretacja zależy zaś od sympatii poli-
tycznych.  

Polityka to nie tylko debata, w której na 
końcu zwyciężać mają argumenty. To tak-
że twarda gra o władzę. Taka jest jej natura. 
Czasami chodzi więc w niej także o budzenie 
emocji, przyciągnięcie uwagi wyborców. Ele-
mentem tej gry jest również intepretowanie 
faktów na swoją korzyść, przemilczanie tema-
tów niewygodnych, a czasem kreowanie tych 
korzystnych. 

Trzeba jednak pilnować granicy, za którą 
ta gra o władzę staje się zwykłym cynizmem, 
samym złowieszczym seansem czy po prostu 
kłamstwem. Taka granica z pewnością istnie-
je. Bardzo ważną funkcję w jej ukazywaniu 
mają niezależne media, których obowiązkiem 
jest nie tylko pokazywanie faktów, ale i kon-
frontowanie z nimi polityków. Ważny jest pu-
bliczny głos ludzi nauki, kultury, autorytetów 
społecznych.

koncept   19



Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

z zamkowych sal kotła wiedźmy. 
Ważny jest także w końcu wiek 
odtwórców głównych ról, Danzela 
Washingtona i Frances McDormand, 
który wpływa na odbiór historii. 
W ich interpretacji postacie stają 
się zarazem szczególnie opanowane 
i zdesperowane. Szybko orientuje-
my się, jak dobrze pasują do galerii 
coenowskich głupców skazanych 
na porażkę.

Każdy kolejny film braci Coenów 
jest znaczącym wydarzeniem 
w świecie kina i pewnym roz-
czarowaniem może być fakt, 

że po raz pierwszy powstał projekt, 
który pisał i reżyserował tylko jeden 
z braci. Podczas gdy młodszy z nich 
Ethan, straciwszy ponoć zaintereso-
wanie kinem, skupił się na pisaniu 
sztuk teatralnych, starszy Joel, 
na swój sposób także skupił się na 
teatrze, podejmując się ekranizacji 
Makbeta. Chociaż część osób będzie 
z nadzieją wyczekiwać raczej kolej-
nego wspólnego projektu braci, i cho-
ciaż publiczność dobrze zna wszyst-
kie zwroty fabularne i niezliczone 
kwestie ze słynnej szekspirowskiej 
sztuki, to nowe dzieło Joela może 
okazać się dla nich nie tylko świeże, 
ale i zaskakująco coenowskie.

Oczywiście Makbet doczekał się 
już niejednej pełnoprawnej, filmo-
wej adaptacji, a warto zaznaczyć 
też, że dostępnych jest coraz więcej 
nagrań z teatralnych i telewizyjnych 
produkcji tej sztuki. Do najsłyn-
niejszych wersji kinowych należą 
te stworzone przez Orsona Wellesa 
(1948), Akirę Kurosawę (Tron we 
krwi z 1957 roku, z akcją przeniesio-
ną do feudalnej Japonii) i Romana 
Polańskiego (1971). Naturalnym jest 
raczej patrzeć na wersję Joela Coena 
w kontekście właśnie tych starszych 
filmów niż np. nowszej adaptacji 

w reż. Justina Kurzela z Michaelem 
Fassbenderem w roli tytułowej, ze 
względu na zastosowane rozwiąza-
nia stylistyczne czy interpretacyjne 
(w tym jedno związane z postacią 
Rossa, łączące tę wersję z adaptacją 
Polańskiego).

Film Coena jest czarno-biały, 
ma klasyczny, niepanoramiczny 
format i został w całości nakręcony 
w studiu. Jako główna inspiracja dla 
jego stylistyki i scenografii posłu-
żyło kino lat 20., 30. i 40., w tym 
niemieckie kino ekspresjonistycz-
ne. Za zdjęcia odpowiedzialny był 
stosunkowo nowy współpracownik 
braci, francuski operator Bruno Del-
bonnel. Widzów zaskoczy, jak wiele 
subtelnych efektów komputerowych 
wykorzystano, by otrzymać teatral-
ny, odrealniony i bardzo spójny 
efekt końcowy. Jak powiedzieliby 
amerykanie, Coen naprawdę odrobił 
pracę domową, tzn. dobrze przemy-
ślał swoje podejście przed zrealizo-
waniem tego projektu.

Element, który z dużą pewno-
ścią najbardziej zapadnie widzom 
w pamięć, to rola czarownic w wy-
konaniu aktorki scenicznej Kathryn 
Hunter, która manipuluje swoim 
ciałem i głosem, upodabniając się 
do złowieszczych ptaków często po-
jawiających się w filmie. Ciekawym 
rozwiązaniem jest także uczynienie 
z zalanej wodą podłogi w jednej 

TRAGEDIA MAKBETA
REŻ. JOEL COEN, PROD. USA, 95 MIN 
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zdrowe podejście do problemu. Przy-
kładowo, jeśli chodzi o poszukiwanie 
miejsca parkingowego, uczymy się, że 
mieszkając w dużym mieście, lepiej 
nie być zbyt zaborczym – ale nawet ta 
porada zostaje podana w zawiły, hu-
morystyczny sposób. Puenty stano-
wią jednak jedynie zabawną wisienkę 
na torcie, a najbardziej pouczająca 
jest zdolność Wilsona do wyciągania 
lekcji ze spotkań z nawet najbardziej 
ekscentrycznymi mieszkańcami 
Nowego Jorku.

łóżkami wodnymi i spotyka zwa-
riowanego producenta filmowego 
Jona Petersa (Bradley Cooper). Kiedy 
indziej Alana otrzymuje rolę u boku 
równie zwariowanej gwiazdy, Jacka 
Holdena (Sean Penn), czy pracuje jako 
wolontariuszka dla lokalnego poli-
tyka (Benny Safdie), a Gary zostaje 
niesłusznie aresztowany i otwiera 
salon z automatami do gry.

W Kalifornii pozbawionej do-
brych wzorców i odpowiedzialnych 
dorosłych nietypowa para znajduje 
najlepsze oparcie w sobie nawzajem. 
Te dwie główne role wypadają bardzo 
naturalnie i Andersonowi udaje się 
rewelacyjnie wykorzystać doświad-
czonych aktorów, a także tło epoki, 
która tym razem wygląda nieco 
inaczej, a także świetnie brzmi, ze 
względu na niesztampowe wybory 
muzyczne. Biegłość twórcy nie jest na 
pierwszym planie, ale wiele dzieje się 
pod powierzchnią; przykładowo epi-
zodyczna formuła opowieści świetnie 
łączy się z tematem wchodzenia w do-
rosłość. Oczywiście podróż w tamte 
czasy więcej znaczy dla Andersona 
niż dla nas, ale znaczy wystarczająco 
dużo, i dobrze, że zdobył się on na 
nostalgiczny film.

Każdy z odcinków nietypowe-
go serialu dokumentalnego 
sygnowanego nazwiskiem 
Johna Wilsona ma dostar-

czyć odpowiedzi na proste pytanie 
sformułowane w tytule. W drugim 
sezonie są to m.in. Jak inwestować 
w nieruchomości?, Jak smakować wino? 
i Jak być spontanicznym?. Twórca zwy-
kle poszukuje odpowiedzi, wyrusza-
jąc na ulice Nowego Jorku, zaczyna 
od zadawania pytań przechodniom 
i wkrótce trafia na jakiś nietypowy 
trop. Przy tym niepewnym głosem na 
bieżąco radzi, co należy zrobić, często 
po chwili wycofując się ze swojej 
porady, gdy ta się nie sprawdza. Gdy 
Wilson wprowadza lub podsumowuje 
temat, czy też gdy zatrzymuje się, 
by dokonać introspekcji lub dygresji, 
jego rozważaniom towarzyszą liczne, 
uchwycone na nowojorskich ulicach 
obrazy nietypowych postaci, przed-
miotów i sytuacji.

W drugim sezonie serialu, 
nakręconym już w trakcie pandemii, 
eskapady Wilsona wydają się bardziej 
zaplanowane. Większa jest natomiast 
liczba dziwactw uwiecznionych ka-
merą, tym razem z pomocą asysten-
tów. Ich inwentarz pozwala zilustro-
wać każdą sytuację. Przykładowo, 

gdy Wilson argumentuje, że wino jest 
dobrym i bezpiecznym podarkiem do 
zabrania na imprezę, jako kontrprzy-
kłady zostają pokazani mężczyzna 
biegnący po ulicy ze świniakiem na 
ramieniu i drugi z ogromną pluszową 
żyrafą. W tym samym odcinku, gdzie 
Wilson uczy się smakować wino, 
odwiedza on kolekcjonera i smakosza 
starych wojskowych racji żywnościo-
wych, a także fabrykę zapachowych 
kuli do kręgli. Po tym wszystkim 
uznaje, że świat wina nie jest dla 
niego i wybiera świat smakowych 
napojów energetycznych. Przedtem 
odwiedza jednak posiadłość ich 
producenta, multimilionera, który 
wydaje się tworzyć wokół siebie coś 
w rodzaju kultu. Niełatwo opisać 
mieszane uczucia, które budzi finał 
tego zaskakującego odcinka.

Serial nie zawsze uderza jednak 
w niepokojące tony. Cieplejsze uczu-
cia budzą występy starszej pani, od 
której Wilson wynajmuje mieszkanie, 
i która bezinteresownie robi mu pra-
nie i podaje posiłki. A chociaż główny 
cel odcinka zwykle zostaje porzucony 
lub wręcz przeciwnie, ostentacyjnie 
zrealizowany z absurdalną przesadą, 
to zwykle pojawia się pouczająca 
puenta, w jakiś sposób wskazująca 

występy takich aktorów jak Philip 
Seymour Hoffman, Daniel Day-Lewis 
czy Joaquin Phoenix. W zasadzie to 
każdy film Andersona szybko staje 
się kultowy, ale warto zaznaczyć, że 
rzadko idzie to w parze z imponu-
jącym wynikiem finansowym. Inna 
kwestia jest taka, że ostatnie jego 
filmy: Aż poleje się krew, Mistrz czy 
Nić widmo mogą wydawać się zimne 
i nieprzystępne, więc publiczność być 
może zapomni o ciepłej, energicznej 
i zabawnej stronie kina Andersona, 
którą pokazał w Lewym sercowym, 
Magnolii i Boogie Nights.

W tym kontekście Licorice Pizza 
pojawia się we właściwym czasie. Jest 
to opowieść osadzona w latach 70. 
w rodzimym dla twórcy San Fernan-
do Valley. Nastolatek Gary Valentine 
(Cooper Hoffman, syna Philipa Sey-
moura), zarabiający już jako aktor, 
spotyka kilka lat starszą Alanę Kane 
(Alana Haim, z zespołu Haim, której 
siostry i rodzice także pojawiają się 
w produkcji) i zaprasza ją na randkę, 
ku nie najlepszej reakcji. Na prze-
strzeni następnych lat ich drogi 
schodzą się ponownie w kolejnych 
barwnych epizodach. W pewnym 
momencie dwójka handluje wspólnie 

DOBRE RADY JOHNA WILSONA
SEZON 2, 6 ODCINKÓW PO 25–28 MIN

LICORICE PIZZA
REŻ. PAUL THOMAS ANDERSON,
PROD. USA, 133 MIN
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Paul Thomas Anderson należy do 
pokolenia twórców, którzy w la-
tach 90. na nowo zdefiniowali 
amerykańskie kino autorskie 

i niezależne, czyli m.in. Quentina 
Tarantino, Stevena Soderbergha, 
Sofii Coppoli czy Wesa Andersona. 
Mimo silnej konkurencji nawet na 
tym tle jego filmografia wypada 
bardzo dobrze, a dzieła cenione 
są za wysublimowaną stylistykę, 
otwartość na interpretacje i wybitne 
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kują także problemami z samooceną, 
problemami z koncentracją. 

Na szczęście Kubuś ma obok 
siebie Prosiaczka, który wprawdzie 
różni się od niego na każdym kroku 
i walczy z własnymi problemami (dzi-
siaj zapewne zasygnalizowalibyśmy 
mu wizytę u specjalisty w związku 
z podejrzeniem zaburzeń lękowych 
i napadami paniki), ale jednak jest 
dowodem na to, że można pięknie 
się przyjaźnić pomimo gigantycz-
nych różnic. 

Do tego wystarczy wspomnieć 
o zmagającym się z pracoholizmem 
Króliku oraz nadopiekuńczej Kan-
gurzycy i szalenie inteligentnej, ale 
nieumiejącej czytać i pisać Sowie, 
a będziemy mieli niemalże całościo-
wy obraz życia w Stumilowym Lesie, 
do którego tak chętnie wędrowali-
śmy za młodu.

TAJEMNICE CZERWONE-
GO KAPTURKA

Historia dziewczynki, która 
samotnie wędruje przez las do chorej 
babci, doczekała się różnych ada-
ptacji. To właśnie dzięki nim można 
zapoznać się nie tylko z klasyczną 
wersją bajki pokazującą, co się dzieje 
z dziećmi, które nie słuchają swo-
ich rodziców, ale także z narracją, 
według której samotne dziewczęta 
są szczególnie narażone na zakusy 
niebezpiecznych mężczyzn, których 
uosobieniem ma być wilk. 

W tej wyraźnie ukierunkowanej 
symbolice zastanawia tylko jed-
no – dlaczego niewinna i właściwie 
bezbronna niewiasta nie siedzi 
grzecznie w domu, tylko przywdzie-

Kto z nas nie zna bajki o najsłyn-
niejszym misiu świata, który 
pomimo tego, że miał bardzo 
mały rozumek, był nieod-

łącznym towarzyszem dziecięcych 
smutków i radości?  

Co byście powiedzieli jednak na 
to, gdyby tę postać – razem z całą 
zgrają jego przyjaciół – zaprosić 
do poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, aby zweryfikować, czy 
przypadkiem pierwszym bohaterem 
zmagającym się nadpobudliwością 
psychoruchową wcale nie był nasz 
kolega z przedszkola, ale… radośnie 
hopsający Tygrys?

DZIECIĘCA (NIE)POPRAWNOŚĆ
Najmłodsi odbierają świat w zu-

pełnie inny sposób niż osoby dorosłe. 
W zależności od wieku mierzą się 
z rozmaitymi trudnościami, naby-
wają nowe sprawności i uczą się reguł 
społecznych, które są im niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania. 

To właśnie dlatego nie widzą 
niczego niepokojącego w bajkach, 
które dorosłym mogą się wydawać 
kontrowersyjne lub poruszające 
problematykę nieadekwatną do wieku 
malucha. Nie mówimy tutaj oczywi-
ście o przepełnionych agresją, tema-
tyką seksualną lub tematami, których 
całej złożoności nie jest w stanie 
zrozumieć pociecha, ale o odwiecz-
nych klasykach, w których znaleziono 
drugie dno. 

Warto jednak pamiętać o tym, że 
dziecięca interpretacja znacznie od-
biega od tego, co my, jako osoby doro-
słe, dostrzegamy między wierszami. 
W związku z tym zamiast przygoto-

wywania międzynarodowego zakazu 
transmitowania „Teletubisiów” moż-
na zadać sobie pytanie, czy tego typu 
teksty kultury nie stanowią świetnej 
okazji do rozmowy na tematy, które 
traktujemy jako swoiste tabu.

CZY KUBUŚ PUCHATEK POWINIEN 
SIĘ LECZYĆ?

Pamiętacie Dźwiga z Boba Budow-
niczego? Pomimo tego, że radość była 
uczuciem, którego rzadko doświad-
czał, miał jednak (wątpliwą) nadzieję 
na to, że wszystko będzie dobrze. 

Zupełnie inaczej wygląda to 
w przypadku Kłapouchego. Wykazu-
jący się oznakami depresji niebieski 
osiołek, który ciągle gubi swój ogon, 
pokazuje nam, że ludzie postrzegający 
rzeczywistość w ciemnych barwach są 
wśród nas. Nie zawsze wynika to ze 
zwykłego malkontenctwa – może to 
być poważnym symptomem choro-
bowym. I tak jak ponury samotnik 
mógł liczyć na swoich przyjaciół, tak 
i w realnym świecie otoczenie osoby 
z depresją wsparciem i zrozumieniem 
jest niezwykle istotne, o czym warto 
rozmawiać także z najmłodszymi. 

Wierny przyjaciel Kłapouchego, 
do szaleństwa zakochany w miodku, 
nie zauważa niestety, że również zma-
ga się z poważnym problemem. Jego 
uzależnienie od słodkiego produktu 
prowadzi do sytuacji niebezpiecznych, 
czego jednak na dłuższą metę ten sta-
ra się nie zauważać. Utknięcie w kró-
liczej norze to tylko jedna z sytuacji, 
która pokazuje nam, że kontrolę nad 
Kubusiem Puchatkiem już od jakiegoś 
czasu przejęła substancja o złotym 
kolorze. Zaburzenia odżywiania skut-

Bajki dla dorosłych
Parzymy na bajki naszego dzieciństwa z perspektywy dorosłych ludzi.

Magdalena Maciejewska
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wa czerwone wdzianko i wyrusza na 
spotkanie z przygodą? Entuzjaści 
ryzykownego stylu życia upatrują 
w tym kolorze znacznie więcej, aniżeli 
tylko przypadkowo dobraną barwę. 
Czerwień jest symbolem siły, władzy, 
kojarzonym również z seksualnością 
człowieka i jego samoświadomością. 
Według nich młoda kobietka dosko-
nale wiedziała, co ją może spotkać, co 
więcej – to ona sprawuje kontrolę nad 
całą sytuacją. 

W jednej z bardziej sfeminizowa-
nych wersji, której autorem jest James 
Grover Thurber, z niepozornego 
koszyczka dziewczynka wyjmuje pi-
stolet i śmiało głosi, że „Nie jest łatwo 
ogłupić dzisiejsze młode dziewczyny, 
jak bywało w przeszłości”. 

Kolejne wersje w pewien sposób 
obrazują przemiany zachodzące 
w społeczeństwie – zarówno w kon-
tekście ról pełnionych przez kobiety, 
jak i przez mężczyzn, którzy nie mają 
na stałe przypisanych zachowań 
o charakterze biernym lub inicjacyj-
nym. Być może więc Czerwony Kap-
turek znacznie bardziej przypomina 
odważną uwodzicielkę niż potrzebu-
jącą pomocy dziewczynkę?

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA W KRZYWYM 
ZWIERCIADLE

Przez wieki przeglądanie się 
w lustrze uważano za domenę kobiet. 
Czynność ta szczególnie intere-
sowała zarówno te, które dopiero 
poznawały swoją urodę i odkrywały 
to, co się z nią wiąże, jak i te, które 
obawiały się, że ich młodzieńczy 
wdzięk właśnie przemija. 

Nie inaczej wygląda to u Królew-

ny Śnieżki, gdzie nie tylko pojawia 
się motyw wszechwiedzącego, wpły-
wającego na samoocenę i dokonujące-
go oceny człowieka lustra, ale także 
rywalizacji toczącej się pomiędzy 
dobrą i piękną Śnieżką a złą i umiar-
kowanie urodziwą królową. Jeśli jed-
nak przyjrzymy się tym postaciom 
bliżej, uda nam się dostrzec cechy, 
które w dzieciństwie pozostawały 
przez nas nieodkryte. 

No bo czy Śnieżka to faktycznie 
taki ideał, skoro jest nieodpowie-
dzialna, pozbawiona własnego 
zdania i nie umie funkcjonować 
bez niczyjej opieki? I czyż tak wiele 
różni ją od królowej, skoro obie mają 
skłonności narcystyczne, które kró-
lewna przejawia, ulegając urokowi 
pięknych przedmiotów i lśniącego 
jabłka, niemalże doprowadzającego 
ją do śmierci? Sama miłość pozostaje 
daleka nawet od tego, co mamy oka-
zję oglądać w komediach romantycz-
nych – książę o lekko nekrofilskich 
skłonnościach najbardziej fascynuje 
się dziewczyną, gdy ta leży w trum-
nie i nie ma nic do powiedzenia. 

Trudno w tej sytuacji wyobrazić 
sobie sławne „i żyli długo i szczę-
śliwie” po przeczytaniu ostatniej 
strony. Dokładając do tego mówiące 
zwierciadło, mamy wrażenie, że od 
oceny innych ludzi i wiecznego bycia 
poddawanym krytyce nie da się uciec 
żadnej kobiecie – nawet jeśli istnieje 
tylko na kartach książki.

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA
Próżno szukać sprawczej damy, 

której istnienie nie jest uzależnio-
ne od nieprzyjemnej macochy lub 

wyidealizowanego księcia, także 
pomiędzy stronami opowieści 
o Kopciuszku. Jej historia przypo-
mina nieco wygranie losu na loterii, 
co szczególnie chętnie wykorzystują 
kolejni pisarze, reżyserzy oraz auto-
rzy kampanii reklamowych, wiedząc, 
że niestety idea szybkiego awansu 
społecznego trafia do ludzkich serc 
znacznie skuteczniej niż wizja wytę-
żonej pracy prowadzącej do życio-
wej zmiany. 

W przypadku tej historii najważ-
niejszym celem staje się znalezienie 
męża, który stanowi antidotum na 
rodzinne niesnaski i niską samooce-
nę. Sam wybór podyktowany jest jed-
nak niczym innym, jak… rozmiarem 
buta, co współczesnym kobietom 
wydaje się równie romantyczne, co 
irracjonalne. 

Warto wspomnieć jeszcze o ty-
kającym zegarze, który nie pozwala 
ani na chwilę zapomnieć zarówno 
o dobiegającym dla Kopciuszka koń-
cu balu, jak i o przemijającej urodzie, 
o którą tak usilnie rywalizują przy-
szywane siostry dziewczyny.

POMIĘDZY RZECZYWISTO-
ŚCIĄ I FIKCJĄ

Nieprzypadkowo bajki określa-
ne są skarbnicą mądrości, z której 
czerpać mogą zarówno dzieci, jak 
i dorośli. Przypomnijcie sobie, po 
jakie utwory Wy najchętniej sięga-
liście w dzieciństwie. Może dzisiaj, 
z perspektywy lat, postrzegacie je zu-
pełnie inaczej i zamiast naśmiewać 
się z kubusiowej przygody, zastana-
wiacie się, dlaczego tak uparcie nic 
nie chce zrobić ze swoim problemem?
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KAPLICA TEMPLARIUSZY 
W CHWARSZCZANACH
Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek, 
czy w Polsce można znaleźć piękno 
pośrodku niczego, koniecznie wybierz 
się do Chwarszczanów, malutkiej wsi 
nieopodal Gorzowa Wielkopolskie-
go. To niepozorne miejsce stanowi 
samotne echo historii. Stary ceglany 
kościół pod wezwaniem św. Stanisła-
wa Kostki to w rzeczywistości dawna 
kaplica Templariuszy, której historia 
sięga XIII wieku. Wewnątrz podzi-
wiać można przepiękne XV-wieczne 
polichromie. Sama świątynia w wy-
jątkowo wymowny sposób nawiązuje 
do funkcji obronnej. Świadczą o tym 
dwie cylindryczne wieże oraz otwory 
szczelinowe przypominające strzelni-
cze, które w rzeczywistości doświe-
tlają wnętrze kościoła. Budowla jest 
monumentalna, a jednocześnie zapro-
jektowana z wielką prostotą. Dzięki 
swej ascetycznej formie pozwala 
skupić się na duchowości, jaką jest 
przepełniona, i koi rozbiegane myśli 
strudzonych podróżnych.

fot. m
polska.pl

wyjątkowych gatunków zwierząt. 
Podziwiać tu możesz między innymi 
Jezioro Turkusowe, liczne wysokie 
nadmorskie brzegi i klify oraz ścisłe 
rezerwaty przyrody. Na terenie parku 
będziesz miał również wyjątkową 
okazję zobaczyć tak rzadko spoty-

kanego dzisiaj żubra oraz, jeśli Ci się 
poszczęści, orła bielika, który jest 
symbolem tego miejsca. Park oferuje 
zwiedzanie latarni morskiej na wznie-
sieniu Kikut, muzeum przyrodnicze-
go oraz Bunkra V3 ukazującego liczne 
ciekawostki militarne. 

WOLIŃSKI PARK NARODOWY 
Jeśli kochasz kontakt z naturą 
i cenisz spokój, jaki daje szum wody 
i lasów, koniecznie wybierz się do Wo-
lińskiego Parku Narodowego. Ten li-
czący ponad 10 tys. ha obszar to oaza 
dziewiczej roślinności, jezior oraz 

Z czym kojarzy Ci się województwo zachodniopomorskie? Jako dziecko być może jeździłeś do 
Kołobrzegu zatłoczonymi pociągami. Gdy trochę podrosłeś, za cel wakacyjnych podróży obrałeś 
prawdopodobnie Mielno lub Darłowo i całonocne imprezy na plaży. W rzeczywistości to nie tylko 
nadmorskie miasta przepełnione turystami, ale również piękne zabytki, malownicze parki i szansa 
na radość powrotu do dzieciństwa.

Zachodniopomorskie

Maja Polak



fot. park-m
iniatur.pl

fo
t. 

w
ia

do
m

os
ci

.o
ne

t.p
l

fo
t. 

R
ob

er
t S

ta
ch

ni
k 

| 
ht

tp
://

m
or

ze
pr

zy
go

dy
.e

u

PRZELEWICE – OGRÓD  
DENDROLOGICZNY 
Jeśli Twoim skrytym marzeniem jest poczucie się jak 
na innym kontynencie bez konieczności wsiadania 
do samolotu, ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
to strzał w dziesiątkę. To niesamowite, jak mało 
osób zna to miejsce, a niewątpliwie jest ono jednym 
z najpiękniejszych miejsc nie tylko województwa 
zachodniopomorskiego, ale całej Polski. Znajduje się 
tu przede wszystkim ogród Japoński, który jest o tyle 
wyjątkowy, że egzotyczna roślinność sprowadzona 
tu ponad 80 lat temu rosła dziesiątki lat praktycznie 
bez ingerencji człowieka. Można tu również zoba-
czyć pochodzące z Chin tzw. drzewo chusteczkowe, 
czyli dawidię chińską, gatunek drzewa umieszczony 
w chińskiej czerwonej księdze roślin. Oprócz orygi-
nalnej i egzotycznej roślinności zobaczysz tu pałac, 
mauzoleum, ogród skalny czy aleję kalinową. Zarów-
no jesienią, jak i wiosną pełnia kolorów i zapachów 
powala zmysły. 

STARGARD
Stargard to jedno z najstarszych miast w Polsce. 
Przepełnione jest pięknymi zabytkowymi budowlami, 
w tym jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza 
Zachodniego, Kolegiatą Mariacką. Ponadto można 
tu zobaczyć trzy gotyckie bramy, Pyrzycką, Wałową 
i Młyńską oraz trzy baszty, z czego najstarsza pochodzi 
z XIV wieku i liczy sobie aż 34 metry wysokości. Aby 
podziwiać wyjątkowe perły architektoniczne miasta, 
warto przespacerować się jednym ze szlaków tury-
stycznych, wśród których najpiękniejszym jest Star-
gardzki Szlak Staromiejski zwany Klejnotem Pomorza. 
Oprócz bram i baszt na szlaku oko przykuwają mury 
obronne, miejska wieża ciśnień, kamienica gotycka – 
dom Rohledera oraz arsenał. Jeśli chcesz przenieść się 
w świat średniowiecznych fortyfikacji i żywej historii, 
koniecznie zakreśl Stargard na mapie swojej podróży.

KRZYWY LAS W GRYFINIE
O ile las można określić wieloma 
przymiotnikami, jak choćby piękny, 
cichy czy tajemniczy, o tyle założę 
się, że nigdy nie przyszłoby Ci głowy 
słowo krzywy. Nieopodal Elektrowni 
Dolna Odra rośnie wyjątkowy las, 
który zyskał właśnie ten nietuzin-
kowy przydomek. Na niewielkim 
obszarze pnie około stu zdeformo-
wanych sosen, które rosną tuż przy 
ziemi, aby nagle gwałtownie skręcić 
o 90 stopni i obrać swój tradycyjny 
kierunek. Co ciekawe, wszystkie 
drzewa zwrócone są w stronę półno-
cy, a geneza ich dosyć nietypowego 
wyglądu nadal pozostaje zagadką. 
Choć ślady na pniach wskazują na 
uszkodzenia mechaniczne, nikt jak 
dotąd nie wie, kto i czemu zmienił 
naturalny kształt tych drzew. Może 
Tobie uda się odkryć tajemnicę lasu 
w Gryfinie?

NADMORSKI PARK MINIATUR 
I KOLEJEK W DZIWNOWIE
Jeśli chcesz poczuć się jednocześnie 
jak krasnoludek i Guliwer, zapraszam 
do Parku Miniatur i Kolejek. W tym 
wyjątkowym parku znajdziesz blisko 
30 modeli latarni morskich naszego 
wybrzeża wykonanych w skali 1:10, 
małe repliki parowozów i lokomotyw 
oraz ponad 1000 metrów torów. 
Polecam dla niepoznaki wziąć młod-
szą siostrę lub bratanka pod pachę 
i cieszyć się razem z nim przygodą 
w świecie, gdzie to my jesteśmy gi-
gantami. Po zwiedzaniu park oferuje 
również odwiedziny w modelarni, 
gdzie poznasz tajniki powstawania 
miniatur oraz przejażdżkę wyjątko-
wym małym pociągiem. Najważniej-
sze? Brak limitu wieku! Nie wstydź 
się być dzieckiem i bez oporów 
wskakuj do miniwagonu.



Rosja –  
olbrzym, który ma swoją duszę

Rosja przez swoją ogromną kontrastowość potrafi zainteresować nawet najbardziej wybrednego 
konesera podróży. Jest to także państwo, na temat którego powstało bardzo wiele stereotypów. 

Patryk Kijanka

Altaj, jezioro Bajkał, Kamczatka... 
Nie starczyłoby jednak życia, żeby 
zdążyć zobaczyć wszystko. Jest 
wiele różnorodnych miejsc, jak 
bardzo zimna Jakutia, gdzie wystę-
pują białe niedźwiedzie, a tempe-
ratura wynosi nawet -55 stopni, 
a z drugiej strony są także bardzo 
ciepłe miejsca jak Soczi z Morzem 
Czarnym. Jest także oczywiście bo-
gata Moskwa, a i cicha wyspa Kiży 
z drewnianymi cerkwiami.

Których wykonawców muzycz-
nych z Rosji warto posłuchać?

Little Big, Maksim Fadejev, Be-2, 
Leningrad, Tatu, Basta, Morgensz-
tern, Nautilus, Quiet Sirens, Chór 
Tureckiego.

Jakie są, Twoim zdaniem, cie-
kawe rosyjskie tradycje?

Mnie się bardzo podoba masle-
nica. Tradycja ta została jeszcze 
z czasów pogańskich. Stanowi 
symboliczne pożegnanie zimy i po-
witanie wiosny, a także pojednanie 
z bliźnimi i wybaczanie. Maslenica 
trwa tydzień i jest to czas uczt 
i zabaw, w tym tańców przy ogniu. 
Przez cały tydzień ludzie robią róż-
ne naleśniki. W niedzielę wszyscy 
wychodzą na plac, śpiewają piosen-
ki, tańczą, organizują konkursy. 
Na końcu palą kukłę Maslenicę, 
symbol zimy.

Czy chciałabyś coś przeka-
zać Polakom?

Słyszałam, że ludzie z Rosji 
wydają się wam groźni, twardzi, bez 
uśmiechu. Ale wcale tak nie jest. 
W każdym kraju mieszkają różni 
ludzie. Każdy z nich ma swoje życie, 
przyjaciół, miłość, ulubione filmy 
i duszę. Gdybym miała możliwość, 
to pokazałabym, jaki to piękny, duży 
i różnorodny kraj ze swoimi trady-
cjami, naturą, potrawami. Rosja ma 
swoją duszę.

Jakie największe różnice kul-
turowe można dostrzec między Po-
lakami a Rosjanami?

Widzę, że w Polsce ludzie zawsze 
walczą o swoje. Nie milczą, a chętnie 
uczestniczą w różnych wydarzeniach 
i spotkaniach – po to, żeby ktoś ich 
usłyszał. W Rosji jest inaczej. Druga 
rzecz, która mnie zaskoczyła – u was 
można zmieniać życie, pracę, miejsce 
zamieszkania nawet w wieku kilku-
dziesięciu lat. W Rosji ludzie starają 
się znaleźć jedno stabilne miejsce 
i nic nie zmieniać.

Jakie widzisz największe wady 
i zalety życia w Polsce?

To, że można swobodnie się 
przemieszczać po całej Unii Europej-
skiej. Dzieci mają dużo możliwości, 
żeby wybrać swoją przyszłość. Wadą 
dla mnie jest klimat. Brakuje słoń-
ca, ciepła.

Czego najbardziej brakuje Ci 
w Polsce, jeśli chodzi o rosyjskie 
produkty, zwyczaje lub miejsca?

Z produktami nie ma problemu, 
bo można tu znaleźć sklepy ukraiń-
skie, w których jest wszystko to, co 
zawsze na półkach sklepowych w Ro-
sji. Polubiłam za to wasze specjały: 
pierogi, żurek, szarlotkę, chłodnik. 
Moi rodzice nawet proszą, aby 
przywozić im koncentrat do żurku, 
kabanosy czy ptasie mleczko.

Jakie rosyjskie potrawy mogła-
byś polecić?

Na pewno pielmieni, naleśniki 
z kawiorem, śledzia w futrze (tra-
dycyjna sałatka na sylwestra), zupę 
solankę, okroszkę.

Które miejsca turystyczne w Ro-
sji należy zwiedzić priorytetowo?

Pierwsze to Sankt Petersburg. 
To miasto z piękną carską archi-
tekturą, bogatą historią i swoim 
wyjątkowym charakterem. Karelja, 

Czynniki historyczne, polityczne 
i gospodarcze sprawiają, że 
kontakty między Polską a Rosją 
są niezwykle zawiłe. Jak jednak 

dzisiejsi Rosjanie postrzegają nasz 
kraj? Jaka naprawdę jest Rosja? Za-
pytałem o to Anastassię Novikovą – 
Rosjankę mieszającą od ponad sześciu 
lat w Polsce.

Patryk Kijanka: Dlaczego na 
miejsce emigracji wybrałaś Polskę?

Anastassia Novikowa: Można 
powiedzieć, że ten kraj wybrał nas. 
Firma, w której pracuje mąż, budo-
wała w Warszawie Planing Center. 
W ramach tego projektu zaproszono 
specjalistów z różnych krajów.

Czy na początku trudno było Ci 
się zaadaptować w Polsce?

Będąc szczerą, jeszcze w Rosji 
obawiałam się, że możemy się tu 
spotkać z niemiłym podejściem 
do imigrantów (myślę, że miałam 
takie obawy, ponieważ taki stereo-
typ jest w naszym kraju powielany 
w mediach). Na szczęście ani razu 
nie trafiłam na taką sytuację, wręcz 
odwrotnie. Na początku mój poziom 
polskiego był zerowy. Moje dzieci 
poszły od razu do szkoły. Nauczyciele 
bardzo się starali, żeby poczuły się 
tutaj jak w domu. Porozmawiali nawet 
z innymi dziećmi w klasie, żeby im 
pomogły się szybko zaadaptować. 
Znaleźli stare słowniki polsko-rosyj-
skie. Rodzice też starali się nam coś 
przekazać po angielsku. Sąsiedzi za-
praszali nas na kawę, żeby poćwiczyć 
język. Teraz mamy wielu znajomych.

Co zaskoczyło Cię najmocniej?
Najbardziej zaskoczyły mnie 

czyste ulice, życzliwi ludzie, którzy 
z uśmiechem na twarzy chętnie ci po-
mogą. I to, że w windzie, w kolejkach 
do lekarza zawsze słyszę dzień dobry. 
Wszędzie można tu usłyszeć dzięku-
ję i proszę.
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Aleksandra Samborska

– kazachski. Jak kultura to i religia. 
Choć większość kraju zdominowana 
jest przez kompletne, półpustynne 
pustkowia, to na modlitwę coraz 
śmielej zapraszają meczety, których 
minarety obserwujemy, podróżu-
jąc po zachodniej części łańcucha 
wysokich gór Tien Szan. Na stepach 
i w górach mijamy też lokalesów 
przemierzających szerokości konno 
– te piękne i dostojne zwierzęta 
udomowiono właśnie tam.

Co przyniosą zamieszki? Czy 
dyktują je siły, które chcą jeszcze 
bardziej uzależnić od siebie wielki 
i pełny bogactw naturalnych kraj, 
by potem przekonywać masy, że ich 
interwencja była konieczna? Pewnie 
tak. Czy rozpoczęta już rewolucja 
może się powieść? Czy będzie jak 

u sąsiadów z Kirgizji, którzy na uli-
cach obalali nie jedną władzę? Sama 
chciałabym to wiedzieć. 

Jedno wiem na pewno, Kazach 
dziś to mieszkaniec kraju, nieważne, 
czy jego przodkowie pochodzili ze 
stepów, czy zostali tam przesiedle-
ni. W jego naturze – wynikającej 
z możliwości, jakie daje życie w sym-
biozie z koniem, a może z tułaczki 
dziadków – leży pragnienie wolno-
ści i dążenie w kierunku lepszego 
miejsca. Miejsce Kazachowie mają 
piękne, oby wreszcie mogli w nim 
swobodnie żyć.

Kazachstan –  
na rubieżach Sajuza
O piekielnie gorącym latem i bardzo surowym zimą Kazachstanie głośno jest teraz ze względu  

na skrajne nastroje, nie temperatury.

sekretarz KC – dopiero po 28 latach 
przekazał swoją prezydenturę 
Kasymowi-Żomartowi Tokajewo-
wi. Wcześniej urządził kraj według 
własnej fantazji. Zaczął od stolicy, 
przeniósł wszystko z przeludnio-
nej Ałmaty na południu kraju do 
Astany, która jeszcze 20 lat temu 
była niewielkim miasteczkiem na 
północy, niedaleko granicy z Rosją. 
Potem na swoją cześć nazwał stolicę 
Nur-Sułtan. Są też „wyrazy wdzięcz-
ności narodu” – popiersia, ulice, 
a nawet góra Nazarbajewa, trzeci 
najwyższy szczyt Kazachstanu.

Gdzieś w tej iluzji i manii wiel-
kości, będącej pokłosiem poprzed-
niego systemu, przez ostatnie 30 lat 
w bardzo szybkim tempie rozwijała 
się prawdziwie kazachska kultura. 

Aleja Przyjaźni (po kazachsku dostyk 
– przyjaźń), wcześniej znana jako 
aleja Lenina, to dziś moc knajpek 
serwujących baraninę, koninę, 
szaszłyki, kumys (napój ze sfermen-
towanego kobylego mleka) i szubat 
(napój ze sfermentowanego mleka 
wielbłądzicy) – najpopularniejsze 
lokalne przysmaki. Gdzieniegdzie 
widać panów w eleganckich krym-
kach – okrągłe, haftowane czapki 
noszone są w całej Azji Centralnej. 
Na języki wrócił też – coraz popular-
niejszy wśród młodzieży, pocho-
dzący z rodziny języków tureckich 

Protesty, które wybuchły w od-
powiedzi na wysokie podwyżki 
cen paliw, szybko przybrały 
charakter polityczny – Kaza-

chowie skazani są dziś na prorosyj-
ską dyktaturę, ale doskonale wiedzą, 
jak żyje się za szerokimi stepami na 
zachód od Moskwy.

Gdy podróżowałam po naj-
większym spośród stanów Azji 
Centralnej w 2018 roku, otaczająca 
mnie rzeczywistość wydawała się 
ciekawym skrzyżowaniem dwóch 
kultur, postradzieckiej i kazachskiej, 
z dość oryginalnym efektem. Ku mo-
jemu zaskoczeniu – nie brakowało 
też elementów mocno zachodnich. 
Znane dziś z nagłówków Ałmaty – 
największe miasto Kazachstanu – to 
okno na świat dla całego regionu, 

zamieszkiwane w ponad 60% 
przez rdzennych Kazachów. Reszta 
mieszkańców ma pochodzenie 
głównie europejskie. Tu znajduje się, 
jedyna w tej części Azji, kawiarnia 
z mityczną syreną w logotypie, a naj-
popularniejsza amerykańska apka 
do zamawiania przewozów śmiga 
bez zarzutów. Młodzi ludzie na selfie 
z metra dodają filtry upiększające. 

Latte i stories lubimy wszyscy, 
ale to jednak pozory stworzone 
w pozornie wolnym od 1991 roku 
Kazachstanie. Nursułtan Nazar-
bajew – w czasach ZSRR pierwszy 

Znane dziś z nagłówków Ałmaty – największe miasto Kazachstanu – to okno na świat 
dla całego regionu, zamieszkiwane w ponad 60% przez rdzennych Kazachów.



wym zabiegiem, lecz z reguły długo-
trwałym procesem. Dlatego klient 
sam powinien sprecyzować swoje 
oczekiwania i zdecydować, która 
forma wsparcia będzie dla niego lep-
sza. Każda z tych form może wnieść 
w życie człowieka szereg pozytyw-
nych zmian.

ZEWNĘTRZNE DORADZTWO 
W BIZNESIE

Dobrze przeprowadzony 
coaching lub mentoring mogą być 
dla organizacji szansą na zwiększe-
nie efektywności dzięki zmianom 
nawyków pracowników. Chociaż 
nie zawsze będą one optymalnymi 
formami rozwoju, to jednak warto 
wykorzystać ich pewne elementy 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. 
Wręcz wskazane jest, aby od czasu 
do czasu znalazła się osoba, która 
wprost powie to, czego nie chce-
my słyszeć, i zobaczy to, czego nie 
chcemy widzieć. A wszystko po to, 
by zrealizować określone cele. 

Warto zauważyć, że coraz 
częściej takie wsparcie występuje 
w wersji online (e-coaching, e-men-
toring), co cieszy się sporą popular-
nością szczególnie wśród młodych 
pokoleń. W praktyce trudno jest 
jednoznacznie oddzielić od siebie 
te formy rozwoju, ponieważ do 
efektywnego rozwoju pracownika 
w firmie naprzemiennie używa się 
zarówno elementów coachingu, jak 
i mentoringu.

JAK DZIAŁA MENTORING?
Polega on na budowaniu relacji 

pomiędzy mistrzem w danej dzie-
dzinie a uczniem. Mentor, w przeci-
wieństwie do coacha, jest ekspertem 
w danej branży, dlatego pełni jed-
nocześnie rolę opiekuna i przewod-
nika. Może nim być np. wieloletni 
pracownik firmy, który pomaga 
wdrożyć się nowemu pracownikowi. 
Do przykładów mentoringu można 
zaliczyć np. naukę sposobów radze-
nia sobie z trudnym klientem. 

Często relacja między uczniem 
a mistrzem przybiera charakter 
przyjacielski. Występujący w roli 
eksperta mentor udziela rad oraz 
wskazówek, a także dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z osobą 
mniej obeznaną. Stanowi to dla 
niej podstawę rozwoju zawodowego 
i osobistego.

JEDEN CEL, WIELE DRÓG
Mimo wielu różnic coaching 

i mentoring mają zasadniczo jeden 
wspólny cel, który polega na przy-
czynianiu się do rozwoju zawodo-
wego lub osobistego danej osoby. 
Chodzi o to, by pomóc podopiecz-
nym stawić czoła współczesnym 
wyzwaniom, które przed nimi stoją. 

Takie formy rozwoju są ukie-
runkowane na przyszłość i stanowią 
dopełnienie tradycyjnych metod 
szkoleń pracowników. Trzeba pa-
miętać o tym, że zarówno coaching, 
jak i mentoring nie są jednorazo-

SZTUKA COACHINGU
Coaching jest jedną z technik 

rozwoju zawodowego bądź osobiste-
go, opartego na współpracy pomię-
dzy coachem a klientem. Regularne 
spotkania, rozmowy oraz utrzyma-
nie partnerskiej relacji mają na celu 
pomóc klientowi w osiągnięciu kon-
kretnych zamiarów, np. w nauce nad 
lepszym zarządzaniem finansami 
czy rozwijaniu kompetencji interper-
sonalnych. 

Coach nie wskazuje konkretnych 
rozwiązań, nie podpowiada, jak 
rozwiązać dany problem i nie udziela 
rad. Jego zadaniem jest w taki spo-
sób nakierować tok myślenia danej 
osoby, aby samodzielne wpadła ona 
na rozwiązanie konkretnego proble-
mu. W tym celu coach zadaje szereg 
pytań, które sprawiają, że klient 
poddaje refleksji swoje wybory oraz 
patrzy na daną sytuację z różnych 
perspektyw. 

Co ważne, coach zazwyczaj nie 
jest ekspertem w dziedzinie, która 
jest dla klienta problematyczna. Pod-
czas sesji wykorzystuje on techniki 
bazujące głównie na wiedzy psycho-
logicznej, ze szczególnym naciskiem 
na zagadnienia związane z motywa-
cją lub rozwiązywaniem problemów. 
Ponadto, wychodzi on z założenia, 
że klient posiada wszelkie umiejęt-
ności niezbędne do osiągnięcia celu 
i rozwiązania problemu. Stara się po 
prostu dotrzeć do wewnętrznego źró-
dła klienta, które jest zablokowane 
np. z powodu niskiej samooceny.

Coaching i mentoring – 
rywale czy przyjaciele?

Od lat można obserwować na rynku znaczny wzrost potrzeb szkoleniowych 
 w przedsiębiorstwach z różnych branż. Coraz częściej stosowanymi w biznesie metodami  
samorozwoju, opartymi na zaufaniu, szczerości oraz partnerskiej relacji są coaching i mentoring.  

Edyta Śpiewak
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Na pierwsze złoto olimpijskie 
Polska musiała poczekać aż do 1972 
roku. Wówczas cały świat zaskoczył 
młody polski skoczek  Wojciech 
Fortuna, który pomimo niewielkie-
go doświadczenia i ogromnej presji 
po prowadzeniu w I serii, zdołał 
utrzymać zwycięstwo i tym samym 
przyczynić się do ogromnego sukcesu 
Polski na arenie międzynarodowej. 

Ogólnie, reprezentanci Polski 
zdobywali medale w 5 dyscyplinach, 
z czego najwięcej przywieźli skoczko-
wie narciarscy, bo aż 9. Za najbar-
dziej utytułowanego olimpijczyka 
uchodzi Kamil Stoch, który w całej 
swojej dotychczasowej karierze 
zdobył 3 złota i brąz. Tuż za nim, 
z największą liczbą medali na swoim 
koncie, widnieje Justyna Kowalczyk, 
która zdobyła 5 krążków, w tym 2 
złote, srebrny i 2 brązowe. Najlepszy-
mi igrzyskami w wykonaniu Polaków 
były te rozegrane w Soczi w 2014 
roku, podczas których polscy zawod-
nicy wywalczyli 6 medali – 4 złote, 
srebrny i brązowy.

KIBICUJMY WSPÓLNIE!
Niestety, z powodu pandemii 

koronawirusa igrzyska w Pekinie 
na trybunach będą mogli oglądać 
jedynie kibice z Chin kontynental-
nych. Mimo to dzięki transmisji 
największych partnerów medialnych 
każdy z nas będzie miał możliwość 
śledzenia wyników naszych repre-
zentantów na żywo. Warto jednak 
zapamiętać o różnicy czasowej 
pomiędzy Polską a Chinami, aby nie 
przespać najważniejszych zawodów 
z udziałem polskich olimpijczyków. 
Trzymamy kciuki!

w zależności od gospodarza igrzysk 
wykonuje się go również w języku 
kraju goszczącego. Kolejnym waż-
nym elementem olimpiady jest znicz 
olimpijski. Pierwszy raz zapalono go 
w 1928 roku podczas letnich zawo-
dów w Amsterdamie, natomiast idea 
przenoszenia go za pomocą sztafety 
do miejsca rozgrywania igrzysk 
została zapoczątkowana przed olim-
piadą w Berlinie w 1936 roku. 

Oficjalnym mottem igrzysk jest 
łacińskie citius, altius, fortius, czyli 
szybciej, wyżej, mocniej. Dodat-
kowo każde miasto-organizator, 
począwszy od 1988 roku, wybiera 
własny slogan. W tym roku brzmi 
on: radosne spotkanie na czystym lo-
dzie i śniegu. Charakterystyczne dla 
igrzysk są także ceremonie otwar-
cia, podczas których prezentowane 
są państwa biorące udział w zawo-
dach, oraz ceremonie zamknięcia, 
których stałym elementem jest 
m.in. przekazanie flagi przyszłemu 
organizatorowi igrzysk.

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA 
POLAKÓW NA ZIO

Polska jest jednym z 12 państw, 
które wystawiały swoich reprezen-
tantów we wszystkich zimowych 
igrzyskach olimpijskich. Do tej pory 
naszym zawodnikom udało się zdo-
być 22 medale, w tym po 7 złotych 
i srebrnych oraz 8 brązowych. 

Pierwszym medalistą w histo-
rii Polski był Franciszek Gąsienica 
Groń, który w 1956 roku we włoskiej 
miejscowości Cortina d'Ampezzo 
wywalczył brąz w kombinacji nor-
weskiej, czyli połączeniu skoków 
i biegów narciarskich. 

W 2018 roku prawo do orga-
nizacji otrzymał znajdują-
cy się w Korei Południowej 
Pjongczang, natomiast 

japońskie Tokio dostało przywilej 
przygotowania letniej olimpiady 
w 2020 roku. Co więcej, stolica Chin 
zostanie pierwszym w historii mia-
stem, które miało okazję do orga-
nizowania zarówno zimowych, jak 
i letnich igrzysk – te drugie odbyły 
się w Pekinie w 2008 roku. Nadcho-
dzące zawody potrwają do 20 lutego 
2022 roku, a podczas nich zostanie 
rozegranych 109 konkurencji w 15 
dyscyplinach.

KRÓTKA HISTORIA ZIO
Międzynarodowe zawody spor-

towe organizowane są co cztery lata 
przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski. Jest to najstarsze tego 
typu wydarzenie na świecie, które-
mu przyświeca hasło szlachetnego 
współzawodnictwa i braterstwa 
wszystkich narodów. Pierwsze 
zimowe igrzyska zostały zorgani-
zowane w 1924 roku we francuskim 
Chamonix.  

Igrzyska olimpijskie posiadają 
swoje symbole. Pierwszym z nich 
jest składająca się z pięciu różnoko-
lorowych kół flaga olimpijska, odpo-
wiadająca pięciu kontynentom oraz 
symbolizująca różnorodność i jed-
ność ludzi zamieszkujących ziemię. 
Drugim jest hymn olimpijski, który 
pojawił się już w 1896 roku podczas 
pierwszych igrzysk nowożytnych 
organizowanych w Atenach, jednak 
za oficjalny został uznany dopiero 
w 1958 roku. Oryginalnym języ-
kiem hymnu jest grecki, mimo to 

Igrzyska  
olimpijskie: Pekin 2022

4 lutego ruszają zimowe igrzyska olimpijskie 2022. Odbywające się w Pekinie, będą trzecimi 
z rzędu igrzyskami organizowanymi w Azji.

Mariusz Białkowski
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ba spożywało prawie 50% Polaków. 
Natomiast z badań OBOP-u wy-

nika, że w ciągu ostatnich lat kebab 
zdetronizował zarówno polską 
kuchnię, jak i pizzę – w 2017 roku 
odsetek badanych, którzy jedli na 
mieście kebaba, wyniósł 40%. Polska 
kuchnia znalazła się dopiero na 
drugim miejscu, wybierana przez 
29% konsumentów, natomiast 
podium najczęściej wybieranych dań 
zamknęła pizza, na którą decydowa-
ło się 23% badanych.

REPORTAŻ DLA SMAKOSZY 
I NIE TYLKO

Fenomen tego najpopular-
niejszego dania w Polsce opisuje 
w swoim reportażu Kebabistan. 
Rzecz o polskim daniu narodowym 
Krystian Nowak. Autor, podążający 
szlakiem kultowych, jak i mniej 
popularnych kebabowni w Polsce, 
poznaje historie ludzi, które za nimi 
stoją. Dzięki opowieściom boha-
terów – Pakistańczyków, Turków, 
Libańczyków i przedstawicieli wielu 
innych narodowości dowiadujemy 
się o kulisach prowadzenia biznesu 
na obczyźnie oraz tego, z jakimi 
problemami na co dzień borykają się 
obcokrajowcy. 

Okazuje się bowiem, że o ile 
z apetytem spożywamy świeżo zwi-
niętego kebaba, to już niekoniecznie 
z sympatią i tolerancją spoglądamy 
na człowieka, który go przyrządził. 
Solidna porcja informacji na temat 
tego niezwykle interesującego dania 
jest w stanie nasycić każdego głod-
nego wiedzy fana równie skutecznie 
jak oblany sosem główny bohater 
tej książki. 

Mam nadzieję, że Wasz ape-
tyt na to, by zgłębić się w keba-
bową historię, skutecznie został 
rozbudzony.

cesarstwa bizantyjskiego (395–1453). 
To danie we współczesnych 

czasach przybyło do Europy wraz 
z imigrantami z Bliskiego Wschodu. 
Pierwsze lokale przygotowujące 
kebaby powstały w Anglii oraz 
Niemczech na przełomie lat 60. i 70. 
XX wieku. Można znaleźć informacje, 
że pionierami tego dania w Europie 
byli tureccy imigranci Mehmet Aygün 
i Kadir Nurman, którzy w latach 
70. otworzyli swoje bary w Berlinie. 
Następnie stopniowo lokale serwują-
ce to danie, prowadzone najczęściej 
przez imigrantów, zaczęły otwierać 
się również w Polsce. 

Najbardziej znany nam rodzaj 
kebaba to Döner Kebab, co oznacza 
w języku tureckim obracające się mię-
so. Oryginalnie to danie wyglądało 
zupełnie inaczej, jednak na potrzeby 
przyzwyczajonych do „swojskich” 
smaków polskich podniebień zaczęto 
dodawać do niego m.in. kiszoną ka-
pustę oraz kaloryczny, wyrazisty sos. 
Bardzo dużo sosu.

KEBAB CZY KEBAP?
Jego nazwa wywodzi się od arab-

skiego słowa kabāb, które oznacza 
„opiekane mięso”. Skąd wynikają 
różnice w pisowni jego nazwy? 

Kebap jest po prostu turecką for-
mą zapisu, natomiast kebab to spol-
szczona wersja, która ułatwia nam 
odmianę tego słowa przez przypadki 
– przynajmniej tak głosi słownik 
ortograficzny PWN. Dlatego też nie 
powiemy, że idziemy na kebapa – ta 
forma jest nie tylko trudniejsza w wy-
mowie, ale również niepoprawna.

KEBAB ZDETRONIZOWAŁ POLSKĄ 
KUCHNIĘ NA MIEŚCIE

Według raportu „Polska na Wi-
delcu” w 2016 roku regularnie keba-

Jest jedno danie, którego smak, 
a już na pewno zapach rozpozna 
każdy. Możemy je znaleźć na rogu 
praktycznie każdej ulicy, a specy-

fika miejsc, w których jest podawany, 
pozwala cieszyć się jego smakiem czę-
sto 24 godziny na dobę. Choć zapewne 
myśląc o typowym, polskim daniu 
narodowym na pierwszą myśl przy-
chodzą pierogi czy bigos, to jednak 
istnieje konkurencyjny posiłek, który 
rozpieszcza nasze kubki smakowe nie 
tylko w domowym zaciszu, ale przede 
wszystkim na mieście. 

Podawany zarówno w eleganckich 
lokalach, jak i przydrożnych budach. 
Nie zaskakuje nas już jego widok 
w strefie gastronomicznej w gale-
rii handlowej. Łatwo się na niego 
natknąć, w końcu serwuje go przeszło 
1/3 wszystkich restauracji w kra-
ju. Przygotowywany „na cienkim” 
(cieście) lub w bułce, z różnego rodzaju 
mięs, a także coraz częściej w opcji 
wege – niezależnie od wybranego cha-
rakteru, zawsze oblany sosem ostrym, 
łagodnym lub mieszanym, będącym 
idealnym łącznikiem smaków, doda-
jącym twistu i stanowiącym kropkę 
nad i niepowtarzalnej kompozycji 
smaków i zapachów. Najlepsza opcja 
na zaspokojenie głodu podczas powro-
tu z imprezy, pomysł na tanią, szybką 
przekąskę w trakcie załatwiania spraw 
na mieście – tym właśnie jest kebab.

GENEZA KEBABA
Według niektórych źródeł kebab 

jest pierwszym ulicznym fast foodem 
w historii ludzkości. Choć danie 
powstało na Bliskim Wschodzie, 
dość wcześnie opuściło jego granice. 
Dzięki zachowanym pismom greckich 
pisarzy wiemy, że w Grecji zagościł 
już w VIII w. p.n.e., a archeologiczne 
dowody ulicznego handlu kebabem 
odnaleziono na terenach dawnego 

Kebab nowym polskim 
daniem narodowym?

Kebab, który trafił do naszego kraju z Bliskiego Wschodu, w ostatnich latach znalazł się 
w czołówce najchętniej jedzonych przez Polaków dań – według szacunków każdego dnia zjada 
go pięć milionów Polaków.

Klaudia Łoś
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naliczonych zostaje ponad 50 błędów. Co on 
na to? Zapowiada, że dalej będzie walczył. 
Zero refleksji, po chwili pisze kolejne teksty 
wypełnione błędami. Wszyscy się przyzwy-
czaili. Nikogo to nie rusza. Trochę śmiechu 
i lecimy dalej. 

Pełna bezkarność, a zamiast luster uży-
wamy dziś komórek, w które łatwiej patrzeć, 
bo zawsze można założyć filtr. Może i tak, ale 
jednak nie wierzę, że coś takiego może trwać 
długo. Mam nadzieję, że nie skończy się tak 
źle jak w znakomitej satyrze wspomnianej na 
początku, ale jakoś bardzo dobrze się skoń-
czyć nie może. 

Kiedy piszę te słowa, właśnie jest o krok 
od wojny na Ukrainie. Nie ma dla nas dziś 
nic ważniejszego, nie było od lat. Piszę to 
nie tylko do tych z Was, którzy z Ukrainy 
pochodzą, dziś cała Polska powinna tym żyć. 
Więc sprawdźmy. 

Specjalnie z trybu incognito w kompute-
rze, by algorytm nie dobierał pod moje pre-
ferencje, wchodzę na strony kilku najwięk-
szych portali i gazet, które pozornie zajmują 
się polityką. Jakiś Polak opowiada o swoim 
spotkaniu z Djokoviciem, byłą dziennikarkę 
chcieli oszukać w internecie, znana aktorka 
pomalowała sobie – przepraszam – cycki, 
Donald Tusk martwi się o los pana z piekarni, 
którego odwiedził, a politycy prawicy nawala-
ją się z jakąś sztuką w teatrze. 

Warto zatem popatrzeć w górę. Z na-
dzieją, bo tę głupotę może zakończyć chyba 
tylko kometa.

Oczywiście cynizm polityków, płytkość 
mediów, chciwość wielkich korporacji to 
wdzięczne tematy i niejeden film jeszcze 
o tym powstanie. Myślę, że jedną z klu-
czowych zmian, jakie zaszły w mediach 
w ostatnim czasie, jest to, że już niemal nikt 
nie przeprasza za napisanie bzdury, o ile sąd 
go do tego nie zmusi. 

A sądy przeciążone, mają obostrzenia ko-
ronawirusowe, sprawy wloką się latami, więc 
hulaj dusza, piekła nie ma. Kiedyś jednak 
czasami przepraszano. Wiadomo, że duży 
serwis, portal, profil czy redakcja przewala 
taką liczbę informacji, że czasem musi się 
pomylić. Kiedyś w takiej sytuacji mówiono: 
sorry, pomyłka. Teraz? 

Pierwszy przykład z brzegu. Znany 
gwiazdor dziennikarski przekazuje rzekome 
wpisy jednej z pań polityk, które pochodzą ze 
zhakowanego konta. Pisze je ktoś inny, kto 
dorwał się do twitterowego profilu nieostroż-
nej pani. Po jakimś czasie dziennikarz jest 
proszony, by wycofał swoje komentarze, 
przeprosił, bo odnosił się do ewidentnych 
„fejkniusów”, kłamstw. – To udowodnijcie mi 
to. Poza tym ona mogłaby to napisać – odpie-
ra beztrosko i problem zamknięty. 

Albo inny przykład. Dziennikarz, bardzo 
gniewny i nawiedzony, pisze tekst o jednej 
z instytucji publicznych. Warsztat faceta 
jest tak wykwintny i profesjonalny, że myli 
wszystko, imiona, nazwiska, powiela plotki, 
które przekazują mu ludzie, ewidentnie 
robiący sobie z niego jaja. W jego tekście 

Kłopotem scenarzystów filmów takich jak „Nie patrz w górę” jest to, że 
rzeczywistość często bywa bardziej szalona od ich wymysłów. Przez to trudno 
ją sparodiować, bo jak sprowadzić do absurdu coś, co już samo w sobie jest 
absurdalne? Mistrzów nie brakuje.

Nadzieja w komecie

Wiktor Świetlik
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