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Co dziś dobrego?
nawet odbierać telefonów w pociągu i plotko-
wać z przyjaciółką pół godziny, nie szczędząc 
sobie szczegółów wszelakich. A zatem jadę 
i słucham. 

Koleżanka opowiada koledze – akurat 
nad moim uchem – że ma dość tej pracy, że do 
firmy X trzeba nasłać sanepid, ludzie w ogóle 
nie znają się na biznesie (w przeciwieństwie, 
a jakże, do niej) i nie można tak po prostu 
funkcjonować. Sugestia kolegi o możliwości 
zmiany pracy została skwitowana uśmie-
chem. Trudno mi określić jego rodzaj, ale to 
było coś na zasadzie: „no, no, już oni sobie 
beze mnie by tu poradzili, akurat!”.

Nad drugim uchem mama krzyczy do 
córki, żeby powiększyła te literki na ekranie 
telefonu, bo przecież bez okularów nic nie 
widzi. Rozejrzała się po chwili dookoła i – do-
słownie – zaczęła krzyczeć na ludzi, że śmią 
tak licznie jechać w wagonie, skoro przecież 
ona też w tym wagonie jedzie. 

Samej było mi niesamowicie gorąco, mar-
twiłam się, czy zdążę na pociąg na domu, ale 
po usłyszeniu tych dialogów jakoś się tak 
wewnętrznie uśmiechnęłam. Bynajmniej nie 
dlatego, że ci ludzie mieli problemy. 

Dotrało do mnie, jak łatwo przychodzi 
nam narzekanie. Bo gdyby obok mnie jechał 
ktoś znajomy, to przecież też bym mogła 
dzielić się z nim na cały głos dość błahymi 
problemami przy jednoczesnym podnosze-
niu ich do rangi dramatu. Pomyślałam, że 
w tym całym „narzekalstwie” muszę znaleźć 
coś dobrego. Muszę, bo się uduszę. 

Długo nie musiałam nawet myśleć – prze-
cież jechałam do domu na święta! Wiedzia-
łam, że jak dobrze pójdzie, za kilka godzin 
zobaczę moją rodzinę, spędzimy wreszcie 
trochę czasu razem. 

Od momentu tamtej podróży tramwa-
jem robię to codziennie. Dzisiaj na przykład 
zachwycałam się zielonymi liśćmi na drze-
wach. Mówcie, co chcecie, ale ja co roku cze-
kam na ten moment, aż wszystko wokół się 
zazieleni. Od razu mam więcej energii i mo-
tywacji do działania.

A Ty? Do którego teamu komentatorów 
rzeczywistości dołączysz?

S
ytuacja, którą Wam opiszę, 
miała miejsce w czwartek 
przed świętami wielkanocny-
mi. Od tego czasu minęły już 
wprawdzie dwa tygodnie, ale 
w tamtym momencie, będąc 
uczestniczką ów wydarzeń, 
wiedziałam, że się nimi na ła-
mach „Konceptu” podzielę.

Cierpiałam na niedoczas 
absolutny. Dłuższy czas pracy, 
spóźniony autobus, wiecie, jak 
to jest, kompilacja niefortun-
nych zdarzeń najczęściej zasy-
puje nas lawinowo. W końcu 

udało mi się dotrzeć do mieszkania, zapa-
kować w pośpiechu małą walizkę i pobiec na 
tramwaj w kierunku dworca. 

Ludzi w środku – mnóstwo. Maseczek na 
buziach – zero. Rozmów – podejrzanie sporo. 
W komunikacji publicznej jest tak, że nawet 
jak bardzo nie chce się słuchać, to czasem 
siłą rzeczy trzeba. Skoro już jesteśmy przy 
tym wątku, to pamiętajcie, że nie wypada 
tak robić. Ani głośno ze sobą rozmawiać, ani 

Aleksandra Klimkowska
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W obiektywie Hashtagalka

Aleksander Małachowski aka Hashtagalek to młody fotograf z Warszawy, który 
współpracuje z największymi markami. Rozmawiamy o sztuce fotografii mobilnej, 
inspiracjach i zbiórce na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy.

Kamil Kijanka

Aleksander Małachowski, Hashtagalek – fotograf architektury, magister sztuki, współtwórca kursu ProjektFotografia.pl.  
Obserwując rzeczywistość, koncentruje się na geometrii, symetrii oraz minimalizmie. Ambasador Samsunga. Tworzył 

zdjęcia dla takich marek jak: Skanska, Canon, Uber, Mastercard czy ERGO Hestia. Pomiędzy fotografowaniem prowadzi 
największy na Instagramie profil o Warszawie @NowaWarszawa. Nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego za wybitne osiągnięcia w fotografii.

www.instagram.com/hashtagalek
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Kamil Kijanka: Jesteś magistrem sztu-
ki i pracujesz jako fotograf. Specjalnie nie 
dziwi więc droga, którą obrałeś. Jak to się 
u Ciebie zaczęło?

Aleksander Małachowski: Ta droga była 
wbrew pozorom bardzo zawiła. Wszystko się 
zaczęło od studiów inżynierskich na Wydziale 
Mechatroniki. Szybko okazało się jednak, że to 
nie dla mnie. Mając przy tym nadmiar wolnego 
czasu, odkryłem Instagrama, gdzie było wielu 
fotografów mobilnych. Takich, którzy wyko-
rzystywali telefony do robienia zdjęć, a potem 
publikowali swoje prace właśnie na tej platfor-
mie. To mnie zainspirowało, by zrobić tak samo. 

Wówczas nie miałem żadnego aparatu. 
Chciałem spróbować i przekonać się, na ile te-
lefon pozwoli mi zacząć wyrażać siebie. Przy 
okazji zacząłem także odkrywać Warszawę, 
fotografując różne budynki. 

Jeśli chodzi o studia, to był to pewien 
proces. Skończyłem studia inżynierskie, ale 
wiedziałem, że nie jest to mój wymarzony kie-
runek. Był to czas, w którym dostawałem już 
pierwsze zlecenia i wiedziałem, czym chciał-
bym się zajmować. Postanowiłem wybrać się 
na studia artystyczne II stopnia, ale nie uda-
ło dostać się na ASP. Dowiedziałem się jednak 
o Polsko-Japońskiej Akademii Technik Kom-
puterowych, gdzie rozpocząłem naukę na Wy-
dziale Sztuki Nowych Mediów. Tam obroniłem 
tytuł magistra sztuki.

Czy studia w jakikolwiek sposób po-
mogły Ci w pracy?

Tak. Studia dały mi bardzo dużo. Kierunek 
dał mi możliwość obeznania w świecie sztuki. 
Dały wiele inspiracji i pozwoliły bardziej świa-
domie wypracować swój styl. Mieliśmy różne 
zajęcia, które stymulowały poszukiwanie in-
spiracji. Dzięki studiom artystycznym nauczy-
łem się nazywać pewne rzeczy i zjawiska, o któ-
rych wcześniej nie miałem pojęcia. 

A jak scharakteryzowałbyś swój styl?
Uwielbiam minimalizm, choć na samym 

początku nie było to może aż tak widoczne. 
Można to zauważyć na moim Instagramie. 
Z czasem jednak coraz bardziej podążałem 
w tym kierunku. Zacząłem doceniać to, że im 
mniej, tym więcej. 

Od zawsze interesowała mnie też architek-
tura. Lubię wyciągać detale i na nowo interpre-
tować rzeczywistość. Uwydatniać pozytywne 
elementy naszej codziennej rzeczywistości. 
Uwielbiam także kolor i geometrię w prze-
strzeni miejskiej. To wyszło mimowolnie, może 
dlatego, że moja przygoda z fotografią zaczęła 
się właśnie od spacerów po Warszawie? Z cza-
sem zacząłem oczywiście fotografować inne 
miasta, ale nie ukrywam, że to właśnie stolica 
stanowiła pierwsze poważne źródło inspiracji.

Kiedy poczułeś, że może to być Twój 
sposób na życie, a nie tylko hobby?

Wraz z pojawieniem się pierwszego zlece-
nia. W którymś momencie doszedłem do wnio-

 Dzięki zbiórce udało się oficjalnie przelać ponad  
30 tys. zł na rzecz Polskiej Agencji Humanitarnej.
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jej mieszkańców. Tak powstała pierwsza praca 
z tego cyklu, która także pojawiła się na moim 
Instagramie. Wpadłem na pomysł, by nie tylko 
ukazać, jak to widzę, ale jednocześnie zrobić 
coś dobrego i realnie pomóc w słusznej spra-
wie. Założyłem więc zbiórkę na Instagramie, 
z której cały dochód jest przeznaczony na rzecz 
Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Wiedziałem, że muszę też jakoś zachęcić 
ludzi do wpłat. Wysyłałem więc wszystkim, 
którzy zdecydowali się dołożyć swoją cegiełkę, 
plik tej pracy, a także kilka innych w kolory-
styce niebiesko-żółtej. Ta zbiórka zaczęła się 
naprawdę fajnie rozkręcać. To mnie zmotywo-
wało do dalszej pracy. 

Stwierdziłem więc, że stworzę kolejną pra-
cę ze zbiórką. Tym razem chciałem podkreślić 
gościnność i wsparcie Polaków, które obserwu-
jemy od początku wojny. I tak powstała ta dru-
ga praca, która faktycznie stała się popularna. 
Chciałem bardziej zaznaczyć barwy biało-czer-
wone i nadać akcent niebiesko-żółty. 

W mojej głowie powstało kilka scenariu-
szy. Niebo musiało być białe. Skoro chmury, to 
bardziej kłębiaste, „wybuchowe”, które nawią-
zywały do szybkiego i gwałtownego „wybuchu” 
pomocy ze strony Polaków. Do tego chciałem 
pokazać czerwone pole, mając na myśli polskie 
maki. Potem zacząłem się zastanawiać, jak 
uwidocznić polską gościnność dla Ukrainy. Tak 
powstał dom w niebiesko-żółtych barwach na 
biało-czerwonym tle. 

Jestem oczywiście dumny z tej pracy, tak 
jak i ze wszystkich innych. Do dziś echo tej 
grafiki jest dla mnie czymś abstrakcyjnym. 
Widziałem ją również udostępnioną u wielu 
osób publicznych. Jedna z firm zaoferowa-
ła się, że stworzy plakaty, a cały dochód ze 
sprzedaży trafi do PAH-u. To robi wrażenie. 
Trudno mi uwierzyć w to, co się wydarzyło 
i nadal dzieje.

Jakie były reakcje Twoich znajomych 
z Ukrainy?

Byli bardzo wdzięczni i docenili, że wyko-
rzystuję zainteresowanie pracą w sposób cha-
rytatywny. Dzięki zbiórce udało się oficjalnie 
przelać ponad 30 tys. zł na rzecz PAH-u. W rze-
czywistości wymiar wpłat jest jeszcze większy, 
bo wiele osób po zobaczeniu tej grafiki decydo-
wało się przelać środki bezpośrednio na konto 
organizacji.

Czy dobrze rozumiem, że nadal więk-
szość Twoich prac powstaje za pomocą te-
lefonu, a nie aparatu?

Te, które widzisz na Instagramie, jak naj-
bardziej. Oczywiście, kiedy pojawiły się pierw-
sze zlecenia, wiedziałem, że muszę kupić dobry 
aparat. Dlatego zlecenia komercyjne, w których 
wymagana jest odpowiednia jakość, wykonuję 
za pomocą aparatu. Jednak zdjęcia robione te-
lefonem nadal sprawiają mi ogromną frajdę. 

Myślę, że na pierwszym etapie w 100% 
wystarczy telefon. Później, kiedy wykonuje się 
profesjonalne zlecenia, aparat będzie potrzeb-
ny. To wszystko też zależy od rodzaju zlecenia. 
Jeśli mówimy o zdjęciach na kanały social me-
dia, telefon moim zdaniem potrafi wystarczyć. 
Kiedy jednak Twoje zdjęcia mają trafić do kata-
logu lub magazynu, wtedy aparat jest niezbęd-
ny. Jakość musi być celująca.

sku, że warto napisać do jakiegoś zarządcy nie-
ruchomości w Warszawie, by zrobić kilka zdjęć 
na własny użytek. Tak dotarłem do Warsaw 
Financial Center przy Emilii Plater. Napisałem 
do nich na Instagramie z propozycją, ale otrzy-
małem bardzo chłodną, negatywną odpo-
wiedź. Po jakimś czasie jednak wysłali do mnie 
ponowną wiadomość, czy byłbym jeszcze zain-
teresowany, by ich odwiedzić. Zgodziłem się. 

Tam jest taki cudowny taras z widokiem 
na Pałac Kultury. Moje fotografie spodobały 
się na tyle, że niespełna miesiąc później do-
stałem propozycję wykonania sesji zdjęcio-
wej budynku. 

Później rozpętała się lawina i pojawiły się 
kolejne współprace. Także od bardzo dużych 
marek, jak chociażby Samsung, którego w tej 
chwili jestem ambasadorem.

Co doradziłbyś czytającym nas stu-
dentom, fotografom-amatorom, którzy 
także chcieliby rozpocząć współpracę 
z największymi firmami? 

Trzy podpowiedzi. Budować swoje portfo-
lio, zadbać o media społecznościowe, na któ-
rych można pokazywać swoje prace, i dać na 
początku coś od siebie. Zaproponować jakie-
muś zarządcy wykonanie zdjęć budynków, któ-
re mógłby wykorzystać. Tak się przynajmniej 
u mnie to wszystko zaczęło. 

Ja sam na początku nie zdawałem sobie 
z tego sprawy, ale wychodząc z domu i robiąc te-
lefonem zdjęcia Warszawy, już przecież tworzy-
łem swoje portfolio. A dziś jestem na takim eta-
pie, że to nie ja piszę do firm, ale one do mnie.

Za Twoje prace otrzymujesz nie tylko 
wynagrodzenie i możliwość współpracy 
z dużymi markami, ale także nagrody. 
Wśród nich stypendium Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia w fotografii. Jak udało Ci się 
je zdobyć?

To prawda, będąc na studiach artystycz-
nych, wysłałem wniosek. Należało przedsta-
wić swoje wystąpienia, prace, wystawy czy pu-
blikacje. Jeśli dobrze pamiętam, program ten 
pozwalał złożyć wniosek o stypendium za osią-
gnięcia w danej dziedzinie. To było dla mnie 
faktycznie duże wyróżnienie. Było mi bardzo 
miło, że moje zdjęcia zostały docenione. 

Ponadto trzykrotnie, rok do roku, zdoby-
wałem tytuł finalisty w konkursie fotografii 
mobilnej, organizowanym przez Artystycz-
ną Podróż – fundację założoną przez firmę 
ERGO Hestia. 

Jedna z Twoich prac wywołała w ostat-
nim czasie bardzo duże zamieszanie. Do-
myślasz się pewnie, którą mam na myśli. 

Pewnie, że tak, „Polską gościnność”. Jak 
wybuchła wojna w Ukrainie, to bardzo mnie 
to przybiło. Zastanawiałem się, jaka może być 
w tym przypadku rola artysty. Co mogę zaofe-
rować potrzebującym? 

Na początku zainspirowała mnie Warsza-
wa, w której mieszkam na co dzień, i pomoc 

 Dzięki zbiórce udało się oficjalnie przelać ponad  
30 tys. zł na rzecz Polskiej Agencji Humanitarnej.

Myślę, że na pierwszym etapie robienia  
zdjęć w 100% wystarczy telefon.
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uhonorowany Nagrodą Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej, która często 
jest nazywana polskim Noblem.

BADANIA KOSMICZNE
Polska może się również cie-

szyć z wielu osiągnięć w tematyce 
kosmicznej. Nasi konstruktorzy 
często biorą udział w międzynaro-
dowych konkursach, dzięki czemu 
w przestrzeni kosmicznej znajduje 
się już kilka polskich wytworów. 
Jednym z nich jest łazik Perseve-
rance, który w 2020 roku wyruszył 
na Marsa w celu eksploracji planety 
i poszukiwania śladów dawnego 
życia. Urządzenie zostało zbudowane 
z części wyprodukowanych w Polsce, 
a jego zadaniem jest pobranie próbek 
marsjańskich skał, które w przyszło-
ści mają zostać wysłane na Ziemię. 

Polacy mają swój wkład również 
w inną misję – Solar Orbiter, która 
w lutym 2020 roku wyruszyła na 
badania Słońca. Nasi naukowcy we 
współpracy z badaczami z innych 
państw opracowali specjalny rodzaj 
teleskopu rentgenowskiego STIX, 
który będzie w stanie rejestrować 
rozbłyski na Słońcu, pozwalając 
chronić sztuczne satelity przed ich 
szkodliwym działaniem. 

Wartą uwagi jest także stworzo-
na przez naukowców z Uniwersytetu 
Astronomicznego UW trójwymiaro-
wa mapa Drogi Mlecznej, opubliko-
wana w prestiżowym piśmie „Scien-
ce”. Mapa przedstawia precyzyjny 
obraz naszej galaktyki i dostarcza 
wielu nowych informacji dotyczą-
cych budowy i historii systemu 
gwiazdowego, w którym mieszkamy.

zastosowanie w nowym formacie 
plików graficznych JPEG XL, pozwa-
lając na zmniejszanie rozmiarów 
plików graficznych bez utraty 
jakości, zachowanie ich właściwości 
na platformach społecznościowych 
oraz zwiększenie szybkości ich 
przesyłania. Co ciekawe, sam autor 
nie dostał patentu na swój wynala-
zek. Uważa, że kodowanie powinno 
być ogólnodostępne i bezpłatne 
dla użytkowników komputerów 
i smartfonów.

TREG – PRZEŁOMOWA TERAPIA 
DLA CUKRZYKÓW

Prof. Piotr Trzonkowski jest 
pierwszym immunologiem, który 
zastosował limfocyty T regulato-
rowe, czyli komórki układu odpor-
nościowego do walki z chorobami 
autoimmunologicznymi, w tym 
przede wszystkim z cukrzycą typu 
1 i stwardnieniem rozsianym. 
Metoda ta pozwala na zmniejszenie 
podawania dawek insuliny osobom, 
u których poziom cukru nie może 
być naturalnie produkowany przez 
trzustkę. 

Terapia poprzez TREG sprawia 
również, że wyraźnie spada ryzyko 
powikłań cukrzycy, takich jak choroby 
układu sercowo-naczyniowego, nerek 
czy układu nerwowego oraz prze-
dłuża pacjentom tzw. honeymoon, 
czyli okres, w którym w ogóle nie 
potrzebują insuliny. Obecnie lek 
komórkowy TREG podawany jest 
dzieciom i nastolatkom do 18 roku 
życia i przechodzi kolejną fazę badań 
klinicznych. Za swoją pracę prof. 
Trzonkowski w 2017 roku został 

N asi uczeni wywarli wpływ na 
wiele dziedzin nauki, takich 
jak astronomia, fizyka czy 
medycyna. Mieli również swój 

udział w rozwoju różnego rodzaju 
technologii, takich jak pierwsze 
komputery, telewizja czy urządzenia 
rejestrujące film.

Obecnie w Polsce w działalność 
badawczo-rozwojową bezpośrednio 
zaangażowanych jest blisko 82 tys. 
osób, a przez ostatnie 30 lat znacząco 
wzrosły nakłady na wspieranie dzia-
łalności naukowej. W siłę rosną rów-
nież polskie uczelnie, które są coraz 
częściej premiowane w światowych 
rankingach, podobnie jak polskie 
czasopisma czy publikacje i odkrycia 
naukowe, cytowane i wykorzystywa-
ne w różnych dyscyplinach na całym 
globie. Tym samym, warto zwrócić 
uwagę na kilka z nich.

ANS – OFICJALNY JĘZYK ŚWIATA 
KOMPUTEROWEGO

Metoda kodowania kompute-
rowego ANS, która została opra-
cowana w latach 2006–2013 przez 
dr Jarosława Dudę, wykładowcę 
Wydziału Matematyki i Fizyki UJ, 
obecnie stanowi podstawę funk-
cjonowania wirtualnego świata, 
z którego korzystają choćby takie 
giganty jak Google, Facebook czy 
Apple. Sposób ten pozwala na 
kompresję danych w komputerach 
i innych urządzeniach elektronicz-
nych, a jego wynalezienie sprawiło, 
że szybkość i efektywność przepły-
wu informacji drogą elektroniczną 
wzrosła aż trzydziestokrotnie. 

Kodowanie ANS znalazło także 

Przegląd polskich  
badań naukowych

Nie od dziś wiadomo, że Polska może się pochwalić wieloma osiągnięciami naukowymi, bez 
których świat wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy przypomnieć tak słynne postaci jak Mikołaj 
Kopernik czy Maria Skłodowska-Curie, które na stałe zapisały się w historii, inspirując kolejne poko-
lenia naukowców.

Mariusz Białkowski
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Ewelina Makoś

Magdalena, doktorantka 
nauk społecznych (pedagogiki) 
z UMK w Toruniu

• Uważam, że studia doktoranckie 
są ważne dla tych, którzy zamie-
rzają budować przyszłą karierę jako 
naukowiec lub doktor nauk w szkole 
wyższej. Metody przygotowania 
doktorantów są różne w Polsce 
i w innych krajach europejskich.  
Chciałabym zdobyć doświadczenie 
doktoranckie (staż) również w innym 
kraju. System edukacji, metody, 
które są stosowane w polskim 
systemie edukacji, są moim zdaniem 
skuteczne. Po ukończeniu studiów 
magisterskich w Polsce nie miałam 
wątpliwości, że kontynuowanie stu-
diów tutaj jako doktorant będzie dla 
mnie miało wiele zalet.

Ayla z Azerbejdżanu, obecnie 
doktorantka w szkole doktor-
skiej nauk społecznych na UMCS 
w Lublinie

• Studiowanie za granicą ma wiele 
zalet, takich jak uczenie się nowej 
kultury, języka, poznawanie nowych 
ludzi itd., ale czasami bywa trudne, 
ponieważ większość z nas opuszcza 
rodziny, aby osiągnąć swoje cele 
edukacyjne.

Moim zdaniem studia w Polsce 
przyniosły mi korzyści w zakresie 
zrozumienia polityki i kultury Euro-
py Środkowej i Wschodniej, o której 
miałem niewielką lub żadną wiedzę, 
z wyjątkiem Polski, która była tak 
znana ze względu na swoje zaanga-
żowanie w II wojnę światową. Polska 
stanowi centralny punkt w rozumie-
niu Europy Środkowo-Wschodniej 
jako jeden z krajów słowiańskich.

Brian z Tanzanii, aktualnie 
doktorant nauk politycznych 
i administracji publicznej z UMCS 
w Lublinie

A może doktorat?
Od 1 października 2019 r. szkoły doktorskie zastąpiły funkcjonujące studia doktoranckie.  

Kształcenie w nich prowadzone jest w przynajmniej dwóch dyscyplinach. Takie rozwiązanie ma 
zapewnić interdyscyplinarne podejście do badań. Czy doktorat jest zawsze dobrym pomysłem?

• Mam bardzo dobre zdanie 
o doktoracie w Polsce i za granicą. 
Doktorat wdrożeniowy jest dobrą 
alternatywą dla osób, którzy chcą 
łączyć karierę naukową z pracą 
zawodową poza uczelnią.

Anna, doktorantka nauk o komu-
nikacji społecznej i mediach z UMCS

• Mam niewielką wiedzę o dok-
toracie wdrożeniowym. Uważam, 
że bardzo niewiele się o tym mówi 
i sporo osób nie ma świadomości, 
że taka możliwość łączenia nauki 
z biznesem istnieje – zwłaszcza w na-
ukach innych niż stricte techniczne.

 Szkoły doktorskie działają zu-
pełnie inaczej niż studia doktoranc-
kie. Mimo tego, że każdy z doktoran-
tów może liczyć na stypendium, jego 
wysokość jest niższa niż najniższa 
pensja w Polsce. Zajmowanie się wy-
łącznie doktoratem w praktyce raczej 
jest więc niemożliwe.

Bycie w szkole doktorskiej to 
poważne wyzwanie. Specyfika jej 
funkcjonowania bardzo się od siebie 
różni w poszczególnych miastach. 
Zrobienie doktoratu wymaga przede 
wszystkim silnej motywacji we-
wnętrznej. W mojej opinii to właśnie 
ona w połączeniu ze współpracą 
z promotorem szczerze zaintereso-
wanym naszym tematem i gotowym 
do zaangażowania się w pomoc 
stanowią prawdziwą szansę na suk-
ces. Takich promotorów jest jednak 
wciąż niewielu – tym bardziej cenię 
mojego opiekuna naukowego, który 
stanowi dla mnie wielkie oparcie 
i czasem wierzy we mnie bardziej niż 
ja w samą siebie.

Niestety, w Polsce o rozwoju 
naukowym i pozostaniu na uczelni 
wciąż zbyt często się nie wspomina, 
zwłaszcza na niektórych kierunkach 
związanych z naukami społecznymi 
i humanistycznymi.

KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW
Doktorat to z pewnością jedna 

z doskonałych możliwości dla osób 
chcących rozwijać się w obszarze edu-
kacji i poszerzać własne zdolności. 

Plusem z pewnością jest to, 
że szkoły doktorskie w Polsce są 
bezpłatne, interdyscyplinarne i za-
pewniają stypendium. 

Minusem jest fakt, że nie mogą 
być prowadzone w trybie niestacjo-
narnym, co stanowi duże utrudnie-
nie dla osób pracujących zawodowo. 
Drugim negatywnym aspektem jest 
niełatwa rekrutacja i lista wymagań, 
które należy spełnić już jako uczest-
nik szkoły doktorskiej. 

Doktorat za granicą jest ciekawą 
opcją, zwłaszcza dlatego że po jego 
ukończeniu nasza kariera może się 
lepiej rozwinąć. Należy jednak pa-
miętać, że w wielu przypadkach przy 
rekrutacji na zagraniczne uniwersy-
tety należy zdać egzaminy językowe 
i liczyć się z wyższymi kosztami 
utrzymania. 

Natomiast doktorat wdroże-
niowy to przygotowanie rozprawy 
doktorskiej, która pomaga danemu 
przedsiębiorstwu w rozwoju. Jest to 
dobra droga dla osób, które chcą roz-
wijać swoją karierę naukową, ale nie 
chcą rezygnować z pracy zawodowej 
poza uczelnią.

JAKIE OPINIE MAJĄ SAMI 
DOKTORANCI? 

• Uważam, że studia za granicą po-
zwolą doktorantowi zdobyć większe 
doświadczenie niż w Polsce (np. szli-
fowanie języka, nowoczesne metody 
badań). Doktorat wdrożeniowy to 
świetna alternatywa dla standardo-
wej formy zdobycia stopnia doktora.

Natalia, doktorantka nauk o za-
rządzaniu i jakości z UMCS
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Dzień Polonii  
i Polaków za Granicą

w Londynie. Kościół pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej prowadzi msze w ję-
zyku polskim. Natomiast w piwnicach 
świątyni mieści się mała kawiarnia, 
w której po mszy można zjeść polski 
rosół, napić się kawy czy porozma-
wiać w swoim ojczystym języku. 

• Wiele światowych gwiazd ma 
pochodzenie polskie. Są to np. Nata-
lie Portman czy Scarlett Johansson 
– rodzice aktorek to Żydzi polskiego 
pochodzenia. Także znany m.in. 
z Pamiętników wampirów czy serialu 
CSI: Kryminalne zagadki Paul Wesley 
(a właściwie Paweł Wasilewski) jest 
synem polskich emigrantów, którzy 
osiedlili się w USA. 

• Adam Mickiewicz uważał się za 
Litwina, a tak naprawdę urodził się na 
terenach dzisiejszej Białorusi. Dlacze-
go właściwie nazywa się go najwięk-
szym polskim poetą? Ponieważ kiedyś 
Litwa i Polska były Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów, dlatego niektórzy 
sądzili, że jeśli ktoś jest Litwinem, to 
również Polakiem – i na odwrót. 

• W tym dniu Polacy za granicą 
zazwyczaj organizują biało-czerwone 
marsze, spotykają się na piknikach, 
koncertach i klubach zrzeszających 
Polaków lub wywieszają polską flagę 
na znak swojego pochodzenia. 

• Istnieje wiele fundacji, które 
dbają o polskie dziedzictwo poza 
granicami kraju. Są to m.in. Fundacja 
Polskie Maki czy Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska. 

i Andorze. W najmniejszym pań-
stwie świata Watykanie mieszka aż 
50 Polaków.

KARTA POLAKA
Aby ułatwić Polonii życie w Pol-

sce, stworzono Kartę Polaka, czyli 
dokument, który potwierdza przy-
należność do naszego kraju. Można 
ją zdobyć m.in. dzięki znajomości 
języka polskiego, kultywowaniu 
tradycji czy posiadaniu polskich 
korzeni. Ta karta przede wszystkim 
zwalnia z konieczności otrzymania 
pozwolenia na pracę i opłat za studia 
w Polsce. 

Mimo że język polski jest 
jednym z najtrudniejszych języków 
świata, posługuje się nim prawie 
45 mln ludzi. Ta liczba sprawiła, że 
zajmuje on 26. miejsce wśród naj-
częściej używanych języków. Dzięki 
temu w wielu państwach powstały 
ośrodki nauczające języka i kultury 
polskiej. Jeden z nich znajduje się 
nawet w Pekinie. 

Na Białorusi wprowadzono 
zakaz nauczania w innym języku niż 
państwowe (czyli rosyjski i biało-
ruski), dlatego w tym państwie nie 
można już uczyć w naszym ojczy-
stym języku.

CIEKAWOSTKI

• Polonię zaczęli tworzyć już emi-
granci, którzy wyjechali ze względu 
na II wojnę światową i sytuację eko-
nomiczną lub polityczną w kraju. 

 

• Najstarsza parafia rzymskokato-
licka założona w 1930 r. znajduje się 

D rugie z nich jest obchodzone 
w Polsce od 2002 roku jako 
dowód uznania dla osób, 
które mieszkają za granicą, 

a jednocześnie czują się integralną 
częścią narodu polskiego i kontynu-
ują polskie tradycje.

CZYM W OGÓLE JEST POLONIA?
Są to emigranci, którzy od 

lat mieszkają za granicą, oraz ich 
potomkowie, a także osoby, które 
urodziły się na terenie innego kraju 
niż Polska, ale przyznają się do 
polskich korzeni. 

Szacuje się, że około 20 mln 
osób polskiej narodowości mieszka 
poza granicami kraju. Większość 
rodowitych obywateli wyjechała 
w celach zarobkowych. Według 
spisu ludności z 2018 roku aż ponad 
30 mln osób uznaje się za Polaków 
ze względu na swoje pokrewień-
stwo. Wynika z tego, że na świecie 
żyje prawie raz tyle osób polskiego 
pochodzenia, co na terenach Rzecz-
pospolitej. Pod względem liczeb-
ności w stosunku do ludności kraju 
ojczystego osoby polskiej narodowo-
ści za granicą zajmują szóste miejsce 
na świecie. 

Połowa z nich postanowiła 
przenieść swoje życie do Stanów 
Zjednoczonych. Największe skupi-
sko Polonii jest w Chicago – mieszka 
tam prawie 2 mln Polaków. Drugim 
największym skupiskiem Polonii są 
Niemcy. Zaskakujące, ale podium 
zamykają Kanada, Brazylia, Francja 
(liczby ruchome w zależności od 
roku, w którym przeprowadzono 
spis ludności). Najmniej osób (po 
10) polskiego pochodzenia jest 
w Liechtensteinie, Mozambiku 

Święta majowe kojarzą się Polakom ze Świętem Konstytucji i długim weekendem, doskonałą 
okazją do odpoczynku. Jednak 2 maja tak naprawdę nie jest dniem wolnym od pracy, chociaż 
przypadają wtedy dwa święta: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. 

Marta Dąbrowska

MAJ
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Maja Polak

CZAS DLA BLISKICH
Międzynarodowy Dzień Rodzin 

został ustanowiony 20 września 
1993 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ, które to ma za zadanie 
promowanie wartości rodzinnych 
w obszarach demograficznym, go-
spodarczym oraz społecznym, a jego 
hasła to m.in.: zwalczanie ubóstwa 
rodzinnego i wykluczenia społecz-
nego oraz zapewnienie równowagi 
rodzinnej w pracy. 

W Polsce od 2014 roku możemy 
uczestniczyć np. w akcji „Dwie go-
dziny dla rodziny”, która ma na celu 
skrócenie godzin pracy i poświęcenia 
dwóch z nich swoim bliskim. 

Rodzina jest bowiem dobrem 
nadrzędnym, jest podstawową 
strukturą społeczną, od której 
zależy kształt populacji, poziom 
jej życia czy możliwości na tle 
innych krajów. 

Wiem, że czytając to, nie macie 
już 10 lat, miliona pytań do swoich 
rodziców, mama nie wie wszyst-
kiego, a tata nie jest cudotwórcą, 
który naprawi nawet statek kosmicz-
ny. Chciałabym jednak, abyście 
w miarę możliwości spędzili ten 
dzień z najbliższymi. Z rodzicami, 
rodzeństwem, dawno niewidziany-
mi dziadkami, a nawet kuzynami. 
Dbajcie o relacje, bo w życiu nie 
ma nic ważniejszego niż poczucie 
bezpieczeństwa i miłość, jaką daje 
rodzina. Każda rodzina, nawet ta 
najmniejsza, niepełna lub niekon-
wencjonalna.

Jak zdefiniować rodzinę, jeśli nawet encyklopedia PWN mówi, że  
„…jednoznacznie zdefiniowanie rodziny jest sprawą trudną i budzącą  
kontrowersje”. 

o starzejącym się społeczeństwie. We-
dług prognozy przygotowanej przez 
GUS w 2050 roku w Polsce udział 
osób w wieku powyżej 65 lat wyniesie 
32,7%, a wieku produkcyjnym – 57%. 
Czy to jednak jedyna konkluzja? 

To, że na przestrzeni lat model 
rodziny się zmienił, nie jest równo-
znaczne z tym, że ludzie przestali 
być szczęśliwi, a zwyczajnie zmieniły 
się ich priorytety. Obecnie wielu 
młodych ludzi stawia na karierę, two-
rzenie trwałych niesformalizowanych 
relacji, podróże i realizację marzeń, 
do których niekoniecznie należy 
gromadka maluchów. Dwie osoby ko-
chające się i dbające o siebie nawzajem 
nadal tworzą swego rodzaju rodzinę, 
mimo że nie przyczyniają się do wzro-
stu demograficznego kraju.

MODELE RODZINY NA ŚWIECIE
Sytuacja w innych krajach Euro-

py wygląda analogicznie. Przykłado-
wo z badania z 2017 roku dotyczące-
go struktury rodziny w Niemczech 
wynika, że 53% rodzin ma tylko 
jedno dziecko, 36% dwoje dzieci, 9% 
troje, a jedynie 2% czworo lub więcej. 

Według danych Banku Świa-
towego współczynnik dzietności 
na świecie w ciągu ostatnich lat 
sukcesywnie spada: 2.7 (2000), 
2.5 (2010), 2.4 (2020). W Polsce na 
przestrzeni lat 2000–2020 waha 
się między 1.22–1.48. Polska więc 
nie jest jedynym krajem na świecie, 
w którym struktura demograficzna 
się zmieniła, jest to bowiem zjawi-
sko globalne.

Z okazji obchodzonego 15 maja 
Międzynarodowego Dnia 
Rodzin postaram się przybli-
żyć Wam, jak wygląda rodzina 

zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Myślę, że większość z nas zdaje 

sobie sprawę ze zmian, jakie nastąpi-
ły w przeciągu kilku ostatnich dekad. 
Wystarczy spojrzeć na pokolenie 
naszych dziadków czy rodziców. 
Małżeństwo w wieku 20-25 lat, kilka 
pociech pojawiających się w domu 
w krótkim odstępie czasu. Ojciec jako 
głowa i często jedyny żywiciel rodziny 
i mama, strażniczka domowego ogni-
ska pracująca na pełen etat w domu. 

Dzisiejszy model rodziny to 
przeważnie związek partnerski, 
niekoniecznie sfinalizowany insty-
tucją małżeństwa, który w równym 
stopniu dba o budżet domowy oraz 
statystycznie posiada 1 lub 2 dzieci. 
Aby dokładnie zobrazować różnicę 
w podejściu Polaków do zakładania 
rodziny, na wykresie powyżej przed-
stawiono dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, dotyczące liczby 
małżeństw oraz przyrostu natural-
nego w Polsce w latach 1990-2020.

Według danych GUS-u zarówno 
w przypadku zawierania związ-
ków małżeńskich, jak i przyrostu 
naturalnego, możemy zaobserwować 
dość duży spadek wartości. Wniosek 
nasuwa się sam. Dla naszego społe-
czeństwa małżeństwo stało się jedną 
z alternatyw związku, a nie punktem 
docelowym, do którego dążą mło-
dzi ludzie. 

Ujemna wartość przyrostu 
naturalnego świadczy natomiast 

MAJ
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Międzynarodowy  
Dzień Rodzin
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Grill bez mięsa –  
                 najlepsze przepisy

Majówka to idealny czas na grilla, a unoszący się dym jest w stanie zamienić każdy, nawet  
najprostszy składnik w przepyszne danie. Dziś na tapet, a właściwie na ruszt bierzemy propozycje, 
przy których tworzeniu nie ucierpiało żadne zwierzę. 

GRILLOWANE WARZYWA
Warzywa to podstawa w kuchni 

wegańskiej, a na grillu można je 
przyrządzić jako samodzielne danie 
lub dodatek do innych przekąsek. 
Grillować możemy np. bakłażana 
marynowanego wcześniej w sosie 
sojowym, cukinię doprawioną wę-
dzoną papryką czy paprykę polaną 
oliwą z oliwek. Warto spróbować też 
grzybów (np. pieczarki, boczniaki) 
oraz kalafiora. Upiec można również 
bataty (warto je wcześniej lekko 
podgotować, by przyspieszyć proces 
pieczenia) oraz kukurydzę. 

Dodatkowy tip: użyjcie do wa-
rzyw mieszanki przypraw do mięs – 
te najczęściej są wegańskie, a dzięki 
takiemu dodatkowi łatwo oszukać 
kubki smakowe i nos. 

Nie można zapomnieć też o tra-
dycyjnych ziemniakach pieczonych 
w żarze ogniska czy grilla, które 
zarówno mięsożercom, jak i wege-
tarianom smakują równie dobrze! 
Z warzyw możemy też przygotować 
pyszne szaszłyki, do których warto 
dodać np. marynowane tofu. 

OWOCE Z GRILLA
Jeśli ktoś nie próbował grilla na 

słodko – tegoroczna majówka może 
być ku temu świetną okazją! Tak jak 
warzywa, możemy również zgrillo-
wać niektóre owoce. Świetnie się do 
tego nada ananas, brzoskwinia czy 
banan, którego należy naciąć wzdłuż 
skórki i włożyć do środka kawałki 
gorzkiej czekolady. Później wystarczy 
owinąć w folię, poczekać kilkanaście 
minut, a następnie już tylko patrzeć 
na współbiesiadników z wyżyn sma-
ku, na które się wzniesiemy.

GOTOWE WEGE-MIĘSO
Na sklepowych półkach znajdzie-

my coraz więcej wege zamienników 

klasycznych wyrobów mięsnych na 
grilla. Warto zwrócić uwagę na sojowe 
kiełbaski, warzywne kotlety do burge-
ra czy nawet wegańskie żeberka.

GRILLOWANE HALLOUMI I TOFU
Ser halloumi jest jednym z lep-

szych serów, jakie można zjeść (to 
opcja dla wegetarian, nie wegan), 
a wrzucenie go na grilla tylko dodaje 
mu walorów smakowych. Wystarczy 
pokroić go w plastry o grubości ok. 
5-7 mm i posmarować olejem. Nie 
potrzebuje żadnych dodatków i przy-
praw, bo jego smak jest bardzo wyra-
zisty. Obok halloumi możemy położyć 
również tofu. Wystarczy wcześniej 
pokroić je w plastry i zamarynować 
przez dwie godziny w mieszance 
oliwy, sosu sojowego, czosnku, miodu, 
szczypty chilli i pokrojonej cebulki 
oraz pietruszki. Po upieczeniu można 
je polać pozostałością marynaty – nic 
się nie może zmarnować!

STEKI Z BAKŁAŻANA
Bakłażana należy umyć i pokroić 

w około 2-centymetrowe plastry. 
Następnie go solimy, kładziemy 
na papierowy ręcznik i czekamy, 
aż wypuści wodę, dzięki czemu 
będzie bardziej miękki. Gotowe 
plastry smarujemy z obu stron oliwą 
z mieszanką przypraw (np. orega-
no, tymianek, bazylia) i grillujemy. 
Pod koniec, około 2 minuty przed 
podaniem, plastry posypujemy 
wybranym serem – może to być feta, 
mozzarella, ser pleśniowy czy też 
kozi. Gotowego bakłażana warto 
posypać zieleniną, np. koperkiem.

CEBULKA NADZIEWANA TOFU  
I SEREM PLEŚNIOWYM

Cebulę przekrajamy wzdłuż na 
połówki, delikatnie wyjmujemy ze 

środka kilka jej warstw. Następnie 
nadziewamy warzywo tofu zmik-
sowanym z serem pleśniowym 
(w równych proporcjach), doprawio-
nym solą i pieprzem. Po upieczeniu 
cebulki całość polewamy octem 
balsamicznym.

GRILLOWANE SZPARAGI
Szparagi myjemy, odłamujemy 

twarde końcówki. Przygotowujemy 
marynatę z oliwy, sosu sojowe-
go i przeciśniętego przez praskę 
czosnku. Szparagi nadziewamy na 
patyczki do szaszłyków i smaruje-
my lub polewamy marynatą. Pie-
czemy po około 5 minut na każdej 
ze stron na aluminiowej tacce. Po 
upieczeniu posypujemy solą morską 
i pieprzem.

GRUSZKI Z DŻEMEM I SEREM 
PLEŚNIOWYM

Gruszki kroimy na pół i usuwa-
my gniazda nasienne. Nie musimy 
ich obierać, wystarczy dokładnie 
je umyć. W miejsce po pestkach 
nakładamy łyżeczkę dżemu żurawi-
nowego i posypujemy pokruszonym 
serem pleśniowym oraz posiekanymi 
orzechami włoskimi. Grillujemy 
owinięte folią kilkanaście minut, aż 
gruszki zmiękną.

PIECZYWO Z GRILLA
Nie możemy zapomnieć o pie-

czywie. Warto przygotować aroma-
tyczne masło czosnkowe (weganie, 
poszukajcie roślinny zamiennik) 
i posmarować nim kawałki bagietki. 
Następnie możemy bagietkę ponow-
nie złożyć w całość, owinąć folią, by 
upiec w jednym, dużym kawałku, 
a później łatwo podzielić się z przy-
jaciółmi. Życzymy Wam smacznego. 
Dacie się namówić na grill bez mięsa?

Klaudia Łoś
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praktycznie z całego świata, co daje 
niesamowitą możliwość rozwoju. 
Oczywiście skoro ja mogę, to znaczy, 
że inni też, a przez to konkurencja 
o największe talenty jeszcze bardziej 
wzrosła i wynagrodzenia takich pra-
cowników stały się jeszcze bardziej 
atrakcyjne.

NIE KAŻDY WYTRZYMA
Jak pokazują badania, praca 

zdalna nie służy dobrze wszystkim 
grupom pracowników. Ekstrawertycy 
są w tej formie bardzo ograniczeni, 
nie mają fizycznego kontaktu ze 
współpracownikami, odcina się ich 
od pracy zespołowej, mowy ciała i so-
cjalnej strony przebywania w miejscu 
pracy. To boli i niestety prowadzi 
często do spadku ich efektywności 
pracy i poczucia przynależności do 
przedsiębiorstwa. W trakcie pande-
mii dochodziło do takich sytuacji, że 
nowi pracownicy przez nawet dwa 
lata nie widzieli swojego zespołu poza 
kamerkami. 

Dla introwertyków praca zdalna 
może być rajem. Poza możliwością 
skupienia się w zaciszu domowym na 
swoich obowiązkach jest to korzystne 
dla ich postawy społecznej.

WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE 
Czy praca zdalna zostanie z nami 

na stałe? W niektórych zawodach tak, 
w niektórych nie. Istotna będzie ob-
serwacja efektywności pracy i nasta-
wienie psychiczne pracowników. Na 
pewno w warunkach rzeczywistych 
udało się niemal wszystkim przete-
stować tę formę pracy i nastawienie 
do niej uległo znacznej liberalizacji, 
co może pozwolić pracownikom na 
większą swobodę działań i negocjacji 
z pracodawcą.

steśmy w pracy. Są to o wiele większe 
oszczędności niż większy rachunek 
za prąd z racji używania kompu-
tera w domu.

GDZIEŚ, CHOĆ NIE WIADOMO GDZIE
Zdalnie, czyli wszędzie. Ta myśl 

przyświeca niektórym pracownikom 
i wykorzystują to do zmiany miejsca 
zamieszkania bez zmiany pracodaw-
cy. W ciepłym kraju? Może w zim-
nym? Wśród palm, a może pingwi-
nów? Tutaj ograniczeniem jest tylko 
wyobraźnia i… dostęp do internetu. 

Warto przy tym pamiętać o strefie 
czasowej, w wielu wypadkach trzeba 
się jednak dopasować do funkcjono-
wania pracodawcy i możliwości finan-
sowych. Pamiętajmy, że mówimy cały 
czas o pracy za konkretną walutę, a to 
może być jakąś barierą przy wyborze 
swojego miejsca na laptopa. Miejmy 
jednak na uwadze, że praca w innym 

kraju 
może 
dotyczyć 
promila 
pracu-
jących, 

często trzeba jednak pojawić się 
w biurze, przesłać szybko dokumenty 
czy spotkać się z kimś. Głównie taka 
forma dotyczy pracowników z sektora 
IT, jednak w dobie lockdownów wielu 
pracowników udowodniło, że też 
potrafią wykonywać swoje obo-
wiązki zdalnie, nie tracąc przy tym 
efektywności. 

Praca zdalna to również wielka 
szansa dla przedsiębiorstw na budo-
wanie międzynarodowych zespołów 
i tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
na rynku pracy. Nagle okazało się, 
że nie trzeba już rekrutować tylko 
w swoim lokalnym środowisku, 
a można sięgnąć po zasoby kadrowe 

Miało to być chwilowe roz-
wiązanie, aby organizacje 
mogły utrzymać podstawową 
sprawność operacyjną tam, 

gdzie to było możliwe. Teraz już 
wiemy, że w wielu miejscach ta forma 
została na tyle efektywnie wdrożona, 
że zostanie na stałe. 

Praca zdalna to zgodnie z defini-
cją wykonywanie swoich obowiązków 
służbowych poza miejscem pracy 
wskazanym przez pracodawcę, czyli 
np. poza siedzibą lub biurem. Najczę-
ściej praca zdalna wykonywana jest 
z miejsca zamieszkania pracownika, 
jednak skoro to miejsce pracy nie jest 
określone, to czy koniecznie musi to 
być nasz dom? 

Oczywiście taka forma świad-
czenia pracy nie dotyczy wszystkich 
pracowników. Tylko część działów 
i zawodów może sobie pozwolić na 
pracę poza miejscem pracodawcy. 
W wielu zawodach bezpośredni 

kontakt z klientem lub produktem 
jest niezbędny do poprawnego 
wykonywania swoich obowiązków, 
zatem pole to ograniczamy tylko do 
„wybranych”. Kryterium możliwości 
to przede wszystkim praca na kom-
puterze i dostęp do internetu, a z racji 
tego, że w obecnym świecie są to już 
powszechne rzeczy, nie ma obo-
wiązku siedzenia ani w konkretnym 
mieszkaniu, ani konkretnym mieście, 
ani też kraju czy na kontynencie. 

Praca zdalna na pierwszy rzut 
oka wydaje się być bardzo wygod-
na i oszczędna – nie tracimy czasu 
na dojazdy, na szykowanie się itp., 
wystarczy włączyć komputer i już je-

Praca zdalna – nie tylko w Polsce, 
nie tylko w Twoim mieście

Zmiany, które na rynek pracy przyniosły kolejne lockdowny, możemy już teraz analizować  
w podziale na chwilowe i takie, które weszły do naszego „krwiobiegu gospodarczego” na stałe. 
Jednym z takich aspektów jest praca zdalna towarzysząca nam praktycznie od początku pandemii.

Tomasz Rykaczewski

Nie ma obowiązku siedzenia ani w konkretnym mieszkaniu, 
ani konkretnym mieście, ani też kraju czy na kontynencie.
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Edyta Śpiewak

ZNACZENIE INNOWACJI  
W WALCE ZE ZMIENNYM  
KLIMATEM 

Rozwój nowych technologii nie-
wątpliwie wspomaga walkę ze zmia-
nami klimatu, które stawiają obecne 
budownictwo oraz architekturę 
przed trudną próbą. To od zastoso-
wanych rozwiązań uzależniony jest 
komfort życia codziennego, zdrowie, 
a nawet funkcjowanie społeczeń-
stwa. Rozwiązań jest wiele. Poniżej 
tylko wybrane z nich.

W ostatnim czasie coraz popu-
larniejszy jest tzw. dom pasywny. 
To obiekt, w którym dzięki zasto-
sowaniu właściwych rozwiązań 
technologicznych, zapotrzebowanie 
na energię jest minimalne i wynosi 
ośmiokrotnie mniej w porównaniu 
do standardowych domów. Taki dom 
pozyskuje ciepło ze źródeł odnawial-
nych, którymi mogą być np. światło 
słoneczne czy naturalne ciepło 
gruntu. Do ogrzewania takiego 
domu w zwykłych warunkach nie 
powinno być wykorzystywane żadne 
z paliw nieodnawialnych, tj. gaz, 
węgiel czy olej.

W miastach, gdzie trudno zna-
leźć miejsce na roślinność, idealnie 
sprawdzą się tzw. zielone dachy 
i ściany. Do ich zalet zalicza się m.in.: 
oczyszczanie powietrza, obniżenie 
poziomu hałasu i temperatury oto-
czenia, gromadzenie wody deszczo-
wej i zwiększenie bioróżnorodności. 

Podsumowując, adaptacja 
wszelkich innowacji jest kluczo-
wa w walce ze zmianami klimatu 
i może przyczynić się do dobrostanu 
całej planety.

Naukowcy zgodnie twierdzą, że zmiany klimatu przyczynią się do coraz częstszych ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. Skutki tych zjawisk dotkną bez wyjątku każdego mieszkańca Ziemi. Będą nie 
tylko wyzwaniem, ale również sporym zagrożeniem dla gospodarki, zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

micznego pokazuje, że gwałtowne 
zmiany klimatu są najważniejszym, 
długoterminowym zagrożeniem 
dla świata. Problemem jest również 
nieskoordynowana globalna poli-
tyka klimatyczna oraz niejednolite 
podejście do walki z ociepleniem 
klimatu w różnych częściach świata. 
To sprawia, że walka ta prowadzi do 
napięć społecznych i gospodarczych, 
a w rezultacie jest po prostu mało 
skuteczna.

W obliczu katastrofalnych skut-
ków spowodowanych działaniem 
sił natury ludzie czują się często 
bezsilni. Tu warto zadać pytanie: 
czy ludzie mogą samodzielnie, bez 
czekania na dyrektywy organów 
administracji centralnej, przygoto-
wać się na zmiany klimatu bądź im 
zapobiegać? Odpowiedź jest prosta: 
oczywiście, że tak! Może wydawać 
się, że człowiek jest niczym wobec 
całej planety, jednak ma on już 
wystarczające możliwości, by na 
nią wpływać. 

Największy wpływ na zmiany 
klimatu Ziemi ma ludzka działalność 
związana z emisją gazów cieplarnia-

nych, a szczególnie dwu-
tlenkiem węgla. A więc co 
zrobić, by chronić klimat? 
Warto zacząć od niewiel-
kich zmian, które mają 
wielkie znaczenie. Trzeba 
postarać się ograniczyć 

do niezbędnego minimum zużycie 
węgla, gazu, ropy. Ponadto, w miarę 
możliwości, dojeżdżać do pracy ro-
werem zamiast samochodem, czy też 
kupować ekologiczne produkty. Przy 
okazji zyska na tym budżet domowy.

CZYM SĄ ZMIANY KLIMATU?
Słowo klimat oznacza cało-

kształt zjawisk pogodowych, które 
stale utrzymują się w danym rejonie. 
Do określenia klimatu konieczne są 
obserwacje meteorologiczne trwające 
minimum 30 lat. Na jego kształtowa-
nie się wpływają właściwości geogra-
ficzne oraz fizyczne danego obszaru. 

W istocie zmiany klimatyczne to 
nic innego jak zmiany właściwości 
oraz stanu klimatu, które utrzymują 
się przez długi okres. Wiążą się one 
m.in. ze wzrostem temperatury Zie-
mi, procesem globalnego ocieplenia, 
a także działalnością przemysłową 
człowieka. Ostatnie lata pokazują, 
że zmiany klimatyczne są coraz bar-
dziej dotkliwe zarówno dla gospo-
darki, jak i społeczeństwa. 

Zmiany klimatu to problem 
globalny. Ocieplanie się klimatu 
powoduje, że rośliny i zwierzęta nie 
są w stanie przystosować się do tak 
nagłych zmian, dlatego wielu z nich 
grozi wyginięcie. Jednym z dowodów 
na to, że klimat ulega zmianie, jest 
zaobserwowanie przyspieszonego 
topnienia lodowców w Grenlandii.

CZY LUDZIE MOGĄ  
WPŁYWAĆ NA KLIMAT?

Najnowszy raport ,,Global 
Risks Report 2022” opracowany 
przez radę doradczą ds. globalnego 
ryzyka Światowego Forum Ekono-

 Do określenia klimatu konieczne są obserwacje 
 meteorologiczne trwające minimum 30 lat.

Zagrożenia klimatyczne – 
jak stawiamy im czoła?
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nopoli i oligopoli znacznie utrudnia 
swobodne regulowanie rynku. Innym 
zarzutem jest to, że jednostka ma 
zbyt dużą swobodę w wykorzystaniu 
własnego interesu kosztem całego 
społeczeństwa. Jednak wyznawcy 
liberalizmu podnoszą ten zarzut, 
twierdząc, że indywidualne bogac-
two gwarantuje zwiększenie bogac-
twa całego społeczeństwa poprzez 

tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

Warto dodać, że obecnie cena już 
dawno przestała być jedynym regula-
torem gospodarki. Poza regulacjami 
rządowymi, np. płacą minimalną, 
dotacjami czy rolą związków zawo-
dowych, naturalne procesy rynkowe 
ulegają postępującej globalizacji, 
międzynarodowym koncernom czy 
nakładom na reklamę. W państwach 
słabo rozwiniętych teoria ta ma więk-
sze szanse powodzenia, ponieważ 
rynek funkcjonuje tam na zasadach 
podobnych do czasu, gdy powstała 
wspomniana teoria. Jednak w pań-
stwach dobrze rozwiniętych nie do 
końca się ona sprawdzi. 

Zatem niewidzialna ręka rynku 
nie jest lekiem na wszelkie problemy 
gospodarcze XXI wieku. Współcze-
śni ekonomiści starają się znaleźć 
równowagę między mechanizmami 
wolnorynkowymi a ingerencją ze 
strony państwa.

są wspierane przez niewidzialną rękę 
rynku i podejmują takie działania, 
które jednocześnie przynoszą pożytek 
całemu społeczeństwu. 

Przykładowo, każdy właściciel 
danego przedsiębiorstwa początkowo 
działa sam i wszelkie zyski ma tylko 
dla siebie. Z czasem postanawia się 
rozwijać, więc zatrudnia pracow-
ników. W ten sposób już nie tylko 
przedsiębiorca osiąga zysk, lecz 
również zatrudnieni przez niego 
pracownicy. Następnie osoby te 
wydają zarobione przez siebie 
pieniądze u innego właściciela 
przedsiębiorstwa, np. w sklepie 
spożywczym i dzięki temu pomagają 
nie tylko temu właścicielowi, ale tak-
że jego pracownikom. W taki sposób 
bogaci się całe społeczeństwo.

Nawet gdy dojdzie do trudnych 
ekonomicznie sytuacji, np. zmienią 
się preferencje nabywców lub popyt 
na dane dobro spadnie, to rynek i tak 
sobie poradzi. Po prostu producent 
poszuka innych rynków zbytu lub 
podejmie produkcję nowych dóbr. 
Zawsze będzie jakaś alternatywa.

WADY I ZALETY NIEWIDZIALNEJ 
RĘKI W WOLNYM RYNKU

Teoria ta ma zarówno swoich 
zwolenników, jak i przeciwników. 
Krytycy skupiają się głównie na kwe-
stii dóbr publicznych. Twierdzą, że 
co prawda może z nich korzystać jed-
nocześnie wiele osób, ale koszty ich 
wytworzenia znacznie przewyższają 
korzyści pojedynczych jednostek. 
Ponadto, powstawanie na rynku mo-

KONCEPCJA NIEWIDZIALNEJ 
RĘKI RYNKU

Jest to metafora wprowadzona 
przez szkockiego ekonomistę i filozo-
fa Adama Smitha w jego książce Bada-
nia nad naturą i przyczynami bogactwa 
narodów z 1776 roku, której celem 
było opisanie motywacji uczestników 
rynku. Znaczenie jego badań było 
tak ogromne, że do dziś są one nadal 
aktualne i stanowią przedmiot wielu 
dyskusji ekonomicznych.

Koncepcja niewidzialnej ręki 
rynku zakłada, że rynek reguluje się 
samoistnie, w sposób naturalny, bez 
jakichkolwiek ingerencji z zewnątrz, 
a równowagę cenową ustala podsta-
wowa zależność między popytem 
a podażą.  

Smith wychodził z założenia, że 
podmioty uczestniczące w transak-
cjach handlowych kupna-sprzedaży 
podejmują wybory racjonalnie i same 
najlepiej znają swoje potrzeby, a rynek 
umożliwia im zaspokajanie tych po-
trzeb. Zatem zabronione są wszelkie 
formy planowania oraz centralizacji 
gospodarki ze strony państwa, ponie-
waż nie są one zgodne z założeniem 
wolności i racjonalności podmiotów 
rynkowych. Zadaniem państwa jest 
ograniczenie się do zapewnienia 
porządku publicznego, bezpiecznych 
granic z innymi państwami oraz 
ochrona własności prywatnej.

JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE?
Adam Smith twierdził, że jed-

nostki kierujące się zaspokajaniem 
swoich potrzeb i własnych interesów 

Niewidzialna ręka rynku –  
czy nadal działa?

Podejmując dyskusje na tematy gospodarcze lub polityczne, coraz częściej można spotkać  
się z teorią tzw. niewidzialnej ręki rynku. Jakie faktycznie jest jej znaczenie w obliczu  
postępujących kryzysów gospodarczych, wysokiego bezrobocia i inflacji?

Edyta Śpiewak

Warto dodać, że obecnie cena już dawno  
przestała być jedynym regulatorem gospodarki.
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przedstawiciele świata nauki nie 
kładą się do łóżek.

W całej Polsce organizowane 
są warsztaty, pokazy, konkursy 
o charakterze naukowym, w których 
wziąć udział może każdy. Kuchnia 
molekularna, tajniki maszyn, które 
zmieniły świat, pojazdy przyszłości, 
a nawet loty na profesjonalnych 
symulatorach – to tylko niektóre 
z atrakcji czekających na nieidących 
spać śmiałków. W jednej z najbar-
dziej znanych na terenie Polski 
Małopolskiej Nocy Naukowców 
wzięło udział niemalże 50 tys. osób! 
Projekt ten jest częścią większej 
akcji – Europejskiej Nocy Naukow-
ców – która połączyła już około 200 
miast w Europie. 

Jeśli jednak jesteś tak głodny 
wiedzy, że nie wytrzymasz do kolej-
nej edycji, nic straconego! Centrum 
Nauki Kopernik jest bowiem organi-
zatorem „Wieczorów dla Dorosłych”. 
Tajemniczo brzmiąca nazwa suge-
ruje, że nie będzie można narzekać 
na nudę. Nauka w tym nietypo-
wym wydaniu prezentowana jest 
zainteresowanym w jeden czwartek 
w miesiącu. Warunek uczestnictwa? 
Ukończone 18 lat i głód wiedzy. 
Jeśli więc masz ochotę zaprosić 
swoją drugą połówkę na nietypową 
randkę, weź to pod uwagę. Jesteś 
singlem i obawiasz się towarzystwa 
samych par? Spokojnie, spotkasz tam 

Istnieją dziesiątki sposobów na 
to, aby najnowszymi odkryciami 
zainteresować kolejne grupy od-
biorców. Przedszkolaki, nastolat-

kowie, sąsiedzi Twoich dziadków? 
Nie ma problemu – także oni mogą 
dowiedzieć się, co w świecie na-
uki piszczy!

NA PIKNIKU, W DZIEŃ NAUKOWY…
…różne słyszy się rozmowy. Tego 

typu wydarzenia zazwyczaj cieszą 
się dużym zainteresowaniem – i to 
nie tylko najmłodszych. Słyszeliście 
o Pikniku Naukowym Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik? Ta 
największa w Europie impreza plene-
rowa poświęcona tematyce naukowej 
jest organizowana już od ponad 20 
lat. Podczas jej pierwszej edycji, ma-
jącej miejsce w 1997 roku, pojawiło 
się ponad 3 tysiące uczestników. 
Obecnie można się doliczyć nawet 
120 tys. gości! Zmieniają się motywy 
przewodnie, modyfikowane są po-
mysły na poszczególne wystawy, ale 
niezmiennie głód wiedzy przyprowa-
dza co roku kolejne pokolenia tych, 
którzy chcą zrozumieć, jak funkcjo-
nuje świat. Nie jest to oczywiście 
jedyna tego typu inicjatywa. Równie 
ciekawym projektem na nieco 
mniejszą skalę jest Rodzinny Piknik 
Polskiej Akademii Nauk „Nauka też 
Sztuka!”. 

Poza ogólnopolskimi wydarze-
niami naukowymi warto zapoznać 
się także z lokalnymi propozycjami, 
którym przyświeca podobna idea. 
Przykładem tego są chociażby orga-
nizowane w wielu mniejszych i więk-
szych miastach festiwale naukowe. 
W przeciwieństwie do wspomina-
nych pikników najczęściej trwają 
one kilka dni. To właśnie wówczas 
można rozwikłać zagadki znajdują-
ce się w naukowym escape roomie, 
udać się na bezpłatną wycieczkę 
do obserwatorium lub pograć w na-
ukowe planszówki. Przykładowo, 
w ramach 19. Toruńskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki zorganizowano aż 130 
rozmaitych wydarzeń, co spotkało 
się z zainteresowaniem ok. 30 tys. 
uczestników! Jeśli więc wymienione 
nazwy brzmią dla Was obco, to warto 
wpisać je do swojego kalendarza.

NOCĄ O NAUCE
Ktoś kiedyś powiedział, że noc 

jest od spania. Wprawdzie po-
twierdza to rzesza naukowców, ale 
doskonale wiemy, jak trudno to cza-
sami wdrożyć w życie. Problem ten 
uparcie ignorują m.in. miłośnicy kin 
i muzeów. To właśnie ich znaleźć 
można na regularnie organizowa-
nych Nocach Muzeów oraz marato-
nach filmowych klasyków. Nadcho-
dzi jednak taki czas, w którym to 

Nauka? Daj się jej zaskoczyć!
Lubisz opowiadać o nauce innym specjalistom? Wybierz się na konferencję, aby znaleźć się 

w ich gronie. Jeśli jednak jednym z Twoich celów jest popularyzacja wiedzy, nie okopuj się w uni-
wersyteckich murach.

Magdalena Maciejewska
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mnóstwo osób w podobnej sytu-
acji. To także okazja do zwiedzenia 
miejsca, które na co dzień po brzegi 
wypełnione jest dziećmi i młodzieżą. 
„Cyfrowy mózg”, „Randka w ciem-
no”, „Mieszanka firmowa”, „Czas na 
miłość”, „W plener”, „5G – czy jest 
się czego bać?” – to właśnie m.in. 
z takimi tematami w ciągu ostatnich 
2 lat mogli zapoznać się uczestnicy 
„Wieczorów dla Dorosłych”, o których 
można naprawdę wiele opowiadać.

NAUKA NA ŚNIADANIE
Naukowe opowieści można 

usłyszeć także tam, gdzie rzadko się 
tego spodziewamy. Przykładem tego 
może być tzw. telewizja śniadaniowa. 
Wbrew pozorom, pomiędzy stosem 
plotek, kącikiem kulinarnym a urodo-
wymi poradami usłyszeć tam można 
m.in. o przyczynach globalnego 
ocieplenia lub postępach związanych 
z poszukiwaniami leku na nieuleczal-
ną do tej pory chorobę. O nauce przy 
kawie trzeba mówić jednak zupełnie 
inaczej niż na specjalistycznej kon-
ferencji. W związku z tym nie każdy 
naukowiec się do tego nadaje. 

Przekazywaniem specjalistycznej 
wiedzy w przystępny sposób osobom 
niezwiązanym z danym tematem 
zajmują się właśnie popularyzatorzy 
nauki. Poza wypracowaniem w sobie 
umiejętności skutecznej komunikacji 
mierzą się z jeszcze jednym poważ-
nym wyzwaniem. Występy w popu-
larnych śniadaniówkach w gronie 
naukowców rzadko są uznawane za 
powód do chluby. Zdobyte tytuły 
naukowe najczęściej idą w parze 
z przekonaniem, że miejscem mówie-
nia o prawdziwej nauce są wyłącznie 
uniwersytety. 

Czy słyszeliście kiedyś o zajęciach 
poświęconych sposobom populary-
zacji nauki? Jeśli tak, to można Was 
uznać za wyjątkowych szczęśliwców. 
Jest to bowiem zagadnienie traktowa-
ne marginalnie, niezależnie od tego, 
jaką dyscyplinę nauki mamy na myśli. 
W praktyce więc wywiady i medial-
ne wystąpienia są często uznawane 
za celebrycką pseudonaukę, czemu 
niestety sprzyjają szeregi samozwań-
czych ekspertów powierzchownie 
zajmujących się danym zagadnieniem. 

Lęk przed społecznym ostracy-
zmem i negatywną oceną np. ze stro-
ny władz uczelni nie sprzyja środo-
wisku popularyzatorów. W praktyce 
więc bardzo często są to osoby, które 
zajmują się przekazywaniem wiedzy 
poza murami uczelni w wolnych chwi-
lach i pro publico bono. 

CYFROWA NAUKA
Popularyzacja nauki nie polega 

jedynie na organizowaniu wystaw, 
festiwali lub innych wydarzeń ple-
nerowych. Ogrom tego typu treści 
jest w wirtualnym świecie. Wśród 
cieszących się od kilku lat dużym 
zainteresowaniem podcastów znaleźć 
można także te o tematyce naukowej. 
„Nauka. To lubię” Tomasza Rożka, 
„Raport o stanie świata” Dariusza 
Rosiaka czy też „Radio Naukowe” 
Karoliny Głowackiej to tylko niektóre 
z rozwijających naszą wiedzę podczas 
biegania czy gotowania podcasto-
wych propozycji. 

Miłośnicy audiowizualnego 
przekazu mogą skusić się także na 
youtubowe kanały. Jednym z liderów 
w ich gronie jest Dawid Myśliwiec. 
Założony przez niego „Naukowy Beł-
kot” ma w chwili pisania tego tekstu 
683 tys. subskrybentów. Jeszcze 
większym zainteresowaniem cieszy 
się „Historia bez cenzury”, po którą 
chętnie sięgają nawet ci, którym 
w szkolnej edukacji z datami było 
nie po drodze. „SciFun”, „Człowiek 
absurdalny”, „Wojna idei” lub kanały 
Kasi Gandor albo Radka Kotarskiego 
to miejsca, do których warto zajrzeć, 
uruchamiając po raz kolejny aplika-
cję YouTube. 

Dzięki nim mamy szansę bez 
gigantycznego wysiłku dowiedzieć 
się, dlaczego kupujemy kremy z fil-
trem i czy parówki są tak straszne, 
jak opowiadali nam rodzice. Lubiana 
za ich czasów „Sonda” była jednym 
z pierwszych cieszących się dużym 
zainteresowaniem programem 
popularnonaukowym. Dzisiaj godnie 
starają się go zastąpić takie programy 
telewizyjne jak „Kopernik była kobie-
tą” czy też „Jak to działa?”. 

Co ważne – prezentowana w wy-
żej wymienionych miejscach wiedza 
opiera się na badaniach naukowych, 
a nie przekazywanych z ust do ust 
plotkach lub wymyślonych na potrze-
by kliknięć statystykach. W związku 
z tym mamy możliwość jej samodziel-
nego zweryfikowania lub poszerzenia 
dzięki wspominanym źródłom lub 
na przykład artykułom umieszcza-
nym na blogach naukowych albo ich 
facebookowych fanpage’ach. Jeśli 
więc nie obserwujesz „Crazy Nauki” 
lub „Cafe Nauki”, to szybko napraw 
ten błąd. Popularnonaukowe perełki 
możesz znaleźć także w wielu innych 
miejscach – nawet na TikToku! Wpisz 
w wyszukiwarkę „Learn on TikTok”, 
aby zobaczyć, w jaki sposób robią to 
na przykład w Uniwersytecie Cam-
bridge, a będziesz w szoku! 
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Aleksandra Samborska

adresaci wiadomych listów. W świat 
Harrego Pottera, na brodę Merlina, 
najlepiej wczuć się, odwiedzając stoli-
cę Edynburg. 

Edynburg jest piękny, jak Ty, 
koleżanko, gdy wychodzisz w sobotę 
na miasto i wiesz, że będzie tam ten 
chłopak, a Wasze spojrzenia spoty-
kają się na parkiecie. Średniowieczna 
starówka skupiona wokół „Królew-
skiej Mili” z pięknymi budynkami 
w kolorze kamienia szarego jak 
szkockie niebo czaruje turystów 
z całego świata. Trakt zaczyna się 
rezydencją Królowej Elżbiety przy 
wybrzeżu Morza Północnego, biegnie 
przy szkockim parlamencie, katedrze 
św. Idziego, a kończy się przy majesta-
tycznym edynburskim zamku.

W Edynburgu zaczęło się 
wszystko, co magiczne – minęło 25 
lat, odkąd J.K. Rowling na skrawkach 
serwetek w pubie Elephant w centrum 
notowała propozycje imion dla braci 
Wesley. Elephant to edynburska mek-
ka wyznawców Dumbledore’a. Jedną 
z dwóch, bo jest jeszcze hotel Bal-
moral. Za pokój, w którym Rowling 
napisała ostatnie rozdziały Insygniów 
Śmierci, a Harry wszedł we władanie 
czarnej różdżki, najwięksi fani płacą 
podobno tysiące funtów. 

Podrzucam pomysły na trzy 
miejsca – w końcu to majówka, ale 
warto zarezerwować sobie więcej 
czasu, bo eksplorowanie Szkocji to 
magiczna przygoda, którą rozłożyć 
można na kilka długich weekendów.

Byliście kiedyś na majówce w listopadzie? Ja też nie, choć szkocka wiosna przypomina późną 
jesień, tylko że z jeszcze większą ilością opadów. To wcale nie znaczy, że trudno o przyjemne 
atrakcje. Majówkę-listopadówkę zrealizować można w zasadzie w każdym miesiącu, chmur  
zawsze jest pod dostatkiem, a Szkocja to wymarzona destynacja dla poszukiwaczy przygód.

z najstarszych języków celtyckich, 
ale w przeciwieństwie do irlandzkie-
go nie jest egzekwowany w szkołach. 
Posługuje się nim raptem 80 tysięcy 
ludzi, z czego w domach mówi w nim 
tylko połowa. Zgodnie z modą na 
podtrzymywanie wymierających 
języków promuje się go na przykład 
tłumaczeniem tabliczek.

Największej lokalnej atrak-
cji regionu nikt nie widział. Było 
wprawdzie ponad 1000 świadków, 
którzy utrzymywali, że na własne 
oczy zobaczyli potwora, ale zgodnie 
z brytyjskim presumption of innocence 
(domniemanie niewinności) – nie ma 
dowodu, nie ma monstera. Jezioro 
Loch Ness z zamieszkującym je 
podobno potworem jest ogromne 
i takie też wrażenie pozostawia. 
W Inverness jest sporo biur podróży, 
które zapewniają transport nad Loch 
Ness, rejs statkiem, zwiedzanie ruin 
zamku Urqhart oraz muzeum Nessie. 
Z takich usług warto skorzystać, 
bo hektolitry deszczu, które padają 
w Highlands od rana, nie sprzyjają 
raczej wycieczce rowerowej.

EDYNBURG 
Wykupując wycieczkę fakulta-

tywną, dowiemy się więcej o ruinach 
pobliskiego zamku, a takimi, średnio-
wiecznymi Szkocja stoi. To właśnie 
w Szkocji znajduje się przecież Szkoła 
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 
Gdzie dokładnie? To wiedzą tylko 

GLASGOW
To ta brzydsza siostra, która 

cieszy się mniejszym powodzeniem 
u chłopaków. Zawsze w cieniu. 
Typowe miasto przemysłowe, ale że 
industrial cieszy się wśród turystów 
coraz większą popularnością, warto 
sprawdzić, co do zaoferowania ma 
kulturalno-gastronomiczna oferta 
tego miejsca. Z raportów brytyjskiej 
policji wynika, że w Glasgow notuje 
się najwięcej przestępstw na miesz-
kańca – jest to najniebezpieczniejsze 
miasto w Wielkiej Brytanii. Władze 
Glasgow zwalczają niekorzystny PR 
hasłem People Make Glasgow. W koń-
cu człowiek z natury jest dobry, a je-
dyne, czego tak naprawdę pragnie, 
to miłość, prawda? Obdarzcie więc 
Glasgow odrobiną uczucia, na pewno 
odpłaci się Wam relaksem w jednej 
z pofabrycznych hal.

INVERNESS
Na trasie z Glasgow do Hi-

ghlands na północy kraju zmienia się 
krajobraz, pogoda (robi się zimniej) 
i, jak to zwykle na Wyspach, akcent. 
Ten górski jest jeszcze bardziej ro-
tyczny, wyróżnia się sporo dyfton-
gów, a spółgłoska „h” jest znacznie 
bardziej gardłowa. Fonetyka to taki 
mój konik. Waszym też by była, 
gdybyście poprawiali ją tyle razy… 
W mieście Inverness, na północy, są 
też napisy w dwóch językach. Ten 
drugi to oczywiście gaelicki. To jeden 

Majówka z potworem – 
witamy w Szkocji
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Patryk Kijanka

interesujące okazje biletowe zostają 
wykupione szybciej, niż zdążysz 
sprawdzić, ile zostało Ci do wyko-
rzystania dni urlopowych. Musisz 
wykazać się refleksem i sprytem.

SEZON ZOSTAW DLA INNYCH
Po czwarte, jeśli zależy Ci na jak 

najtańszej podróży, unikaj poszuki-
wania biletów lotniczych w sezonie, 
gdy występuje na nie największy 
popyt. Pomyśl sobie, że oprócz prze-
płacania za bilet może ominąć Cię 
także późniejsze stanie w długich 
kolejkach czy też przedzieranie się 
przez tłum turystów okupujących 
atrakcyjne miejsca w środku sezonu.

DYWERSYFIKUJ ŹRÓDŁA 
POSZUKIWAŃ 

Po piąte – dobrze jest poszu-
kiwać połączeń przy użyciu róż-
nych źródeł. Wykaż się inwencją 
i sprawdzaj jak najwięcej opcji. 
Przykładowo mogę wymienić takie 
wyszukiwarki jak: Kayak, FRU, 
eSky, Skyscanner czy Fly4free. 
Jeśli chcesz podróżować tanio, warto 
także zwrócić uwagę na dodatkowe 
opłaty, które możesz ponieść, gdy 
omyłkowo zaznaczysz np. opcję lotu 
z pierwszeństwem wejścia na pokład 
lub wybierzesz konkretne miejsce 
w samolocie – z tego powodu warto 
zrezygnować z tych udogodnień, by 
móc jeszcze bardziej zaoszczędzić na 
transporcie. 

Oczywiście wyżej wymienione 
porady są jedynie wskazówkami. 
Pamiętaj, że dużą rolę w poszukiwa-
niu promocyjnych biletów odgrywa 
także kreatywność i otwartość dzia-
łań. Z tego powodu warto sprawdzać 
różne fora, a także dodawać się do 
wszelakich tematycznych grup po to, 
by zwiększyć przepływ informacji. 
Zresztą jak mawiał sam Arystoteles: 
„Przygoda warta jest każdego trudu”.

W obecnych czasach wcale nie trzeba być milionerem, by móc podróżować po świecie. 
Podpowiadamy, jak tanio i skutecznie podbijać świat. 

po sobie w internecie, są sprytnie 
wykorzystywane przez odpowiednie 
systemy. Pewnie nie raz zorientowa-
łeś się, że cena sprawdzanych przez 
Ciebie biletów lotniczych potrafiła 
momentalnie wzrosnąć np. przy po-
nownym uruchomieniu wyszukiwar-
ki. Dlatego tak ważne jest umiejętne 
sprawdzanie promocji biletowych.  
W tym celu po pierwsze przed wy-
szukiwaniem połączeń powinieneś 
mieć zakodowane uruchomienie try-
bu incognito  w swojej przeglądarce. 
Czytałem także na forach, że część 
osób zmienia dane dotyczące lokali-
zacji oraz zaburza sygnał swojego IP 
przy użyciu tunelu VPN.

UNIKAJ WPISYWANIA DAT
Po drugie – jeśli zdecydowałeś 

się już na miejsce podróży i wybra-
łeś nawet dogodny termin – unikaj 
podawania konkretnego dnia wylotu 
i powrotu. Doradza się, by celowo 
wpisywać inne daty w wyszukiwarce 
(np. z miesięcznym wyprzedzeniem) 
i po prostu cofając wyświetlone 
rezultaty, weryfikować proponowane 
ceny. Jeśli jednak zapomnisz o tym 
kroku – nie zdziw się, że dziwnym 
trafem akurat w preferowanym 
przez Ciebie terminie bilety lotnicze 
będą droższe niż w pozostałych.

WEEKEND ZOSTAW NA 
ODPOCZYNEK

Po trzecie – obserwuje się, że 
najwięcej promocji biletowych 
można znaleźć w środku tygodnia, 
dlatego warto śledzić okazje nie 
tylko w weekendy, gdy robi to naj-
więcej osób. Rozumiem, że niedziel-
ne popołudnie to idealny czas na 
to, by usiąść do komputera, jednak 
odnajdź w sobie duszę poszukiwacza 
i spróbuj sprawdzić ceny połączeń 
np. podczas środowej przerwy śnia-
daniowej. Pamiętaj, że najbardziej 

Oczywiście – jak to zwykle 
w życiu bywa – najczęściej coś 
odbywa się kosztem czegoś. 
Nie inaczej jest także tym 

w przypadku. Zazwyczaj decydu-
jąc się na tańszy wariant podróży, 
powinniśmy pogodzić się z faktem, 
że ucierpi na tym poczucie naszego 
komfortu. Jeśli jednak mamy ogra-
niczone środki i jesteśmy w stanie 
znieść pewne niegodności, to mamy 
możliwość poznawać świat relatyw-
nie tanim kosztem.

Sam wielokrotnie korzystałem 
z takiej szansy – przykładowo moja 
podróż do Brazylii trwała ponad 48 
godzin w jedną stronę. Jako student 
myślałem jednak przede wszystkim 
o tym, jak najtaniej dostać się do wy-
marzonego kraju kawy. Znalazłem 
wtedy okazyjny lot z Amsterdamu 
z przesiadką w Casablance. Dodam, 
że podróżowałem w lutym – naj-
pierw autokarem przedostałem się 
do Berlina, z którego przesiadałem 
się na autobus do Holandii. Potwor-
ny mróz, środek nocy, niezwykle 
ponury klimat berlińskiego dworca 
oraz towarzystwo wielu specyficz-
nych osób budzących skojarzenia 
z wszystkimi przeczytanymi 
w ostatnim czasie kryminałami – to 
wszystko sprawiło, że tę podróż 
zapamiętam do końca życia. Mimo 
że z pewnością nie zaliczę jej do 
najbardziej komfortowych, z ręką 
na sercu przyznam – było warto! 
Jak wziąć się za poszukiwanie 
tanich połączeń? Podsunę Wam 
kilka pomysłów.

POSZUKIWACZ TANICH LOTÓW – 
TRYB INCOGNITO

Już coraz rzadziej szokuje fakt, 
że można przemieszczać się po 
Europie naprawdę tanim kosztem. 
Oczywiście musisz zdawać sobie 
sprawę z tego, że okazje biletowe są 
zmienne, a ślady, które zostawiasz 

Porady na tanie podróżowanie –  
jak szukać promocyjnych biletów lotniczych?
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Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

duchem i dawnych mistrzów wzięli 
za towarzyszy, oni nie zastąpią żad-
nej istoty ludzkiej” mówi Reger, 
w kółko głoszący to samo, aby w koń-
cu zupełnie nas zaskoczyć. Pewne 
paradoksy jego myślenia do końca 
się nie odwikłają, ale gdy odrzuca 
on wszystko, co z zasady obdarzamy 
szacunkiem, to, co wyróżnia jako 
faktycznie wartościowe, jawi się nam 
absolutnie klarownie.

Reger to 82-letni mężczyzna 
co drugi dzień odwiedzający 
wiedeńskie Kunsthitorisches 
Museum, aby w określonych 

godzinach usiąść w tzw. sali Bordona 
i patrzeć konkretnie na jeden obraz, 
Siwobrodego mężczyznę Tintoret-
ta. Siedząc w tym miejscu, nawet 
czyta czasem książki, a właściwie 
wybrane krótkie fragmenty, co jest 
jego zdaniem najlepszym sposobem 
lektury. Miejsce na ławce Reger ma 
zapewnione od ponad 30 lat dzięki 
przyjaźni z muzealnym strażnikiem 
Irrsiglerem, co więcej okazjonalnie 
zamykającym salę Bordona, aby 
zapewnić Regerowi spokój.

Reger ma w zwyczaju wygłaszać 
wiele krytycznych opinii. Jego poglą-
dami na temat sztuki przesiąknięty 
jest Irrsigler, który opowiada je jako 
własne, ale to tylko jeden z tematów. 
Nieco tajemniczy narrator powieści 
Atzbacher wspomina wszelkie róż-
norodne opinie starszego przyjaciela, 
gdy w pewną sobotę czeka na spotka-
nie z nim po otrzymaniu zaproszenia 
do muzeum, zagadkowego o tyle, że 
w tym dniu Reger nigdy nie stawia 
tam stopy ze względu na zwiększoną 
liczbę turystów.

Pełne powtórzeń myśli Atzba-
chera stanowią narrację, która jak 
spirala powraca do poszczególnych 
tematów, za każdym razem zdradza-
jąc nam więcej na temat centralnego 
bohatera i jego krytycznej wizji świa-
ta. Wiele z tych poglądów pokrywa 
się ze zwykle kojarzonymi z Bernhar-
dem sądami dotyczącymi państwa 
austriackiego, polityki, katolicyzmu, 
słynnych myślicieli, filozofów i arty-

stów. Nie upieka się nawet muzykom 
– a Reger to muzykolog od 40 lat 
piszący o muzyce dla „Timesa” – ani 
dawnym mistrzom malarstwa. 

Nie chodzi tu tylko o nieudane 
dzieła czy słabsze strony tych twór-
ców, bo mężczyzna często odrzuca 
ich w całości; nie chodzi chociażby 
o jakość koncertów, bo ta oczywiście 
jest dla niego żenująca. Większość 
kompozycji i płócien sama w sobie 
głęboko odrzuca Regera, a bohater 
za dobre uważa jedynie fragmenty. 
Reger w jednym zdaniu stwierdza, 
że dawnych mistrzów nienawidzi 
najbardziej ze wszystkich rzeczy, ale 
zarazem, że musi chodzić do nich, 
„aby móc dalej istnieć”.

I tak zjadliwy, choleryczny 
wylew, jakim może wydać się sama 
proza Bernharda, zmienia się na 
naszych oczach. W pokrętny sposób 
dowiadujemy się, że ławka tak 
upodobana przez Regera to miej-
sce, w którym poznał żonę, oraz że 
zawdzięcza to Irrsiglerowi, który kie-
rując się jakąś intuicją, posadził ko-
bietę koło przyjaciela, gdy zasłabła. 
Przedwczesna śmierć żony dopro-
wadziła go na skraj życia i o stracie 
tej mówi w niesamowicie dojmujący 
sposób. Cała mądrość i „wielki duch” 
zawiodły Regera, tysiące książek, 
życie spędzone na obcowaniu ze 
sztuką i każdy z wielkich mistrzów 
po kolei zawiedli i nie przydali mu się 
na nic, gdy stracił ukochaną, może 
z małym wyjątkiem i tak nadużytego 
Schopenhauera.

„Bez ludzi nie mamy najmniej-
szej szansy przetrwania [...], choć-
byśmy sobie nie wiem ilu wielkich 

DAWNI MISTRZOWIE 
THOMAS BERNHARD, CZYTELNIK,  
184 STR. 

fot. allegro.pl

KSIĄŻKOW
A KLASYKA
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„chce brać”. Warto docenić klasowy 
wydźwięk filmu, którego przebieg 
wydaje się w tym kontekście dobrze 
przemyślany, zwłaszcza w przekor-
nym finale. Niestety twórcy sabotują 
własną pracę, nie dając bohaterom 
dogłębniej porozmawiać o różnicach 
i kolidują ich ze sobą w wymuszonych 
okolicznościach, takich jak wizyta 
w drogiej restauracji, do której Alicja 
zgodziła się pójść, chociaż nie była 
głodna lub nie chciała, by Robert za 
nią płacił. Wrażenie, że poza tego 
typu potyczkami zaszło między parą 
coś więcej, mają dawać czułe, nieco 
intymne widea kręcone telefonem. 
Gdybyśmy spędzili więcej czasu 
z parą relaksującą się i rozmawiającą 
na kanapie, być może nie straciliby-
śmy apetytu na długo przed Alicją.

artystyczny szczyt, gdy każdym 
żartem wydawał się trafiać do serc 
publiczności i otwierać jej oczy na 
hipokryzję otaczającego świata, aż 
po smutny koniec, gdy przegrywał 
z nałogami i w sądach, a jego wystę-
py stanowiły relacje z problemów 
prawnych. W tym czasie rzucone ze 
sceny przekleństwo wystarczyło, 
aby gotowa już policja dokonała 
aresztowania Bruce’a, co działo się 
często i zapewniało zresztą stałą 
publiczność. Nieugięty komik nie 
dawał za wygraną, a za prawdziwie 
chore uznawał nierówności, uprze-
dzenia czy niskie pensje nauczycieli. 
Przy tym sam mówił, że w lepszym 
świecie byłby bez pracy. Hoffman 
z energią i precyzją oddaje niepokój, 
frustrację i manieryzmy Bruce’a. 
Być może w momencie premiery 
film rzucał nowego światła na jego 
dziedzictwo, ale z dzisiejszej per-
spektywy dobrze je wyjaśnia.

Pełnometrażowy debiut Tomasza 
Habowskiego otwiera scena, 
w której rodzina znanego 
aktora Andrzeja Jaroszyńskie-

go (Andrzej Grabowski) musi znosić 
jego toksyczne, podpite zachowanie 
na przyjęciu w restauracji. Stawia 
mu się jedynie syn Robert (Tomasz 
Włosok) i gdy zwraca on uwagę na 
kelnerkę, jest to pomocna i zasłu-
żona dystrakcja. Alicja (Justyna 
Święs) mimo usilnych starań nie jest 
w stanie oprzeć się urokowi Roberta. 
Wkrótce para przeżywa romantyczne 
chwile, odgrywając początkowe sceny 
z Narodzin gwiazdy Bradleya Coopera 
w warszawskich krzakach. Alicja nuci 
Robertowi swoje kompozycje, a on 
nagrywa je i potajemnie tworzy do 
nich aranżacje w swoim domowym 
studiu, jak dotąd niezbyt przydat-
nym.  

Alicja pochodzi z mniejszej miej-
scowości i nie jest do końca gotowa, 
żeby muzycznie współpracować, a już 
na pewno nie, aby występować przed 
ludźmi. Robert dowiaduje się tego 
bardzo szybko, gdy na pierwszym 
spotkaniu nalega, aby śpiewała dla 
jego znajomych. Para rozstaje się, aby 
wznowić znajomość, a potem rozejść 
ponownie, gdy Robert nie wyprasza 
nachalnych gości, nota bene bardzo 
niemiłych dla Alicji. Kiełkująca mi-
łość pokonuje i tę przeszkodę, a może 
Robert po prostu dostaje to, czego 
chce. Jest do tego przyzwyczajony, co 
tłumaczy nietaktowne zachowania, 
a może nawet to, że nie raczy chociaż 

zamarkować taktu. Na tym etapie 
jesteśmy jednak dosyć daleko w opo-
wieści, parze udaje się stworzyć dużo 
materiału, a nam zaczyna być dosyć 
ich sprzeczek – wiemy zresztą, że nie 
mają przyszłości.

Z czasem nazbyt oczywisty 
charakter scen staje się coraz więk-
szym problemem. Nigdy nie mamy 
wątpliwości, co powinniśmy sądzić 
o danych postaciach i sytuacjach 
ograniczonych do jednej funkcji. 
Przez chwilę może wydawać się to 
ekonomiczne, ale co nam z tego, gdy 
sceny są wtórne. W pewnym momen-
cie Robert nawiązuje współpracę 
ze studiem zainteresowanym jego 
demami, ale zostaje mu narzucona 
wokalistka, której występ musiał 
być opisany w scenariuszu jako 
wycie. Robert wywołuje skandal, 
gdy prosi ją, aby wykonała piosenkę 
ponownie, tym razem trzymając się 
oryginału. Dochodzi do awantury, 
w którą zaangażowany jest także 
producent, wściekły na argumentację 
Roberta, że nie zaszkodzi spróbować, 
jak gdyby nigdy nie nagrał piosenki 
dwukrotnie. Jest to świeża scena, bo 
odkąd opery mydlane emitowane są 
w kolorze, trudno zobaczyć coś tak 
topornego w stylowej czerni i bieli.

Najlepiej napisaną częścią filmu 
są piosenki Kamila Holdena Krysza-
ka, a zwłaszcza Wszystko, znacznie 
pogłębiające rys psychologiczny boha-
terki. Po kolejnej kłótni dedykuje ona 
Robertowi szczerą piosenkę o tym, 
że chce „dać mu wszystko”, a on tylko 

Ale to też skarbnica nieco zapo-
mnianych pereł, chociaż często 
także autorstwa tych samych figur. 
Seans Lenny’ego nie sprawi, że 
zrewaluujemy nakręcony przedtem 
przez niego Kabaret czy późniejszy 
Cały ten zgiełk, jedne z najważniej-
szych filmów dekady, które wcią-
gają nas do swoich światów o wiele 
głębiej. Jego stylizowana forma 
przeplatana paradokumentalnymi 
fragmentami wywiadów czy surowe 
zdjęcia Bruce’a Surteesa (Brudny 
Harry, W mroku nocy) mogą jednak 
zawstydzić współczesnych stylistów 
kina niezależnego, również celują-
cych uderzenia w nasze trzewia.

Tytułowy Lenny (Dustin Hof-
fman) to oczywiście Lenny Bruce, 
obrazoburczy komik walczący 
o wolność słowa i artystyczną 
swobodę. Obserwujemy jego drogę 
od małżeństwa ze striptizerką 
Honey (Valerie Perrine) poprzez 

PIOSENKI O MIŁOŚCI
REŻ. TOMASZ HABOWSKI, 90 MIN, 
PROD. POLSKA

LENNY
REŻ. BOB FOSSE, PROD. USA, 111 MIN
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Amerykańskie kino lat 70., 
czyli epoki tak zwanego 
Nowego Hollywoodu, to setki 
uznanych dziś klasyków od 

twórców uważanych za mistrzów. 
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Ewelina Makoś

PRZYKŁADY RELACJI POLITYKI 
ZE SZTUKĄ 

Przykładów, kiedy polityka 
obecna jest w dziełach sztuki, jest 
wiele. Pierwszym obszarem jest teatr, 
w którym to już w starożytności 
polityka związana była ze sztuką. 
Przykładem tego może być wystawio-
na najsławniejsza tragedia Fryni-
chosa Zdobycie Miletu. Tematem tej 
sztuki było powstanie jońskie, które 
wybuchło przeciw okupacji perskiej 
w 499 roku. Sztuka ta wywołała szok 
wśród widowni, a sam jej autor został 
przez niektórych ukarany. Widowisko 
było ocenione jednoznacznie jako 
działanie polityczne. 

W XX stuleciu polityka obecna 
była we wszystkich dziedzinach życia, 
dlatego nie powinna dziwić jej obec-
ność w sztuce, a dokładniej w dziełach 
literackich. 

Podobnie jak w literaturze, 
tak i w malarstwie polityka była 
zauważalna już w dawnych czasach. 
Sztuka malarska posiada pewne 
cechy ideologii, gdyż właśnie według 
ideologów twórczość ta jest wyższym 
rodzajem sztuki. Malarstwo jednak 
jest takim rodzajem, gdzie sam 
obserwator decyduje o znaczeniu. 
Malarstwo jest zatem pewnym no-
śnikiem twórczych i wolnościowych 
myśli umieszczonych na dziełach 
wielkich artystów. 

Fenomenem tego artystycznego 
zjawiska jest aktualna scena życia. 
Przedstawiciele poszczególnych epok 
czerpią zatem inspiracje do swoich 
dzieł najczęściej z konfliktów naro-
dowych, kulturowych czy religijnych, 
które mają miejsce na świecie w cza-
sie ich działalności.

Sztuka jest odzwierciedleniem wielu aspektów społecznych. Czy polityka powinna być w niej 
obecna, czy jednak dzieła powinny być odcięte od tematów politycznych?

JAKIE SĄ CECHY UTWORU  
POSIADAJĄCEGO POLITYCZNE 
ZNACZENIE?

Dzieło, któremu można przypi-
sać polityczne znaczenie, wyróżnia 
się określonymi elementami, takimi 
jak charakterystyczna tematyka 
utworu, symbolika związana z języ-
kiem polityki czy intencja twórcy, 
który sam nadaje dziełu pewną 
wymowę polityczną. 

Upolitycznienie dzieła może 
być konsekwencją pewnych działań, 
takich jak:

  ▶ NIEPLANOWANA POLITYCZNA WYMO-
WA UTWORU POWSTAŁEGO W PEW-
NYCH OKOLICZNOŚCIACH SPOŁECZ-
NYCH, JAK NP. ZAGROŻENIE WOJENNE 
CZY KRYZYS USTROJOWY;

  ▶ STWORZENIE LUB PRZYPOMNIENIE 
DZIEŁA W CZASACH OKREŚLONYCH 
NASTROJÓW CZY OCZEKIWAŃ SPO-
ŁECZNYCH;

  ▶ OKOLICZNOŚĆ POWSTANIA DZIEŁA 
I JEGO RELACJE Z INNYMI DZIEŁAMI 
I TWÓRCAMI TWORZĄCYMI W PO-
DOBNYM CZASIE I ZE ZBLIŻONYCH 
POWODÓW.

OBECNOŚĆ POLITYKI  
W DZIEŁACH SZTUKI

Rozważania nad obecnością po-
lityki w sztuce nie są łatwe. Sztuka 
od wieków stanowiła pewne odbicie 
problemów społecznych, gdyż 
artyści oprócz własnych inspiracji 
dużą wagę przywiązują również do 
społecznej wrażliwości. 

Upolitycznienie dzieł sztuki 
może być rozumiane na wiele sposo-
bów. Przede wszystkim polityczny 
charakter dzieła może być wyni-
kiem zaangażowania politycznego 
twórcy. Powiązanie dzieła z polityką 
może również być efektem wykorzy-
stania dzieła w grze politycznej czy 
kampaniach propagandowych. Dzie-
ło (lub sam twórca) może być także 
związany z pewnymi podziałami lub 
konfliktami politycznymi. 

Pojęcie upolitycznienia często 
stanowi synonim mieszania się 
podmiotów polityki w twórczość 
artystyczną. W każdym pokoleniu 
widoczne są elementy związane 
z relacjami między polityką a sztu-
ką. Każda idea, która ma przemówić 
do świadomości człowieka, musi 
być odpowiednio zakomunikowana. 
Do takiej komunikacji służy wiele 
języków, w tym właśnie sztuka. 

Mimo tego, że sztuka nie jest 
głównym instrumentem, który 
wykorzystuje polityka, dzieła 
sztuki często zawierają wiele treści 
politycznych i ideologicznych. Może 
się wydawać, że polityki od sztuki 
nie sposób całkowicie oddzielić, 
podobnie jak nie można oddzielić 
artysty od społeczeństwa, ale czy 
jej obecność w dziełach sztuki jest 
konieczna?

Polityka w sztuce.  
Powinna być czy nie?
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śląskie. Książkę Rokity przeczytał 
najpierw mój, pochodzący z Piekar 
Śląskich, a mieszkający od ponad 60 
lat w Gdańsku, dziadek, ja sięgnę-
łam po nią dopiero po jego rekomen-
dacji: „Wiesz, Oleczko, tak było, że 
się czekało, aż ojcowie wrócą. I że 
dzieci śmiały się z tych chłopaków, 
którzy powrotu ojców nie mogli się 
doczekać.” 

Po lekturze znacznie bardziej 
realna wydawała nam się też histo-
ria wujka Pawła, który z Wermachtu 
przeszedł na stronę Anglików i na 
Śląsk wrócił w alianckim mundurze 
i osoba (do niedawna nieco mi-
tycznej) „babki Schwarzki” – mojej 
praprababci, która, choć wychowała 
polskich patriotów, nie mówiła po 
polsku, a kluski lepiła w regional-
nym wierzcheniu. 

Mam wrażenie, że reportaż 
spełnia swoją rolę, gdy skłania 
czytelnika do refleksji i dalszego 
zgłębiania tematu – Kajś obudził we 
mnie śląskość, która, tak jak u auto-
ra nagrodzonej książki, spała gdzieś 
głęboko w duszy, przykryta eleganc-
ką płachtą utkaną wspomnieniami 
strony rodziny pochodzącej z najro-
mantyczniejszych przecież Kresów 
Wschodnich. 

Zbigniew Rokita pokazuje nam 
Górny Śląsk takim, jaki był i jest 
dziś naprawdę, dlatego to, co doce-
niła kapituła Nike i nagradzająca 
pozycję publiczność, z pewnością 
doceni też czytelnicze gremium 
„Konceptu”.

stałości po możnowładcach z okresu 
rewolucji przemysłowej. 

Śląskiemu pejzażowi przyglą-
damy się, czytając Kajś z zupełnie 
nowych perspektyw, w końcu jest 
inny niż wszystko, co polskie, nawet 
dla autochtonów to „Piąta strona 
świata”. Ten tytuł powieści śląskiego 
reżysera Kazimierza Kutza, będący 
następnie inspiracją dla bluesmana 
Jana „Kyksa” Skrzeka, a finalnie 
rapera Miousha, pokazuje, że 
kolejne pokolenia szukają śląskiego 
natchnienia, że artyści w swojej 
sztuce chcą dać dziś upust śląskości 
i apelować o lepsze jutro dla miesz-
kańców tych, nieco zapomnianych 
przez Warszawę, terenów.

Literaturę faktu czyta się 
dobrze, gdy jej twórca używa pro-
stych porównań, pisze tak, jak by 
opowiadał, bez zbędnego nadęcia, 
odpuszczając sobie korzystanie 
z wymyślnych sformułowań i ko-
lokacji na siłę – Rokita jest w tym 
fenomenalny. Nawet jeśli zdarza mu 
się nadmierna egzaltacja swoimi 
własnymi odkryciami, to ma do tego 
pełne prawo, w końcu bada historię 
swoich przodków i robi autorskie 
poszukiwania.

JA TAKŻE ODKRYŁAM  
SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

Jŏ tyż je żech ze ślōnskŏ, w 25%, 
z Górnego Śląska, krainy z pogra-
nicza, w której mieszają się historie 
i języki, a dziedzictwo jest jedno – 

W Kajś Rokity śląska tożsa-
mość rozkładana jest na 
czynniki pierwsze – pod 
lupę brane są szczególnie 

tereny geograficzne, historia XX 
wieku i język – zbiór etnolektów. 
Autor sprawdza, gdzie przebiegały 
granice zaborów, kto i po której 
stronie walczył w latach 1919–1921, 
jakie były motywacje powstańców, 
a co kierowało Ślązakami, któ-
rym później zaimponował Führer. 
Jeszcze ciekawsze niż propolskie lub 
proniemieckie powódki pragnących 
lepszego życia mieszkańców Śląska 
sprzed stu lat zdają się powojenne 
losy Ślązaków – tu Rokita bazuje 
już nie tyle na źródłach historycz-
nych i rozmowach z naukowca-
mi, co wspomnieniach członków 
najbliższej rodziny, którzy sami są 
apoteozą śląskości – słowiańsko-
-germańskim miszmaszem, zbyt 
piastowskim na Reich i za mało 
czerwonym na Polskę Ludową.

Sporo miejsca w swojej śląskiej 
analizie Rokita poświęca krajobra-
zom Górnego Śląska, usypanym 
nieużytkom obok kopalni, które 
mienią się za powietrzem gęstym 
od benzopirenu i ołowiu na tle 
zieleni, o jakiej raczej nie myślimy, 
wyobrażając sobie dziś tereny GOP. 
To błąd, bo lasów i parków w tych 
okolicach jest naprawdę dużo. Do 
tego dochodzi zabudowa z czasów 
zaboru, domy przeznaczone dla 
pracowników przemysłu ciężkiego, 
a w ich sąsiedztwie eleganckie pozo-

Kajś, gdzie są  
też moje korzenie

Laureat ostatniej Nagrody Literackiej Nike Zbigniew Rokita odkrywał swoją śląskość, pisząc 
nagrodzone Kajś. Ja dzięki jego opowieści zaczęłam zgłębiać własne korzenie. Język, jakim 
kopalnie, hałdy i familoki maluje autor, powoduje, że odzywa się w Tobie Hanys, nawet jeśli 
nigdy nie byłeś w Katowicach.

Aleksandra Golec

koncept   23



państwowe. Praktycznie od samego 
początku komuniści właśnie w Świę-
to Pracy organizowali słynne przy-
musowe pierwszomajowe pochody. 
Z czasem 1 maja był najważniejszym 
socjalistycznym świętem dla całego 
komunistycznego bloku. Dzisiaj 
nie ma już tak hucznych obchodów 
pierwszomajowych, ale Święto Pracy 
nadal pozostaje dniem wolnym. 
Dodatkowo w Kościele Katolickim 
1 maja zostało ustanowione jedno 
z najnowszych świąt – dzień patrona 
ludzi pracy św. Józefa.

JAKIE TAJEMNICE SKRYWA 
POLSKA FLAGA?

Biało-czerwona flaga jest jednym 
z najważniejszych symboli naro-
dowych. Dawniej używana była na 
polach bitew, towarzyszyła również 
Polakom podczas doniosłych uroczy-
stości. Jest przede wszystkim sym-
bolem czystości, porządku i szlachet-

CZEGO NIE WIEMY  
O ŚWIĘCIE 1 MAJA?

Święto Pracy, które przypada 
na 1 maja, znane jest z również jako 
Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy. U nas to święto 
kojarzone jest z dawnymi pochodami 
i marszami organizowanymi przez 
komunistów w minionym ustroju. 
Jednak nie jest to do końca polskie 
święto, a jego historia jest nieco 
skomplikowana. 

Międzynarodowy Dzień Solidar-
ności Ludzi Pracy obchodzony jest 
również w innych krajach na całym 
świecie. Święto 1 maja upamiętnia 
wydarzenia mające miejsce w Sta-
nach Zjednoczonych w latach 90. 
XIX wieku. 

W 1886 roku w Chicago w sta-
nie Illinois doszło do niepokojów 
społecznych, a dokładniej do buntu 
robotników. Byli oni źle opłacani 
za swoją pracę, dlatego wybuchały 
protesty i strajki. Właściciele fabryk 

najczęściej reagowali agresywnie 
na tworzący się robotniczy bunt. 
W trakcie niepokojów, które trwały 
kilka dni, śmierć poniosło kilkuna-
stu robotników i policjant. Podczas 
tych wydarzeń ustalono prawa 
i oczekiwania robotników co do 
godnej pracy i wynagrodzenia. To 
właśnie dzięki nim możemy dzisiaj 
rozpoczynać pracę np. o 8:00 i wra-
cać do domu o 16:00, a nie 24:00. 

W Polsce po raz pierwszy święto 
1 maja było obchodzone w 1890 
roku. Odbywało się ono na terenie 
zaboru rosyjskiego, z tego też powo-
du w kolejnych latach dochodziło do 
starć z carskim wojskiem. Gdy Polska 
odzyskała niepodległość w 1919 
roku, do sejmu trafił wniosek o usta-
nowienie dnia 1 maja dniem wolnym 
od pracy i uchwalenie go świętem 
państwowym. 

To jednak udało się dopiero 
w 1950 roku, gdy Święto Pracy w ka-
lendarzu umieszczono jako święto 

Ciekawostki o majowych 
świętach w Polsce

Majowe święta w naszym kraju od lat są uroczyście obchodzone. Ale czy zdajemy sobie sprawę, 
dlaczego tak ważny jest 3 maja, jakie tajemnice skrywa nasza flaga i czego nie wiemy o polskim 
hymnie i święcie 1 maja? Czas zatem poznać ciekawostki, które pozwolą nam inaczej niż dotychczas 
patrzeć na majowe święta.

Ewelina Makoś
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ności, a także odwagi i waleczności.  
Zgodnie z ustawą z 1980 r. o god-

le, barwach i hymnie Polski oraz 
pieczęciach państwowych flaga ma 
prostokątny kształt. Kolory na fladze 
to biel i czerwień, które ułożone są 
w dwóch poziomych równoległych 
pasach o tej samej szerokości. Barwy 
flagi są odwzorowaniem kolorystyki 
godła państwowego, które przed-
stawia białego orła na czerwonym 
tle. Dlatego też zgodnie z zasadami 
heraldyki biały górny pas reprezen-
tuje białego orła, natomiast dolny 
czerwony pole tarczy herbowej. 

Biały kolor jest symbolem 
czystości, porządku i szlachetności, 
a czerwony symbolem ognia i krwi 
oraz odwagi i waleczności. Dzień 2 
maja od 2004 roku w naszym kraju 
jest dniem, w którym oficjalnie ob-
chodzi się Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

W PRL-u po 1 maja zdejmowa-
no flagi państwowe, gdyż Święto 
Konstytucji 3 maja było zniesione 
przez władze komunistyczne. Barwy 
biała i czerwona zostały uznane za 
narodowe podczas pierwszej rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 
w 1792 roku. 

Pierwszą manifestacją, gdy 
niesiono biało-czerwone flagi, był 
pochód w Warszawie w 1916 roku 
w 125. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. W czasie niemieckiej 
okupacji za pokazywanie symboli 
narodowych groziła surowa kara, 
dlatego polska flaga musiała kolejny 
raz zniknąć z przestrzeni publicznej. 

Samo słowo flaga pochodzi z ję-
zyka niemieckiego oraz oznacza ro-
dzaj chorągwi, która jest najstarszym 
rozpoznawanym znakiem bojowym.

DLACZEGO TAK WAŻNY JEST 
DZIEŃ 3 MAJA?

3 maja 1791 roku została 
ustanowiona konstytucja, której 
autorem był król Stanisław August 
Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo 
Kołłątaj. Najważniejszą zmianą było 
to, że konstytucja wprowadzała 
trójpodział władzy: ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. 

Potwierdzała przywileje miesz-
czańskie, które zostały nadane 
w akcie z 18 kwietnia 1791 roku. 
Konstytucja 3 maja całkowicie 
znosiła liberum veto czy też konfe-
derację i prawa sejmików ziemskich. 
W dniu ustanowienia Konstytucji 3 

maja przestała istnieć Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów, a jej miejsce 
zastąpiła Rzeczpospolita Polska. 
Konstytucja znosiła również wolną 
elekcję i zastąpiła ją władzą dzie-
dziczną. Dla bezpieczeństwa kraju 
została wprowadzona stała armia, 
ustanowione podatki wynosiły 10% 
dla szlachty i 20% dla duchowień-
stwa, natomiast mieszczanie i chłopi 
otrzymali zwolnienie z ich płacenia. 
Jako religię panującą ustanowiono 
katolicyzm, jednocześnie zapewnia-
jąc swobodę innych wyznań. 

Władza ustawodawcza nale-
żała do dwuizbowego parlamentu, 
wykonawczą natomiast posiadała 
rada królewska. Konstytucja 3 maja 
przetrwała 14 miesięcy. Święto Kon-
stytucji 3 maja było obchodzone do 
ostatniego rozbioru, a świętowanie 
tego dnia we wszystkich zaborach 
było zabronione. 

Święto zostało wznowione 
dopiero po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę. W trakcie II 
wojny światowej w czasach okupacji 
niemieckiej i radzieckiej zostało 
ono ponownie uznane za nielegalne. 
Władza Ludowa pozwoliła na jego 
obchody dopiero w 1981 roku, nato-
miast świętem narodowym jest ono 
od 1989 roku. Ciekawostką jest fakt, 
że od 2007 roku święto to również 
obchodzone jest na Litwie.

CZEGO NIE WIEMY  
O POLSKIM HYMNIE?

O naszym hymnie narodowym 
uczymy się głównie w szkole, ale 
nadal nie do końca znamy fakty jego 
powstania czy znaczenie. Pewne in-
formacje o polskim hymnie z pewno-
ścią zaciekawią niejednego patriotę. 

Autorem hymnu był Józef 
Wybicki, którego życiorysy był nieco 
burzliwy. Już jako dorosły zaanga-
żował się w działalności konfederacji 
barskiej, która była skierowana 
przeciwko królowi Stanisławowi 
Augustowi Poniatowskiemu. Kiedy 
doszedł do porozumienia z królem, 
zaangażował się w reformy państwa 
polskiego i pomagał w opracowaniu 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Niewiele osób wie o tym, że Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech, która 
powstała w 1797 roku, jest drugim 
na świecie hymnem rewolucyjnym, 
który powstał zaraz po francuskiej 
pieśni narodowej Marsyliance. Sie-
demnaście lat później powstał hymn 

amerykański w 1814 roku. 
Już sama nazwa wskazuje na 

to, że polski hymn narodził się we 
Włoszech, dokładnie w miejscowości 
Reggio Emilia, gdzie w 1797 roku 
przebywał Józef Wybicki. Cieka-
wostką jest fakt, że również w tym 
samym roku oraz miejscu została 
utworzona narodowa flaga Włoch. 

W polskim hymnie możemy 
w zwrotkach i refrenie znaleźć tekst 
Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi 
włoskiej do Polski, a także Przejdziem 
Wisłę, przejdź w Wartę, bowiem 
Józef Wybicki myślał, że generał 
Jan Dąbrowski zamierza wyzwalać 
Polskę od wschodu lub południa. 
Według niego trasa miała prowa-
dzić z Włoch przez Austrię, kolejno 
przekraczając Wisłę, a po niej Wartę. 
Historia jednak potoczyła się inaczej, 
gdyż wyzwolenie pod wodzą wojsk 
napoleońskich nastąpiło z zachodu, 
przekraczając najpierw Odrę, War-
tę i Wisłę. 

Polski hymn narodowy stał się 
wzorem dla innych narodów euro-
pejskich, które walczyły o wolność. 
Nasz Mazurek Dąbrowskiego był bar-
dzo popularny w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Był on ważną pieśnią 
już podczas powstania listopadowe-
go, gdy śpiewano tę pieśń pod Stocz-
kiem, a kolejno podczas walk o Ol-
szynkę Grochowską. Nawet wtedy 
kiedy powstanie upadło, powstańcy 
nie przestawali śpiewać pieśni, chcąc 
przynajmniej w ten sposób przypo-
mnieć sobie o narodzie polskim. 

Mazurek Dąbrowskiego był zna-
kiem rozpoznawczym naszej ojczy-
zny. 25 kwietnia 1945 roku podczas 
powołania Organizacji Narodów 
Zjednoczonych obecny tam wybitny 
kompozytor o polskich korzeniach 
Artur Rubinstein z Łodzi na forte-
pianie zagrał hymn Polski. W ten 
sposób przypomniał o niepodległej 
Polsce. Mimo tego, że polski hymn 
narodowy ma dużą wartość dla na-
szego państwa, nie jest znane aktu-
alne położenie rękopisu. Dokument 
ten przez wiele lat był w posiadaniu 
rodziny Wybickich, ale jego losy nie 
są znane od 1944 roku. 

Dzięki apelom Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego podczas audycji w radiu 
Wolna Europa udało się ustalić, że 
prawdopodobnie dokument z Pieśnią 
Legionów Polskich we Włoszech mógł 
trafić do ZSRR i zostać umieszczony 
w nieznanym do dzisiaj archiwum 
lub w bibliotece.
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Patryk Kijanka

Centrum Komiksu w Warszawie zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie  
wielbicieli ilustrowanych nowel. Porozmawiałem z Jakubem, jednym  
z właścicieli, na temat znaczenia komiksu w popkulturze, a także o księgarni, 
będącej dla niego czymś znacznie większym niż tylko miejscem pracy.
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? nieść morale warszawiaków. Jest nawet takie 

kultowe zdjęcie Powstańca, który siedzi na 
gruzach Warszawy i czyta właśnie ten tytuł.

A jak oceniasz polski komiksowy ry-
nek wydawniczy?  

Oceniam go bardzo dobrze jak na skalę, 
w której się obracamy. Polscy wydawcy ko-
miksowi robią superrobotę. Sęk w tym, że jak 
na 38-milionowy kraj nakłady są żenująco 
małe, przez co nie zarobi się na tym kolosal-
nych pieniędzy. Często twórcy robią to przede 
wszystkim z czystej pasji. W ogóle to chciał-
bym, żeby ludzie w Polsce więcej czytali...

Od jakich tytułów powinny zacząć 
osoby, które nie są zaznajomione z ko-
miksową tematyką?  

To bardzo trudne pytanie. Sam polecam 
klientom tytuły dopasowane do zaintereso-
wań danej osoby, ale jeśli musiałbym wskazać 
jakiś tytuł, to postawiłbym na Calvin i Hobbes 
– to są takie paski komiksowe opowiadające 
o chłopcu i jego pluszowym tygrysie, którzy 
komentują rzeczywistość. Uwielbiam także 
fenomenalną historię o króliku samuraju Usa-
gi Yojimbo. Jeśli ktoś nie boi się siarczystego 
języka i brutalnej scenerii, to mogę polecić 
Kaznodzieję. Fani horrorowych klimatów od-
najdą się przy tytule Locke & Key, a wielbiciele 
obyczajowych historii powinni poznać Opo-
wieści z Hrabstwa Essex.

A gdybyś mógł zabrać jeden komiks 
na bezludną wyspę, to na który tytuł byś 
się zdecydował?  

V jak Vendetta.

Do Ciebie bardziej przemawia świat 
japońskiej mangi czy amerykańskie su-
perbohaterskie produkcje?  

Od początku bardziej trafiały do mnie ja-
pońskie dzieła. Animacja azjatycka zachwyca 
mnie w dużo większym stopniu. Poza tym 
odnoszę wrażenie, że komiksy amerykań-
skie w dużej mierze wyczerpały możliwości 
na opowiedzenie dobrej historii superboha-
terskiej bez konieczności uciekania do tych 
samych schematów. Za to w japońszczyźnie 
widzę jeszcze duże pole do popisu.

Dlaczego według Ciebie nie rozma-
wiamy w szkołach o takich postaciach jak 
Henryk Chmielewski (Papcio Chmiel)?  

To jest dobre pytanie. Komiks powoli 
wchodzi do szkół, np. od pewnego czasu lek-
turą obowiązkową jest Kajko i Kokosz Szkoła 
latania. Mam nadzieję, że takie ruchy powoli 
sprawią, że komiksem w większym stopniu 
zainteresują się ludzie sztuki i nauki. Ciągle się 
śmiejemy, że jesteśmy bękartem kultury czy 
też gettem kulturowym. Z kolei w Japonii czy 
Stanach na temat komiksu powstaje wiele prac 
naukowych. We Francji komiksy czytają ludzie  
w każdym wieku – i to nie tylko asterixy – jest 
to ich element kultury.

Centrum komiksu jest najstarszą spośród 
obecnie istniejących księgarni komiksowych 
w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła jeszcze 
w latach 90. poprzedniego wieku. To kultowe 
miejsce przyciąga wielu pasjonatów tematu, 
twórców, artystów czy też samych wydawców. 
Na jego temat powstał nawet film dokumental-
ny w 2020 roku zatytułowany W centrum ko-
miksu. Obecnie właścicielami sklepu są Maciej 
i Jakub Pietrasikowie – ojciec i syn – których 
oprócz więzów krwi łączy wyjątkowa pasja do 
obrazkowych historii. To właśnie dzięki nim 
miejsce to posiada niezwykły koloryt idealnie 
wpasowujący się do komiksowej scenerii.

Patryk Kijanka: Co sprawia, że ko-
miks dla wielu staje się najbardziej wy-
jątkową formą wydawniczą?

Jakub Pietrasik: Trzeba przyznać, że tu-
taj ogromne znaczenie odgrywa rysunek. Im 
jest bardziej oryginalny, tym dla mnie cie-
kawszy. Sam zwracam uwagę na to, czy ktoś 
jest artystą i dodaje swój sznyt, czy też tworzy 
gotową sztampę. Rysunek nie musi realistycz-
ny – może być nawet bohomazem – ale jeśli 
współgra z historią, którą ma opowiedzieć, to 
na mnie robi to wrażenie. Choć nie każdy się 
ze mną zgodzi, to sądzę, że do zilustrowania 
historii potrzeba więcej pracy niż do samego 
jej opisania.

Spotkałem się z twierdzeniem, że 
Centrum Komiksu to coś więcej niż księ-
garnia, dlaczego?

To miejsce spotkań wielu pasjonatów. 
Niektórzy ludzie zdążyli się dobrze poznać 
ze sobą przez lata. Często dzieje się tak, że 
księgarnia staje się także miejscem zawiera-
nia zupełnie nowych znajomości. Można po-
wiedzieć, że jestem wspólnym mianownikiem 
tego Centrum – często sam inicjuję rozmowy, 
przez co ludzie jeszcze mocniej się otwierają. 
Od czasu do czasu organizujemy też spotka-
nia z wydawcami, autorami i artystami. 

Czy mógłbyś polecić jakieś inte-
resujące eventy związane z komikso-
wą tematyką?

W Warszawie mamy np. takie wydarzenia 
jak Komiksowa Warszawa, która zazwyczaj 
odbywa się przy Targach Książki (w tym roku 
w maju), jest również nieco bardziej kameral-
na, ale bardzo fajna impreza fanowska Niech 
żyje Komiks. W Łodzi mamy także Między-
narodowy Festiwal Komiksów i Gier czy też 
Pyrkon w Poznaniu.

Jakie najstarsze tytuły posiadasz 
w swojej kolekcji?  

Najstarsze posiada mój ojciec – są to 
przedwojenne tytuły takie jak Stary Zegar czy 
Koziołek Matołek. Polujemy od jakiegoś cza-
su na ilustrowane opowiadanie Błysk Gordon 
– jest to przedruk amerykańskiej powieści 
przygodowej Flash Gordon. Te książeczki były 
zrzucane razem z Cichociemnymi, by pod-
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Kamil Kijanka

Wojciech Szewczyk to świeżo upieczony mistrz świata w bilard 10 bil. Jest 
pierwszym Polakiem, któremu udało się tego dokonać. Zawodnik Bilardo.pl 
Dekada Sosnowiec opowiedział nam o turnieju Predator World 10-Ball  
Championship w Las Vegas, znaczeniu psychologa sportowego i swojej pasji.

Przeciwnik grał lepiej i wydawało się, że je-
stem już bez szans na walkę o upragniony 
medal. W momencie, kiedy zostały mu dwie 
ostatnie bile, nie miałem już wpływu na nic. 
Pomylił się jednak o milimetry. Mój kolega 
przez głośny doping zmobilizował mnie do 
dalszej walki. 

Miałem dość trudną pozycję, ale udało 
mi się odbić bile od bandy i trafić. Zrobiło się 
7:9. Widziałem, że błąd mojego przeciwnika 
bardzo głęboko w nim siedział. Wykorzy-
stałem to i przejąłem inicjatywę. Ostatnia 
partia była dość dramatyczna i taktyczna. 
Wbiłem dwie ostatnie bile i byłem bardzo 
zszokowany, że mecz zakończył się moim 
zwycięstwem. Takie mecze zdarzają się raz 
na sto gier. Cieszę się, że mnie przydarzył się 
w najważniejszym momencie mojej kariery.

Jesteś pierwszym Polakiem, któremu 
udało się to osiągnąć. Jakie to uczucie?  

Przede wszystkim radość i niedowierza-
nie. Szok. W tamtym wspomnianym meczu 
było tyle emocji, że trudno było mi to sobie 
wyobrazić. Pytałem sam siebie, czy to praw-
da i nie wierzyłem. Jeśli chodzi o sam me-
dal, wiedziałem, że ja i moi koledzy jesteśmy 
w stanie to zrobić. Mamy naprawdę fanta-
stycznych zawodników. Jeśli chodzi jednak 
o dramaturgię i przebieg ćwierćfinału, w któ-
rym zostałem głównym bohaterem, to już 
było dla mnie trudne do pojęcia.

Zaledwie kilka dni po takim sukcesie 
lecisz na kolejny turniej. Czy odczuwasz 
przez to dodatkową presję? Przeciwnicy 
na pewno będą podwójnie zmotywowa-
ni, by pokonać mistrza.  

Oczywiście nie da się w tak krótkim 
czasie przestać myśleć o zwycięstwie. Wró-
ciłem dopiero wczoraj i spotykam się z wie-
loma miłymi wiadomościami wśród bliskich 
i w social mediach, udzielam wywiadów. Cza-
su na koncentrację jest mało. Układam sobie 
jednak wszystko w głowie, przygotowuję się 
mentalnie do najbliższego wyjazdu i na pew-
no omówię tę kwestię z psychologiem sporto-
wym, z którym współpracuję. Na pewno nie 
odczuwam z powodu ostatniego zwycięstwa 
większej presji. Sportowiec musi być przygo-
towany na zwycięstwa i porażki. Cieszę się 
z sukcesu, ale nie uważam, że mistrz świata 
nie ma prawa popełniać błędu.

Kamil Kijanka: Kiedy rozmawiamy, 
minęły zaledwie dwa dni od Twojego 
sukcesu. Nie było chyba czasu na świę-
towanie? Za kilka godzin wylatujesz na 
kolejny duży turniej...

Wojciech Szewczyk: Tak, jestem już od-
prawiony (śmiech). Chciałbym mieć kilka 
wolnych dni, by bardziej posmakować tego 
sukcesu, ale nie ma takiej możliwości. Muszę 
koncertować się na kolejnych zawodach. Od-
czuwam radość i mam nadzieję, że to pozy-
tywnie przełoży się na ten najbliższy turniej. 
Zależy mi na jak najlepszym wyniku w każ-
dych rozgrywkach.

Tym razem czeka Cię turniej w nieco 
innej odmianie.

Tak, bo na pool bilard składa się kilka 
dyscyplin, w tym 10 bil, które udało mi się 
wygrać, i 9 – na które właśnie się wybieram. 
Można powiedzieć, że to właśnie 9 bil jest 
taką królową. Z reguły mamy więc dwa razy 
do roku mistrzostwa świata w tej dyscypil-
nie. Spotykam się więc znowu z tymi samy-
mi zawodnikami, z którymi rywalizowałem 
w Las Vegas. 

Nie mamy jeszcze połowy roku, a już 
możemy stwierdzić, że 2022 jest dla Cie-
bie wyjątkowo udany.

To prawda. Cieszy mnie to, że pojawiła 
się bardzo duża regularność w mojej grze. 
W mistrzostwach Europy, w których brałem 
udział drugi raz w życiu, doszedłem do fina-
łu. Do tego także srebro w drużynie czy trze-
cie miejsce w Euro Tour. Mimo że nie były to 
złote medale, to były to jednak duże sukcesy. 

W końcu zwycięstwo przyszło w Vegas 
i to w turnieju rangi mistrzostw świata. 
W Las Vegas zagraliśmy w ogóle w dwóch 
turniejach. Najpierw odbył się Puchar Świata 
Las Vegas Open. To był także wielki sukces 
dla Polaków. Zająłem trzecie miejsce, a zwy-
cięzcą turnieju był mój kolega Wiktor Zieliń-
ski. Wielki talent i przyszłość polskiego bi-
larda. To także pierwsze zwycięstwo Polaka 
w takim turnieju. Należą mu się ogromne 
gratulacje.

Finał musiał być dla Ciebie na pewno 
emocjonujący, choć najwięcej działo się 
w ćwierćfinale.  

W zasadzie to trzy ostatnie spotkania 
były bardzo emocjonujące. Ćwierćfinał był 
jednak zupełnie wyjątkowy. Grałem z Fili-
pińczykiem Geronimo. W pewnym momen-
cie ze stanu 6:5 dla mnie zrobiło się 6:9. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA  
          WWW.MAGAZYNKONCEPT.PL

Wojciech Szewczyk –  
bilardowy mistrz świata
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pusty. Zanim pojawiły się pierwsze 
prawne regulacje nt. niewolników, 
można było odsprzedać ich komuś 

innemu, wykorzy-
stać seksualnie lub 
zabić. Wyzwolenie 
wprawdzie także 
było możliwe, 
jednak w starożyt-

nym Rzymie rzadko dotyczyło osób 
wykonujących ciężkie prace fizyczne, 
takie jak np. praca w kamienioło-
mach. Najczęściej, poprzez stosowny 
zapis w testamencie, doświadczali go 
wierni słudzy swojego pana.

W JEDNOŚCI SIŁA
W związku z trudnymi warun-

kami życia i powolnymi, aczkolwiek 
postępującymi zmianami w świa-
domości społecznej, dochodziło do 
sytuacji, w których okazywało się, że 
niewolnicy nie są tak bezwolni, jak 
mogłoby się wydawać. 

Najdobitniejszym tego przykła-
dem było powstanie Spartakusa, 
w którym wprawdzie zwyciężyła 
rzymska armia, a tysiące niewolników 
zostało ku przestrodze ukrzyżowa-
nych przy głównej drodze, aczkolwiek 
to właśnie wspomniane wydarzenie 
stało się punktem zwrotnym w ich 
traktowaniu. 

Nie był to pierwszy tego typu 
zryw – wyzyskiwani niewolnicy, nie-
jednokrotnie traktowani nie tylko jak 
mówiące narzędzia, ale także cyrkowe 
zwierzęta, wystawiane do gladia-
torskich walk, zawiązali spisek. Do 
wyzwoleńczych działań udało im się 

W               skwarze wznoszący egip-
skie piramidy, poganiani 
batem, niczym zwierzęta 
sprzedawani na targach 

i zabijani dla kaprysu właściciela – 
zaczerpnięty z licznych filmów trak-
tujących o starożytności wizerunek 
niewolników przez lata ulegał licz-
nym zmianom. Czym w takim razie 
naprawdę zajmowali się przedstawi-
ciele najniższej warstwy społecznej, 
którzy w I w. p.n.e. powiedzieli dość 
i zorganizowali przełomowe powsta-
nie Spartakusa?

NIE TAKI EGIPT STRASZNY, 
JAK GO MALUJĄ

W starożytności niewolników nie 
brakowało, o czym możemy dowie-
dzieć się m.in. z Biblii oraz Kodeksu 
Hammurabiego, czyli ówczesnego 
zbioru praw. Pomimo tego, że istniały 
elementy wspólne opisujące „mówiące 
narzędzia”, jak wówczas nazywano 
niewolników, to jednak przedstawi-
cieli tej grupy społecznej w Rzymie, 
Grecji czy Egipcie więcej dzieliło 
niż łączyło. 

Najlepszy los czekał niewolników 
żyjących na terenach do dziś kojarzo-
nych z grobowcami faraonów. Wbrew 
pozorom budowanie piramid nie na-
leżało do ich obowiązków. Po upływie 
setek lat naukowcy doszli do wniosku, 
że za powstawanie budowli mających 
służyć władcom odpowiedzialni byli 
wykwalifikowani robotnicy, którzy 
pracowali w tym fachu przez wiele lat. 

Egipscy niewolnicy, którymi 
najczęściej stawali się jeńcy wojenni, 

nie byli fundamentem tamtejszej 
gospodarki. To właśnie tam mieli 
najwięcej praw, wśród których wy-

mienia się nawet prawo do własności 
oraz możliwość poślubienia wolnej 
obywatelki! Egipskich niewolników 
spotkać można było w różnych miej-
scach – niektórzy z nich pozyskiwali 
budulec w kamieniołomach, inni 
przygotowywali żywność lub prali 
ubrania rzemieślników, ale zdarzali 
się również tacy, którzy pełnili służbę 
w prywatnych domach.

WSZYSTKIE DROGI  
PROWADZĄ DO RZYMU

Życie niewolników w starożyt-
nym Rzymie było znacznie trudniej-
sze aniżeli w przypadku ich egipskich 
towarzyszy niedoli. Ten los spotykał 
jeńców wojennych, dzieci urodzone 
z matki niewolnicy, osoby sprzedane 
przez własną rodzinę, a także nie-
wypłacalnych dłużników. To właśnie 
na terenie Italii oraz Sycylii niewol-
nictwo było szczególnie istotne dla 
gospodarki, którą napędzały prowa-
dzone przez Rzym wojny i wynikające 
z nich kolejne podboje. 

Czynnikiem mającym istotny 
wpływ na to zjawisko miało także 
powszechne wówczas piractwo, 
dzięki któremu starorzymski rynek 
niewolniczy rzadko kiedy pozostawał 

Co wolno niewolnikom?
Niewolnictwo to nie tylko starożytny Egipt. Czy oficjalny zakaz niewolnictwa we współczesnym 

świecie jest faktycznie przestrzegany?

Magdalena Maciejewska

Walk Free Foundation szacowała, że w 2016 r.  
na świecie żyło ponad 40 mln niewolników.
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Co wolno niewolnikom?
namówić także drobnych rolników, 
którzy nie byli w stanie poradzić sobie 
z wszechogarniającą ich biedą. Być 
może skutki największego powstania 
osób uciemiężonych były by inne, gdy 
nie konflikty pomiędzy jego przy-
wódcami i śmierć Spartakusa, który 
był jedną z osób stojących na czele 
wspomnianego buntu. 

NIEWOLNICTWO W KRAJU 
DEMOKRACJI

W kolebce demokracji, jaką była 
starożytna Grecja, status niewolni-
ków znajdował się gdzieś pomiędzy 
tym, co miało miejsce w ówczesnym 
Egipcie oraz Rzymie. Byli oni wpraw-
dzie zależni od swoich właścicieli i nie 
posiadali wolności osobistej, ale – co 
zaskakujące – niektórzy z nich mogli 
liczyć na godziwe zapłaty za wykony-
wane przez siebie zajęcie. Część z nich 
prowadziła nawet własne zakłady rze-
mieślnicze. Można było ich spotkać 
także w bankach, archiwach, na roli 
czy też w zamożnych domach, gdzie 
np. opiekowali się dziećmi. 

W przypadku doświadczania 
brutalnego traktowania mogli udać 
się do świątyni po swego rodzaju azyl 
i tam starać się o sprzedaż innemu 
właścicielowi. Ci, którym udało się 
uzbierać odpowiednio dużą sumę pie-
niędzy, mieli możliwość wykupienia 
się i uzyskania pożądanej wolności, 
trafiając w ten sposób do grupy metoj-
ków, czyli żyjących w danych miejscu 
cudzoziemców, którzy nie mogli brać 
udział w życiu politycznym oraz po-
siadać gospodarstwa na własność.

WSPÓŁCZEŚNI NIEWOLNICY
Pomimo sprzeciwu rozmaitych 

grup społecznych niewolnictwo 

przez długi czas uznawano za coś 
istotnego z gospodarczego punktu 
widzenia. W związku z tym starania 
o jego zniesienie trwały przez setki lat 
i dopiero w 1865 roku Stany Zjedno-
czone postanowiły mu się oficjalnie 
sprzeciwić, zaś niemalże 100 lat póź-
niej w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka znalazł się zapis, zgodnie 
z którym „nie wolno nikogo czynić 
niewolnikiem ani nakładać na nikogo 
służebności; niewolnictwo i handel 
niewolnikami są zakazane we wszyst-
kich swych postaciach”. 

Nie był to jednak koniec segre-
gacji rasowej i dyskryminacji, która 
w mniejszym lub większym stopniu 
do dzisiaj pojawia się w różnych za-
kątkach globu. Walk Free Foundation 
szacowała, że w 2016 r. na świecie 
żyło ponad 40 mln niewolników. Licz-
by te szokują z dwóch, paradoksalnie 
przeciwstawnych, powodów. 

Po pierwsze – niewolników nigdy 
wcześniej nie było więcej. Po drugie – 
mając na uwadze obecną liczbę miesz-
kańców naszej planety, niewolników 
nigdy nie było mniej. Pomimo tego, że 
formalne uwarunkowania w niczym 
już nie przypominają nam tych, które 
znamy ze starożytnych realiów, to 
główne kryterium, czyli brak wol-
ności i całkowita zależność od innej 
osoby, są przykrą rzeczywistością, 
która w wielu krajach wciąż cieszy się 
przerażającą popularnością. 

Małżeństwa zawierane z przy-
musu, zmuszanie do prostytucji lub 
żebractwa, handel ludźmi, zniewo-
lenie poprzez pracę odbywającą się 
w niegodziwych warunkach, pozba-
wioną godnego wynagrodzenia – to 
tylko niektóre z bardziej popularnych 
współcześnie form omawianego 
zjawiska. 

Pomimo zmiany wizerunku 

dzisiejszego niewolnika, którego 
raczej nie spotkamy razem z innymi 
towarzyszami niedoli na rynku wy-
stawionego na sprzedaż, a znajdziemy 
w darknecie lub obskurnej fabryce, 
pracującego za przysłowiową miskę 
ryżu, fundamentalny brak podmioto-
wego, godnego traktowania i szacun-
ku do drugiego człowieka ma miejsce 
nie tylko w krajach Trzeciego Świata. 

ARBEIT MACHT FREI
Zgodnie z danymi prezento-

wanymi przez Międzynarodową 
Organizację Pracy niewolnictwo wraz 
z prostytucją pod względem finan-
sowym są przerażająco lukratywne 
– odpowiadają za ok. 150 mld dolarów 
zysku. Te gigantyczne, zdobywane 
w niemoralny sposób sumy, opierają 
się m.in. na zmuszaniu mieszkańców 
Zatoki Gwinejskiej do poszukiwania 
złota i diamentów oraz na niewol-
niczej pracy dzieci i kobiet, którzy 
w Azji, Europie i Afryce pracują ponad 
siły przy produkcji odzieży, którą 
następnie kupujemy w promocyjnych 
cenach w znanych sieciówkach. 

Tego typu praktyki nie odbywają 
się jednak wyłącznie w obskurnych 
fabrykach oddalonych od bacznych 
oczu światowych obserwatorów – 
w podobny sposób traktowano m.in. 
osoby budujące stadiony w Katarze 
w związku ze zbliżającymi się piłkar-
skimi mistrzostwami świata. 

Do niewolnictwa przyzwyczajeni 
są także mieszkańcy Korei Północnej, 
którzy niczym niegdyś Polacy zsyłani 
na Syberię, zmuszani są do wycień-
czającej pracy w tamtejszych obozach, 
do złudzenia przypominających 
gułagi, o których duża część rosyj-
skiego społeczeństwa nie wie lub woli 
nie wiedzieć.
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litanii Wójtowicza, Ballady o szosie E-7 Kelusa, 
Kocham wolność Łyszkiewicza czy Wolno-
ści Grechuty.

Życie towarzyskie rozlało się w Młodej 
Polsce z salonów do pracowni, redakcji i ka-
wiarni. A gdy się to stało, na powrót zatęsk-
niono za azylem niedostępnym dla obcych, 
gdzie artyści i literaci mogliby swobodnie 
malować, muzykować i dyskutować. Jakimś 
kompromisem były w kawiarniach sale na 
wyłączność. Tak stało się w krakowskiej Café 
Restaurant du Théatre, gdzie wydzielono 
salonik zwany „Pod nonszalanckim Paonem”. 
Jak pisał historyk literatury Wilhelm Feld-
man: „Paon – stał się świadkiem biesiad arty-
stycznych, dysput nieskończonych, wylewów 
uczuć gwałtownych, improwizacji i turniejów 
malarskich i poetyckich”. Później krakowska 
bohema przeniosła się na Floriańską do Jamy 
Michalikowej.

U Jana Apolinarego Michalika zrodził się 
niejeden koncept artystyczny. Edward Lesz-
czyński opisywał ten krakowski korowód: „Noc 
była. Od Michalika bram / wyleciał zgiełk – cio-
sów huk”, i „poprzez muzea / zdobne w trofea 
/ ojczyzny, / z śpiewem, łoskotem, / przewiewa 
lotem / miejskie stęchlizny”. Na scenę wchodzi-
ło kolejne pokolenie, wedle słów Boya: „Błysła 
Polsce najmłodszej / Gwiazda dziś nowa; / 
Wszędzie twórczość zakwita / Kabaretowa”. 

By prowadzić tak bogate życie, potrzeba 
czasu. Czy dziś ktoś potrafi prowadzić na 
tyle żywe dyskusje, by do późna siedzieć 
w lokalu? Albo przez siedemnaście godzin 
rozwiązywać problematy, bazgrząc ołówkiem 
po blacie stolika jak Stanisław Banach i Hugo 
Steinhaus w lwowskiej kawiarni? Nawet jeśli 
nagrodą byłaby mała czarna, 10 deka ka-
wioru, kilogram bekonu, lunch w restauracji 
w Cambridge czy żywa gęś?

Salon ma budować wspólnotę. Boy widział 
to w ten sposób: „Młody teatr, młode malar-
stwo, młoda literatura i cała masa łazików, 
grzejących się zawsze przy ognisku obozowisk 
artystycznych, wszystko to stworzyło jedną 
wielką gromadę. I ta sama gromada, która 
gdzieś w wielkiej stolicy gnieździłaby się na 
uboczu, nie wpływając na bieg życia, tu, w ma-
łym i cichym Krakowie, wystarczyła, aby prze-
obrazić charakter miasta, aby je wypełnić sobą”.

Zatem kawiarnia czy salon? Edward Lesz-
czyński pisał: „Kawiarnio, samotnika świąty-
nio i domie”. Józef Mayen był zaś zdania, że 
kawiarnia to „spotkanie nie tylko z innymi, 
ale i jedyna możliwość swobodnego spotka-
nia z samym sobą”. Jedno pozostaje pewne: 
salon, towarzystwo, klub – „Tutaj lud jest 
suwerenem”. Czy dziś w zamkniętych osie-
dlach, korporacyjnych wieżowcach żyją jesz-
cze jednostki gotowe zamienić salon z jedną 
wygodną kanapą i abonamentem platformy 
VoD w miejsce z większą liczbą foteli tętniące 
umysłowym życiem?

Tadeusz Boy-Żeleński wskazuje, że nie 
jest to łatwe zadanie. Wiele bowiem zależy 
od nastroju otaczającego osoby, zjawiska 
i miejsca. A „okoliczności sprawiły, że owa 
atmosfera sztuki mogła powstać w Krakowie 
na przełomie ubiegłego stulecia. Złożyły się na 
to różne warunki: szczęśliwa a równoczesna 
odnowa malarstwa, teatru, literatury; dość 
daleko posunięta swoboda myśli politycznej; 
spotkanie się w jednym miejscu gromady ludzi 
niepospolitych. W takim skupieniu indywi-
dualności nie sumują się, ale mnożą się przez 
siebie. Powstają nieoczekiwane połączenia. 
Prawdziwa sztuka – stwierdzał to sam Goethe 
– jest w znacznej i może najlepszej części 
swoich przejawów okolicznościową”.

Salony powstawały jako znak sprzeciwu 
wobec popularnych prymitywnych rozrywek, 
które pochłaniały społeczeństwa w każdej epo-
ce. Ich cechą była elitarność. Uczestników łą-
czyły wysublimowane potrzeby i wyrafinowane 
gusta. Były to żywe źródła wnoszące świeżość 
do zastygłych rezerwuarów kultury. Dlatego 
wnętrza, które wybierano na miejsca spotkań, 
były stosunkowo niewielkie, estetyczne, przy-
tulne i komfortowe. Wypełniały je historyczne, 
ładne przedmioty budzące poczucie ciągłości.

W takich miejscach ludzie realizują po-
trzeby dzielenia się przemyśleniami na temat 
sztuki, filozofii i polityki. Czy wśród elit 
wciąż żyje tęsknota za wspólną lekturą litera-
tury i dyskutowaniem o polskich sprawach? 
Bez salonów kultura sprowadzałaby się do 
wyalienowanego doświadczenia odbiorcy. In-
terakcje, uzgadnianie stanowisk, ukazywanie 
różnic interpretacyjnych to metody uwspól-
notowienia tego doświadczenia. 

W salonach smakują czas ludzie nie-
przypadkowi, to intelektualna spółdzielnia. 
Kultura konwersacji sprzyja uwalnianiu 
myśli i zapewnia towarzyską harmonię. Do-
bra wypowiedź jest zwięzła, jednoznaczna, 
odnosi się do konkretnych faktów, mieści się 
w ramach wytyczonych przez cel dyskusji, 
oparta jest wyłącznie na informacjach pew-
nych i łatwa do uzasadnienia. 

Choć gra na instrumentach czy recyta-
cje stanowią pretekst do debat, to jednak 
wykonywane utwory powinny być starannie 
dobrane. Muzyka salonowa obejmuje wiele 
gatunków i form miniaturowych. Dawniej 
wirtuozerskie, lekkie, o sentymentalnej 
ekspresji, jak choćby: salonstück, morceau de 
salon, danse de salon, polka de salon, mazurka 
de salon, valse de salon, impromptu de salon czy 
fantaisie de salon. Przez lata gusta ewalu-
owały. W pokoleniu solidarności i później 
trudno wyobrazić sobie spotkania w salonie 
i poszukiwania dróg do wolności bez: Murów 
Kaczmarskiego, Ballady o Janku Wiśniewskim 
Dowgiałły, Róbmy swoje Młynarskiego, Gdy 
tak siedzimy Gintrowskiego, Żeby Polska była 
Polską Pietrzaka, Telewizji Kleyffa, Mojej 

Młoda Polska kojarzy się z prawdziwie twórczymi środowiskami: 
z wpływowymi czasopismami, kultowymi kawiarniami, głośnymi kabaretami, 
a także z salonami artystyczno-intelektualnymi. Na ile przestrzenie, miejsca 
i obiekty, a zatem pewna topografia, mają wpływ na życie umysłowe? Jak 
stworzyć wyjątkowy punkt na mapie miasta będący kuźnią intelektu? Czy 
obecnie byłoby to możliwe?
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da nam – dowiadywałem się – powszechne 
szczęście i w dodatku wydobędzie z naszego 
układu nerwowego, mózgownicy i różnych 
połączeń możliwości, o których Einsteinowi 
się nie śniło. Co więcej, wszystkie sprawy 
zaczniemy załatwiać w wirtualu. 

Co prawda kwestia pomnażania tam 
gatunku jest dyskusyjna, ale za to ogranicza-
na miał być skutecznie. Miały temu pomóc 
wojny przyszłości, które wedle kilku mod-
nych książek też miały toczyć się gdzieś na 
planecie naszych połączonych świadomości 
w wygenerowanym przez algorytmy świecie.

Powiedzcie to wszystko pielęgniarkom, 
które walczyły z pandemią COVID-19. I tym, 
którzy przeżyli respiratory. Powiedzcie 
Ukrainkom, które dziś w naszym kraju ślą 
SMS-y wsparcia do swoich facetów walczą-
cych z najeźdźcą jak Polacy w 1939 roku. 
Powiedzcie to milionom ciułaczy, którzy 
zapomnieli, że raz na jakiś czas przychodzą 
trudne czasy, a wraz z nimi inflacja, która 
sprawia, że pieniądze trzeba nie tylko zara-
biać, ale i nauczyć się je pomnażać, jak już 
są, czasem ryzykować.

O tej inwazji sprzed kilku lat chwytliwe-
go słówka metaverse przypomniałem sobie, 
bo przypadkowo trafiłem na tekst o tym, jak 
upadają kolejne projekty, które miały na tym 
zarabiać. Ludzie nie chcą w nie inwestować. 
Czarodzieje od marketingu kilka lat temu 
podchwycili to modne słówko i pakowali je 
wszędzie. Niektórym marzenia o nowym, 
sztucznym świecie całkiem podeszły. Co tam 
wojny, choroby, skoro nikt nie będzie nimi 
zainteresowany?

Chyba jednak okazało się, że ci, którzy 
o tym decydują, wolą bawić się w prawdziwej 
rzeczywistości. Niestety na razie wyjątkowo 
brutalnie, ale miejmy nadzieję, że jak pozbę-
dziemy się już tego prawdziwego zła, czyli 
putinowskiej Rosji, to będziemy mogli bawić 
się w realu też przyjemnie i beztrosko. I wró-
cić do bajek o nieprawdziwym świecie, ale już 
z dużo większym dystansem.

W pewnym momencie w kilku ofertach, 
informacjach i zaproszeniach, które dosta-
łem, pojawiło się to samo słowo. Dostaję 
tego całą masę, a na skutek przepracowa-
nia i niezdrowego stylu życia w ogóle już 
mało reaguję, ale to akurat zwróciło moją 
uwagę. Jak się coś takiego pojawia w kilku 
miejscach, to znaczy, że albo przespałem 
jakąś wielką światową zmianę, albo zaczyna 
panować nowa histeria, albo ktoś łoży grubą 
kasę, by ludziom coś wcisnąć. Oczywiście 
mogą zachodzić dwa z tych elementów, a na-
wet czasem trzy. 

Na przykład ostatnio przeczytałem, że 
niezwykle popularny wśród dziennikarzy 
i polityków zwyczaj mówienia głupot, świa-
domego mijania się z prawdą to nie żadne 
podłe kłamstwo. Powinniśmy tym ludziom 
wręcz współczuć, starać się pomagać, do-
ceniać ich i to, jak radzą sobie z otaczającą 
rzeczywistością. Niemal tak samo jak my 
zdrowi. A przecież oni są chorzy. Cierpią 
na „kłamstwo patologiczne” – poważne 
schorzenie, które leczy się w prywatnych 
klinikach psychiatrycznych kosztowną 
psychoterapią, aczkolwiek, trzeba przyznać, 
wielu radzi sobie z tym i bez terapii, za to 
jako ośrodek terapeutyczny traktuje cały 
otaczający świat.

Słowo, które się jednak jakiś czas temu 
pojawiło wokół mnie, nie było kłamstwem 
patologicznym, a kłamstwem zbawiennym. 
Upragnionym i wymarzonym. Takim, które 
ma zmienić nasze życie. Sprawić, że każdy 
może stać się każdym, uzyskać nieogra-
niczony dostęp do wszelkich dóbr, seksu, 
atrybutów fizycznych. Stać się bóstwem, nie 
ruszając się z fotela. Krótko mówiąc, meta-
verse – czyli świat znany od pół wieku z pro-
dukcji typu cyberpunk, z których najbardziej 
znaną był Matrix, a moją ulubioną, pocho-
dzący z tego samego czasu, ale dużo bardziej 
porąbany, film Existenz Johna Carpentera.  

Moda trwała. Trójwymiarowa rzeczywi-
stość wirtualna zastępująca tę prawdziwą 

Chcieliśmy uciekać do wirtualnej rzeczywistości. Tymczasem dopadła 
nas ta tutejsza. Brutalnie upomniała się o swoje i przypomniała, że to od niej 
zależy nasze życie i zdrowie, a i – mimo wszystko – tylko w niej możemy być 
naprawdę szczęśliwi.

Ucieczka  
z wirtuala

Wiktor Świetlik

koncept   31




