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Deszcz na betonie, 
deszcz na betonie

wiłam się ostatnio po pracy z koleżanką. Kie-
dy wychodziłam z domu, było piękne słońce, 
jednak w trakcie dnia zaczęło padać. Na chwi-
lę przestało i właśnie w tej chwili się spotkały-
śmy. Zdziwiłam się, że Klaudia nie zabrała ze 
sobą parasola. Powiedziała zupełnie natural-
nym tonem: od roku pracuję z domu, myślisz, 
że muszę przejmować się tym, jaka jest pogo-
da za oknem? 

I o ile cała ta historia przypomina być 
może opowieści, które ukazują się „kącikach 
historii jakże (nie)zwykłych”, to dała mi do 
myślenia. 

Ludzie, którzy codziennie wychodzą 
z domu do pracy, zapewne nie przekroczą pro-
gu bez sprawdzenia warunków atmosferycz-
nych. O tym, że pandemia odcisnęła na nas 
piętno, nie mam żadnych wątpliwości, ale kto 
by pomyślał, że nawet w takiej kwestii zmieni 
nasze myślenie? Ale, jak śpiewało Myslovitz: 
upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być co-
dziennym zdumieniem.

Tego właśnie Wam życzę na nadchodzące 
wakacje. Zdumień. Jak najwięcej tych pięk-
nych, pozytywnych i wywołujących uśmiech 
na twarzach. 

Może wyjedziecie na city break? Już od ze-
szłego miesiąca podpowiadamy, jak tanio szu-
kać biletów i noclegów w interesujących Was 
destynacjach. 

Nie martwcie się, nie opuścimy Was nawet 
latem! W lipcu, sierpniu i wrześniu ukażą się 
numery specjalne. A w październiku? Wyda-
my setny (sic!) regularny numer „Konceptu”. 

Postarajcie się zregenerować siły 
i doświadczajcie tych wakacji. Jesteśmy 
w kontakcie.P

iosenka Taco kojarzy się raczej 
z końcem wakacji, ale przekor-
nie, coby nie trzymać się utar-
tych schematów, uczcijmy nią 
początek zbliżającego się odpo-
czynku od nauki.

Przeraża mnie fakt, że 
mamy już czerwiec, a na dobrą 
sprawę prawdziwie słonecznych 
dni w tym roku było kilka. Trud-
no wyjść z domu bez płaszcza 
i parasola. 

No, chyba że pracuje się na 
zdalnej, wtedy postrzeganie 
świata nieco się zmienia. Umó-

Aleksandra Klimkowska
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Zygmunt „Muniek” 
Staszczyk o 40-leciu 
istnienia zespołu T.Love

Fani zespołu T.Love mają powody do zadowolenia. Grupa, która w tym roku świętuje 
40-lecie, wznowiła działalność po blisko sześcioletniej przerwie. W legendarnym składzie, 
znanym z albumu King, rozpoczyna trasę koncertową i promocję płyty Hau! Hau!.

Kamil Kijanka

fot. Jacek Porem
ba
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Cieszy mnie, że wiele osób zwróciło uwa-
gę na ten utwór, choć nie jest to przecież ty-
powy radiowy singiel.

Jak zrodził się pomysł stworzenia 
wspólnego utworu Tutto Bene razem 
z Sokołem? 

Z Wojtkiem znamy i lubimy się od wielu 
lat. Uważam, że jest wybitnym miejskim po-
etą. Często zapraszaliśmy go na nasze kon-
certy. Sam jestem wielkim fanem hip-hopu, 
szczególnie tego klasycznego. 

Kiedy więc powstawał utwór Tutto Bene 
i dostrzegłem w nim pewną hip-hopową pę-
tlę, stwierdziłem, że mógłby wystąpić w nim 
gościnnie raper. Od razu pomyślałem o Soko-
le. Wojtek zgodził się bez problemu i napisał 
fantastyczny tekst, który dobrze korespon-
duje z moim.

Nie jest to Pana pierwsza styczność 
z polskim rapem. Pamiętam chociażby 
gościnny udział w utworze Zipery pt. 
Do roboty.

To był  ten czas, kiedy mocno kumplo-
wałem się z chłopakami z Molesty i innymi 
raperami. Poznałem całą warszawską scenę 
hip-hopową. To było ponad piętnaście lat 
temu. Zipera zaprosiła mnie do współpracy 
i było to fajne doświadczenie. Utwór w takim 
łobuzerskim stylu. Dziś to już jest klasyka 
polskiego rapu. Takiego, który mi bardzo 
odpowiada. 

Rozumiem, że hip-hop się zmienia i to 
jest w porządku. Źródło tej muzyki i kultu-
ry jest jednak podwórkowe. Też wywodzę się 
z osiedla, choć trzydzieści lat wcześniej. Moją 
podłogą był punk rock. Kiedy jednak pojawił 
się hip-hop, zaintrygował mnie. Obserwu-
ję go do dziś. Obecnie to ten nurt dominuje 
w Polsce i podoba mi się, że tak się rozwinął.  

Czy Hau! Hau! ukaże się również 
na winylu? 

Oczywiście. To jest w ogóle bardzo wi-
nylowa płyta. Tłoczenie winyla trwa jednak 
długo, bo obecnie w Europie mamy na niego 
istną modę. Mamy jednak nadzieję, że jesz-
cze przed wakacjami Hau! Hau! pojawi się 
w tej wersji.

Jak wspomina Pan aktorski epizod 
w sztuce Jeździec burzy wyreżyserowa-
nej przez Arkadiusza Jakubika?

To był spektakl poświęcony grupie The 
Doors i Jimowi Morrisonowi. Przychodziła 
przede wszystkim młodzież, która była za-
fascynowana Doorsami. Zagraliśmy sporo 
tych spektakli.  

Miałem tam epizod. To była mała rola, 
jakaś przekomarzanka pijacka z Jimem, ale 
bardzo miło to wspominam. Występował 
tam też Piotr Bukartyk. Na tę sztukę przy-
jeżdżały szkoły z całej Polski. 

Cieszę się, że o to zapytałeś, bo chyba ża-
den dziennikarz do tej pory tego nie zrobił.

Kamil Kijanka: Nie będę zbyt od-
krywczy, ale muszę zacząć od tego pyta-
nia. Jak zdrowie?

Zygmunt „Muniek” Staszczyk: Bardzo 
dziękuję. Fizycznie jest świetnie. Cieszę się, 
że udało nam się zmobilizować na 40-lecie 
i stworzyć nowy album. Jestem podekscyto-
wany koncertami. Gorzej jest od strony psy-
chicznej. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Naj-
pierw pandemia, teraz wojna. Trudno przejść 
obok tego wszystkiego obojętnie. 

Dlatego trzeba dać ludziom radość i ener-
gię. A zespół rock and rollowy, jakim jest 
T.Love, od zawsze gra żywiołowo. Mam na-
dzieję, że ludzie przyjdą na nasze koncerty 
i pozwolą sobie na chwilę zapomnienia.

Pochodnia z gościnnym udziałem 
Kasi Sienkiewicz to jeden z singli pro-
mujących najnowszy album. Obiło mi się 
o uszy, że artystka Kwiatu Jabłoni uro-
dziła się z sympatią do zespołu T.Love.

Wiem, co masz na myśli. Podczas nagry-
wania piosenki Kasia stwierdziła, że musi 
opowiedzieć mi pewną historię. Będąc jesz-
cze w brzuchu mamy, była na naszym kon-
cercie, kiedy to młody i dopiero startujący ze-
spół Elektryczne Gitary supportował T.Love. 
Tak historia zatoczyła koło. 

Cieszę się z tego połączenia. Kasia to 
świetna wokalistka o przepięknej i zmysło-
wej barwie głosu. Na początku nie była do 
końca przekonana do pomysłu, ale kiedy 
usłyszała ostateczną wersję, także była za-
dowolona. Jak my wszyscy. Mamy nadzieję, 
że Pochodnia stanie się przebojem i będzie 
często gościć na wielu różnych antenach. 

Popatrz na światła miasta, nie ma ni-
kogo, pusto jest. Samotnie w swoich bun-
krach dziś wszyscy oswajają śmierć – tymi 
słowami zaczyna się utwór Ja ciebie ko-
cham. Mocne i trafne przesłanie.

W naszym życiu chyba nigdy do tej pory 
nie było takiego okresu. Najpierw czasy za-
razy, które przecież się nie skończyły, a teraz 
jeszcze Putin zafundował nam wojnę. Nie 
jest łatwo, ale trzeba żyć. Życie jest mimo 
wszystko silniejsze od śmierci. 

Piosenki na tę płytę pisałem przez ostat-
nie dwa lata. Jest to swego rodzaju pocztów-
ka współczesności. T.Love zawsze mówił 
o tym, co dzieje się dookoła. Z płytą Hau! 
Hau! nie jest inaczej.

Moją uwagę zwrócił także utwór To-
mek, w którym śpiewa Pan: Wielu jest 
ludzi pięknych fizycznie, ale też dużo jest 
brzydkich dusz.

Co do cytatu – to chyba prawda (śmiech). 
Tomek to utwór dedykowany mojemu tacie, 
który odszedł w styczniu w wieku osiemdzie-
sięciu sześciu lat. Nie jest to jednak piosenka 
w całości opowiadająca o nim. Jak to w przy-
padku naszych piosenek bywa, tak i tutaj jest 
sporo elementów i warstw. 

Popatrz na światła miasta, nie ma ni kogo, pusto jest.  
Samotnie w swoich bun krach dziś wszyscy oswajają śmierć. 
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Czy polubił Pan granie akustyczne?
Jest to zupełnie inny klimat i jakość. Małe 

sale, większa intymność. Zespół akustyczny 
Muniek i przyjaciele gra w wielu miejscach. 
Najczęściej w teatrach i domach kultury. For-
ma akustyczna ma to do siebie, że jest podana 
na talerzu, bez otoczki rockowej. Musisz sobie 
radzić w trzy osoby – dwie gitary i wokal. Dużo 
mnie to nauczyło i dało trochę oddechu od rock 
and rolla, do którego przyzwyczaiło T.Love.

Koncerty rockowe są super, ale w tym ca-
łym zgiełku i hałasie nie jesteś w stanie wszyst-
kiego tak kontrolować, jak ma to miejsce pod-
czas gry w wersji akustycznej i z dwoma innymi 
muzykami. To jest zupełnie inny świat. Projekt 
Muniek i przyjaciele powstał po zawieszeniu 
działalności grupy T.Love w roku 2017. Gra-
my nadal, ale oczywiście priorytetem jest te-
raz T.Love.

Czy spodziewał się Pan, że utwór Chło-
paki nie płaczą, stanie się przebojem?

Nie do końca. My w ogóle zrobiliśmy ten 
kawałek dla jaj. Jestem człowiekiem otwartym, 
z poczuciem humoru i lubię się śmiać. 

W tamtych czasach bardzo popularne były 
boysbandy. Najsłynniejszym był chyba Backs-
treet Boys. Młodzi chłopcy tańczyli, śpiewali 
i pięknie wyglądali. My na przekór stworzyli-
śmy taki podstarzały boysband i zaczęliśmy ich 
udawać. Niektórzy to wtedy wzięli na poważ-
nie. Wiele osób na szczęście wyczuło ten żart 
i zrozumiało teledysk. 

Dalej mi się chce śmiać, gdy go oglądam. 
Tak czy owak Chłopaki nie płaczą to piosenka, 
która pozostała w kanonie zespołu T.Love. 
Nigdy to nie był jednak taki utwór na serio. Po 
prostu pastisz.

Jedną z najważniejszych kompozy-
cji w dorobku grupy T.Love jest z pew-
nością Bóg.

Świetną wersję tej piosenki zrobił Da-
wid Podsiadło. Nasza oryginalna też jest cią-
gle śpiewana na koncertach. Poważny temat 
podany w formie piosenki. Można go różnie 
odczytywać. 

To jest wołanie do Boga w swojej samot-
ności. Ludzie różnie to odbierają. Niektórzy 
interpretują jako wołanie do najbliższego przy-
jaciela, co przecież się nie wyklucza. To jeden 
z najważniejszych utworów w naszej historii. 
Uwielbiam go grać, ludzie zawsze chętnie śpie-
wają razem z nami. To fantastyczne.

Czego życzyć członkom zespołu T.Love 
oprócz zdrowia, bo to oczywiste?

Byśmy dali ludziom pigułę radości i sami 
dotrwali do końca trasy koncertowej. Aby na 
świecie zapanował pokój i by się wszystko unor-
mowało. O tym, że jest źle, mogłem przekonać 
się namacalnie. Goszczę u siebie już trzecią 
ukraińską rodzinę. Mam duży dom i mogłem 
sobie na to pozwolić. Trzeba pomagać. Na świat 
patrzę mimo wszystko optymistycznie. I tego 
życzę wszystkim.

fot. Jacek Porem
ba
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również niskie prawdopodobieństwo 
bezrobocia. 

Pod kątem finansowym war-
to odwiedzić ogólnopolski system 
monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów, który dostarcza 
wiarygodnych danych o sytuacji by-
łych studentów na rynku pracy oraz 
umożliwia obserwowanie, na których 
uczelniach i kierunkach można naj-
więcej zyskać w przyszłości.

STUDIA PODYPLOMOWE –  
DLA KOGO SĄ I CZY WARTO?

Studia podyplomowe są dosko-
nałym wyborem dla osób, które czują 
niedosyt wiedzy i nadal chcą posze-
rzać swoje horyzonty. Są również 
szansą na zdobycie nowych kwalifi-
kacji i kompetencji lub wyspecjalizo-
wanie się w wybranej dziedzinie, co 
może pozytywnie wpłynąć na rozwój 
dalszej kariery. 

Atutami takiej formy studiowania 
jest m.in. to, że podyplomówka trwa 
zazwyczaj jedynie dwa semestry, zaję-
cia są prowadzone przez specjalistów 
i praktyków z różnych branż, a sam 
proces rekrutacji polega jedynie na 
przedstawieniu dyplomu ukończenia 
studiów licencjackich, magisterskich 
bądź inżynierskich. Harmonogram 
tego typu studiów przeważnie pozwa-
la na łączenie ich z pracą zawodową, 
a dla jeszcze ambitniejszych na jedno-
czesne studiowanie innego kierunku. 
Warto mieć jednak na uwadze, że 
większa część studiów podyplomo-
wych jest odpłatna.

analizując powyższe dane oraz obser-
wując, jak nowe technologie zmieniają 
nasz świat, można stwierdzić, że 
kierunki związane z informatyką 
i branżą IT będą stanowić dobry wy-
bór dla przyszłych studentów. 

W tym kontekście warto zwró-
cić również uwagę na raporty, które 
wskazują, w jakich branżach praco-
dawcy najczęściej poszukują spe-
cjalistów. 

Według danych zebranych 
przez portal Pracuj.pl problemów ze 
znalezieniem pracy nie powinni mieć 
studenci kierunków związanych ze 
sprzedażą i handlem, produkcją, ob-
sługą klienta oraz finansami. Wiąże 
się to ściśle z kompetencjami cenio-
nymi przez pracodawców u absol-

wentów, do których należą 
umiejętności techniczne, 
zdolności menadżerskie, jak 
i te z zakresu IT i cyfro-
wych czy księgowych oraz 
językowych.

JAKIE KIERUNKI SĄ NAJBARDZIEJ 
OPŁACALNE?

W kwestii zarobków, podobnie 
jak w przypadku innych statystyk, 
najbardziej opłacalnymi kierunkami 
studiów są informatyka i elektroni-
ka telekomunikacyjna. Na dalszych 
miejscach plasują się takie specja-
lizacje jak automatyka i robotyka, 
lotnictwo i kosmonautyka, ale także 
farmacja czy zarządzanie i marketing. 
Po uzyskaniu dyplomu z jednego 
z powyższych kierunków istnieje 

NAJBARDZIEJ POPULARNE  
KIERUNKI I UCZELNIE

Według raportu opublikowanego 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
w 2021 roku na studia zostało przy-
jętych ponad 428 tys. osób. Najwięcej 
z nich zgłosiło się na informatykę 
(36 tys. osób), niewiele mniej na psy-
chologię (35 tys.), a dalsze miejsca 
zajęły zarządzanie (29 tys.), kierunki 
lekarskie (21 tys.) i prawo (20 tys.). 

Jeżeli chodzi o najbardziej 
oblegane studia, czyli takie, na które 
przypada największa liczba chętnych 
na miejsce, to w czołówce znalazły 
się inżyniera nanostruktur (27,8), 
koreanistyka (26,6) oraz zielone 
technologie (25,1) i inżyniera inter-
netu rzeczy (22,0). 

W rankingu najczęściej wybie-
ranych uczelni publicznych sukces 
odnotowały Politechniki Gdańska, 
Warszawska i Poznańska. W przypad-
ku uczelni niepublicznych studenci 
najchętniej kandydowali na SWPS 
oraz WSB z oddziałami w Poznaniu 
i Gdańsku.

JAKIE KIERUNKI SĄ NAJBARDZIEJ 
PRZYSZŁOŚCIOWE?

Chociaż trudno jest dokładnie 
przewidzieć, jak będzie wyglądać 
rynek pracy w przeciągu 5-10 lat, to 

Nowy kierunek od października? 
Aplikuj w wakacje!

Ukończenie studiów może otworzyć drzwi do dobrze płatnej pracy i świetlanej kariery,  
jednak sam wybór kierunku dla wielu osób bywa nie lada wyzwaniem. Przyglądamy się, jakie  
są najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce, które z nich uważa się za przyszłościowe,  
i po których jest szansa na najlepsze zarobki.

Mariusz Białkowski

Kierunki związane z informatyką i branżą IT będą 
stanowić dobry wybór dla przyszłych studentów.
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Klaudia Łoś

planszowych, bitewnych, karcianych 
i innych. 

Poza nauką tworzenia rozrywki 
można też nauczyć się konstruować 
przedmioty, a wręcz maszyny użyt-
kowe. Mowa tu o kierunku budowa 
jachtów na Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie. Oferta kształcenia 
skierowana jest do osób pragnących 

nabyć wiedzę i umie-
jętności związane 
z projektowaniem 
i budową jachtów 
oraz jednostek spor-
towych. Brzmi jak 

naprawdę dochodowy zawód.

COŚ DLA ZAGUBIONYCH  
W SIECI I POLITYCE

Często błądzisz w dziwne 
zakamarki internetu? Może studia 
na kierunku człowiek w cyberprze-
strzeni na Uniwersytecie Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie podpo-
wiedzą Ci, jak sobie z tym radzić. Ich 
absolwent posiada m.in. umiejęt-
ności praktycznego posługiwania 
się narzędziami informatycznymi, 
a także nabywa kompetencje w za-
kresie projektowania i zarządzania 
procesami technologicznymi.

Jeśli fascynują Cię nowoczesne 
technologie oraz ich wpływ na życie 
społeczne i polityczne, kierunek 
cyberdemokracja i studia nad roz-
wojem na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy może być 
dla Ciebie. To jeden z najbardziej 
perspektywicznych kierunków 
z tej listy, ponieważ odpowiada na 
obecne i przyszłe zapotrzebowanie 
rynku pracy, na którym poszukiwa-
ni są pracownicy o zaawansowanej 
wiedzy technicznej, posiadający 
zarazem rozwinięte kompetencje 
miękkie. Same zalety, a w dodatku 
już nazwa kierunku brzmi naprawdę 
prestiżowo.

Przegląd intrygujących  
kierunków studiów w Polsce

Jeśli na studia przyciąga Was nie tylko możliwość zdobycia nowych przyjaźni i wyższego  
wykształcenia, ale też unikalnej wiedzy, której nie sposób zdobyć nigdzie indziej, warto  
przyjrzeć się poniższym kierunkom studiów. Zaskoczenie i niedowierzanie połączone  
z zazdrością w oczach znajomych gwarantowane!

KIERUNKI DLA SPRAGNIONYCH 
INNYCH KULTUR

Kolejnym intrygującym kierun-
kiem studiów wydaje się meditera-
nistyka na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Są to studia z zakresu 
kultury, literatury i historii krajów 
basenu Morza Śródziemnego. Jak 
można wyczytać w opisie kierunku, 

zajęcia obejmują literaturę, sztukę, 
historię oraz zagadnienia bardziej 
specjalistyczne, dotyczące rodzi-
ny, seksualności czy roli zwierząt 
w kulturach Śródziemnomorza. 
Atrakcyjnym dopełnieniem są za-
jęcia z kuchni śródziemnomorskiej 
i kultury wina. Brzmi jak przyjemna 
droga ku wyższemu wykształceniu!

Pozostając w temacie odległych 
kultur, warto przyjrzeć się orienta-
listyce – mongolistyce i tybetologii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Te 
studia gwarantują zdobycie nie tylko 
umiejętności posługiwania się ję-
zykiem mongolskim i tybetańskim, 
ale też dostarczają szerokiej wiedzy 
w zakresie literatury, historii, filozo-
fii, religii oraz sztuki świata kultury 
Mongolii i Tybetu.

STUDIA DLA FANÓW GIER  
NIE TYLKO W STATKI

Na Uniwersytecie Opolskim 
można zaś podjąć games studies, 
gdzie założeniem jest nauka two-
rzenia gier – ich projektowania, 
programowania i kreowania zawar-
tości graficznej oraz tekstualnej. 
Absolwent tego kierunku posiądzie 
praktyczne kompetencje związane 
z procesem kreatywnym i wydawni-
czym w zakresie rynku gier wideo, 

STUDIA BLISKO NATURY 
I JEJ DARÓW

Jeśli lubisz zgłębiać tajniki 
różnych alkoholi, a oprócz smaku 
fascynuje Cię sposób ich wytwarza-
nia, istnieją kierunki stworzone dla 
Ciebie! Na Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym 
w Szczecinie możesz podjąć studia 
I stop-
nia na 
kierunku 
uprawa 
winorośli 
i winiar-
stwo, a na Uniwersytecie Rolni-
czym w Krakowie browarnictwo 
i słodownictwo. Ciekawe, czy zajęcia 
odbywają się również w piątkowe 
wieczory. :)

Jak wiadomo, ekologia i troska 
o środowisko są ważne. Naprzeciw 
tym potrzebom wyszedł Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Lublinie, 
proponując studia na kierunku 
ekorehabilitacja. Absolwenci tych 
studiów będą przygotowani do 
pracy w zakresie ekorehabilitacji 
na obszarach o cennych walorach 
przyrodniczych lub mikroklima-
tycznych, a także będą potrafili 
zaproponować odpowiednią dietę 
opartą na produktach regionalnych 
i ekologicznych o właściwościach 
prozdrowotnych.

Skoro już jesteśmy blisko natury, 
dla osób zafascynowanych rośli-
nami idealny wydaje się kierunek 
zielarstwo i fitoprodukty na tym 
samym uniwersytecie. Studia te 
mają na celu merytoryczne i prak-
tyczne przygotowanie absolwen-
tów do produkcji zielarskiej, czyli 
m.in. uprawy, zbioru, suszenia oraz 
przechowywania surowców zielar-
skich. W ramach studiów I stopnia 
znajdziemy takie przedmioty jak: 
przyprawy krajowe i egzotyczne czy 
substancje bioaktywne.

Na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o zaawansowanej wiedzy  
technicznej, posiadający zarazem rozwinięte kompetencje miękkie.
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najlepszych talentów. 
Pandemia i możliwość pracy 

zdalnej dodatkowo wzmocniły 
konkurencję. Skoro już nie trzeba 
fizycznie siedzieć w biurze, to można 
pracować dla każdego, wszędzie. 
Praca zdalna rzuciła zarządzającym 
kolejne wyzwanie z postaci utrzy-
mania efektywności pracy z domu 
i zaspokojeniu dodatkowych potrzeb, 
np. relacji społecznych, pokrycia 
wzrostu kosztów domowych. 

W dużym uproszczeniu mo-
tywację dzielimy na zewnętrzną 
i wewnętrzną. Jej odpowiednie do-
pasowanie i rozpoznanie to klucz do 
sukcesu dzisiejszych organizacji.

CO MI PANIE DASZ W TEN  
NIEPEWNY CZAS?

Motywowanie kogoś to nakła-
nianie do wykonania pożądanych 
działań i kształtowanie oczekiwane-
go zachowania. Od dłuższego czasu 

Wraz z rozwojem koncepcji 
zarządzania, od już stereo-
typowych XIX-wiecznych 
fabryk do podejścia beha-

wioralnego, perspektywa traktowa-
nia pracownika ewoluowała w stronę 
wielowątkowego zainteresowania 
jednostką i kompleksowego zaspo-
kajania jej potrzeb na wszystkich 
szczeblach. 

Każde następne pokolenie 
wchodzące na rynek pracy wymaga 
osobnej analizy i innego podejścia do 
budowania relacji z pracownikiem. 
Czegoś innego od pracy oczekuje po-
kolenie naszych rodziców, a zupełnie 
czegoś innego my i zapewne następ-
ne roczniki będą wprowadzały także 
swoją perspektywę.

MOTYWACJA KLUCZEM 
DO SUKCESU?

Motywacja to bardzo istotny 
element całej układanki w ramach 

zarządzania zespołem, zarówno 
w biznesie, jak i w działalności 
społecznej oraz akademickiej. Sztaby 
psychologów i pracowników HR 
w wielu organizacjach od lat zasta-
nawiają się, w jaki sposób najlepiej 
motywować swoich pracowników do 
większej aktywności i efektywno-
ści w pracy. 

Liczba benefitów i rywalizacja 
między podmiotami o pracowników 
w tym obszarze jest jedną z najcie-
kawszych, jakie można obserwo-
wać w obecnej gospodarce. Jakość 
pracowników, ich kompetencje 
i dostępność stają się coraz istotniej-
szym czynnikiem przewagi konku-
rencyjnej całego przedsiębiorstwa. 
Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, 
że bezrobocie w wielu miejscach 
w Polsce jest poniżej naturalnej stopy 
bezrobocia, co jest niebezpieczne dla 
rozwoju gospodarczego i dodatkowo 
podnosi poprzeczkę rekruterom 
i kierownikom przy zatrzymaniu 

Idę albo nie idę –  
kilka słów o motywacji

Menadżerowie, dyrektorzy i przewodniczący nie mają łatwej pracy z perspektywy  
długofalowego zarządzania organizacjami. Poza potrzebą posiadania szerokiej wiedzy  
analitycznej, kompetencji przywódczych i umiejętności planowania oraz organizowania istotna 
jest coraz bardziej kwestia motywowania pracowników.

Tomasz Rykaczewski
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samo wynagrodzenie przestało wy-
starczać, aby utrzymać najlepszych 
pracowników u siebie i „gołą” pensją 
motywować ich do działania. 

Pieniądze to nie wszystko. Jak 
pokazują badania m.in. Instytutu 
Gallupa, bodźce finansowe są istot-
ne, ale nie dostarczają długofalowych 
efektów, a ludzie coraz bardziej cenią 
możliwości rozwoju, relacje i atmos-
ferę w pracy. Wynagrodzenie finan-
sowe za pracę jest koniecznością, 
trochę jak warunki higieniczne. Jest 
to też bardzo transparentna i jasna 
forma motywacji zewnętrznej. Jeśli 
nie płacimy ludziom za ich pracę 
lub płacimy z opóźnieniami albo też 
bardzo nieadekwatnie do ich wkładu 
i wysiłku, nie można liczyć na ich 
motywację i zaangażowanie. 

Pracownicy również szybko przy-
zwyczają się do poziomów wynagro-
dzeń, a obniżać pensji po prostu nie 
wypada. Wszelkie nagrody, premie 
i dodatki finansowe są tylko krótko-
okresowymi bodźcami. Pieniądz sam 
w sobie w obszarze motywacji, z per-
spektywy pracownika, jest trochę jak 
masowy motywator. Jeśli ma wybór, 
nie ma znaczenia, skąd dostaje taką 
samą sumę pieniędzy. 

Tutaj z pomocą menadżerom 
przychodzą liczne pakiety benefi-
tów w postaci szkoleń, integracji, 
ubezpieczeń, pakietów medycznych, 
urządzeń służbowych i wszystkie-
go innego, co działy HR wymyślą. 
Ograniczeniem jest tylko kreatyw-
ność i czasami finansowanie tych 
dodatków. 

To one są dużym wkładem pra-
codawcy w przekonanie pracownika 
do siebie i postawienie go w sytuacji, 
w której trudno będzie mu opuścić 
dane miejsce pracy. Sam dobór bene-
fitów powinien być oparty o potrzeby 
zgodne z piramidą potrzeb Maslova, 
tzn. dodatki powinny wspierać pra-
cowników w zabezpieczeniu konkret-
nych potrzeb życiowych. 

Bon zakupowy o wartości 200 zł 
może być wartościowy dla pracow-
ników niższego szczebla, ale dla 
dyrektorów pionów już nie do końca. 
Odpowiednie żonglowanie benefita-
mi musi zatem spełniać oczekiwania 
pracowników względem uzupełnia-
nia ich poziomu życia. 

To wszystko w dużym skrócie 
składa się na motywację zewnętrzną, 

jaką organizacje stosują względem 
swoich pracowników. 

Jednak powinniśmy również 
przyjrzeć się motywacji wewnętrz-
nej, jaką mają pracownicy i wno-
szą do organizacji już od samego 
początku swojej przygody z danym 
miejscem. To ona de facto skłania 
pracowników do pierwszej interakcji 
z pracodawcą i daje pozytywne bodź-
ce do działania.

JAKIE SŁOWA UKOŁYSZĄ MOJĄ 
DUSZĘ, MOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?

Odpowiedź na pytanie, co spra-
wia, że nam się chce i będzie chciało 
w dłużej perspektywie, jest w gruncie 
rzeczy bardzo istotnym pytaniem, na 
które każdy powinien sobie odpowie-
dzieć przed rozpoczęciem współpracy 
z konkretnym podmiotem. Każdy 
z nas czuje podświadomie jakąś 
zażyłość z danym miejscem pracy 
i oczekuje od niego konkretnych 
ekwiwalentów. 

Swego czasu odpowiedzi na to 
pytanie szukał prof. Steven Reiss, 
amerykański psycholog z Ohio State 
University. Jest on autorem licznych 
badań motywacji wewnętrznej, 
których celem było m.in. rozpozna-
nie, co sprawia, że ludzie podejmują 
konkretne działania i mimo przeciw-
ności ich motywacja utrzymuje się na 
odpowiednim poziomie. 

Efektem prac Reissa jest m.in. 
test motywacyjny, tzw. Reiss 
Motivation Profile, wyróżniający 16 
motywatorów wewnętrznych, które 
ma każdy człowiek, jednak w różnym 
stopniu. Wśród nich są: władza, nie-
zależność, ciekawość, uznanie, porzą-
dek, gromadzenie, honor, idealizm, 
kontakty społeczne, rodzina, status, 
rewanż, piękno, jedzenie, aktywność 
fizyczna i spokój. 

Odchylenia w tych konkretnych 
motywatorach wskazują nam, czego 
oczekujemy od naszej aktywności i co 
wewnętrznie sprawia, że podejmuje-
my takie, a nie inne prace. 

Rozpoznania odchyleń doko-
nuje się na podstawie 128 pytań 
ankietowych w specjalnym teście 
diagnostycznym. Jest to niezwy-
kle wartościowa wiedza, zarówno 
dla pracownika, jak i menadżera, 
który dzięki tym informacjom będzie 
w stanie lepiej dopasowywać zadania 

i zewnętrzne motywatory do kon-
kretnego pracownika. 

Pracownik natomiast wie, 
w którą stronę powinien się kierować 
wraz z rozwojem kariery zawodo-
wej lub działalności społecznej. Dla 
niektórych głównym motywatorem 
wewnętrznym będzie perspektywa 
awansu, dla kogoś innego estetyka 
miejsca pracy, a dla kolejnej osoby 
potrzeba docenienia i uznania swo-
jej pracy. 

I RAZ, I DWA, I TRZY 
W teorii motywowania wyróżnia-

my przede wszystkim trzy elementy 
składające się na całościowy system 
motywacyjny – wynagrodzenie, 
rozwój i relacje społeczne. Dopiero 
dobrze dopasowany mix ekwiwalentu 
finansowego, możliwości rozwoju 
i pozytywnych relacji w zespole może 
utrzymać pracownika na wysokim 
poziomie motywacji i efektywności. 
Nie bez znaczenia jest tutaj kwestia 
indywidualnych preferencji pracow-
nika, na które trzeba być mocno 
wyczulonym, zarządzając zespołem, 
ale i aplikując do pracy i wiążąc się 
z nią na dłużej. Nawet najwyższe 
wynagrodzenie i najlepsze benefity 
mogą nie zatrzymać pracowników, 
a to może mieć kluczowy wpływ na 
całość organizacji.

I W GÓRĘ SERCA, WIELKI CZIS 
Czy powyższe metody można 

również stosować w działalności 
akademickiej i społecznej? Wręcz jest 
to konieczne. W trzecim sektorze 
często mamy do czynienia z nieryn-
kowym poziomem wynagrodzeń 
lub ich całkowitym brakiem, zatem 
należy stawiać duży nacisk na pozo-
stałe elementy motywacji tj. relacje 
i rozwój. 

Do działalności pro bono skłania-
ją ludzi przede wszystkim elementy 
motywacji wewnętrznej np. poczucie 
sensu, spełnianie swojej wizji społe-
czeństwa, ale i władza, potrzeba au-
topromocji czy też prestiż. Zarządza-
jąc organizacją wolontariacką, warto 
rozpoznać wewnętrzne motywatory 
swoich członków zespołu, aby ochro-
nić ich i siebie przed przedwczesnym 
wypaleniem i rozczarowaniem 
względem podjętej współpracy.
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Światowe  
Forum Miejskie w Polsce

W dniach 26-30 czerwca Katowice staną się światową stolicą zagadnień związanych z rozwojem 
miast. Stolicy Śląska oraz Polsce przypadł zaszczyt organizacji 11. sesji Światowego Forum  
Miejskiego (World Urban Forum, WUF11). Wydarzenie o tak dużym znaczeniu dla tworzenia polityk  
miejskich zagości po raz pierwszy w historii w Europie Środkowo-Wschodniej.
CZYM JEST ŚWIATOWE  
FORUM MIEJSKIE?

World Urban Forum powstało 
z inicjatywy Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. osiedli ludzkich 
(UN-Habitat). Pierwsza sesja została 
zorganizowana w kenijskiej stolicy 
Nairobi w 2002 roku. Samo wyda-
rzenie przyciąga uwagę naukowców, 
mediów, polityków, ale też osób, któ-
re interesują się tematyką rozwoju 
miast z całego świata.

CO WARTO ZOBACZYĆ NA WUF11 
W KATOWICACH?

Na samym wydarzeniu tematyka 
będzie szeroka oraz zróżnicowana, 
przez co każdy znajdzie dla siebie coś 
interesującego. W ramach wydarzeń 
o charakterze międzynarodowym 
będzie odbywała się między inny-
mi „ścieżka europejska”, czyli blok 
wydarzeń skupionych wokół hasła 
„Transformacja europejskich miast: 
dla lepszej Europy, dla lepszego 
świata”. W ramach ścieżki odbędą 
się dyskusje, warsztaty oraz panele 
w ramach czterech wątków te-
matycznych: 

• Miasto zielone (Green City).
• Miasto sprawiedliwe i włączające 
(Equitable and Inclusive City).
• Zrównoważona mobilność miej-
ska (Sustainable Urban Mobility).
• Dostępne mieszkalnictwo (Affor-
dable Housing).

Dobór tematyki jest powiązany 
z 17 celami Agendy 2030 Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych, która 
proponuje rozwiązania dla zrówno-
ważonego rozwoju, jak i ograniczanie 
niedoborów podstawowych dóbr, 
takich jak woda czy też żywność.

GŁOS MŁODYCH
11 Światowe Forum Miejskie 

jest wyjątkowe z dwóch powodów. 
Wydarzenie tej rangi po raz pierwszy 
odbywa się w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Po drugie istotna jest 
młodzieżowa partycypacja w organi-
zacji wydarzenia. 

Po raz pierwszy w historii 
powołano Radę Młodych, która 
realizuje swoje projekty w ramach 
promocji katowickiego wydarzenia, 
ale również aktywnie bierze udział 
w doradztwie organizatorom, by 
głos, spostrzeżenia, ale i potrze-
by młodzieży były uwzględniane 
w agendzie Światowego Forum 
Miejskiego. 

Przed samym wydarzeniem 
Rada Młodych realizuje m.in. panele 
dyskusyjne w największych ośrod-
kach akademickich pt. „Między nami 
a miastami”. W ramach tych wyda-
rzeń w gronie przedstawicieli świata 
nauki, NGO-sów, urzędników oraz 
osób aktywnie działających na rzecz 
młodzieży w miastach rozmawiamy 
o problematyce, która stanowi szcze-
gólnie palące problemy z punktu wi-
dzenia młodych. Dotychczas odbyły 
się dwa tego typu wydarzenia, które 
dotyczyły roli młodzieży w walce 
z zanieczyszczeniami oraz niedobo-
ru zasobu mieszkaniowego w Polsce. 

Poza panelami odbywały się 
również konsultacje młodzieżowe 
zarówno ogólnoświatowe, jak i kra-
jowe, podczas których członkowie 
Rady Młodych wsłuchiwali się w gło-
sy płynące z całego świata na temat 
tego, jakie tematy warto poruszyć 
w ramach przestrzeni młodych pod-
czas czerwcowego wydarzenia. 

Realizowany jest również – dla 
młodzieży ze szkół średnich – pro-
jekt „Lekcji o zmianach w mieście”, 
który podnosi świadomość na temat 
polityk miejskich oraz roli młodzieży 
we wpływaniu na zmianę najbliższe-
go otoczenia.

MŁODZIEŻ NA WUF-IE
Podczas samego eventu w Kato-

wicach – poza szeregiem mniejszych 
wydarzeń kierowanych do mło-
dzieży, które odbędą się w różnych 
miejscach Światowego Forum Miej-
skiego – punktem kluczowym będzie 
Miasteczko Młodych. Będzie ono 
zlokalizowane w parku Boguckim 
w Katowicach. Odwiedzicie je już od 
25 czerwca.  

Planowane są również atrak-
cje: koncert gwiazdy, silent disco 
oraz wiele innych. Każdy uczestnik 
z pewnością odnajdzie coś dla siebie 
w ramach Miasteczka Młodych, 
które jest obowiązkowym punk-
tem do zobaczenia na WUF11 
w Katowicach.

Widzimy się w Katowicach 
podczas Światowego Forum 
Miejskiego!

Jarosław Bieliński
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które powstały w związku z czyn-
nikiem ludzkim lub oprogramowa-
niem czy sprzętem komputerowym. 
Bardzo często jest jednak tak, że 
atak skierowany jest na wszystkie 
te obszary. 

Porównując cyberkonflikt do in-
nych działań wojennych, okazuje się, 
że nie są to tak kosztowne działania 
i można je przeprowadzić z dowolne-
go miejsca na świecie, mając jedynie 
dostęp do komputera i internetu. Nie 
można jednak precyzyjnie określić 
wszystkich działań w cyberwojnie, 
ponieważ wiele z nich zależy od kre-
atywności oraz możliwości technolo-
gicznych walczących ze sobą stron.

ZAGROŻENIA  
W CYBERPRZESTRZENI

Prawidłowe działanie cyberprze-
strzeni jest podstawą do dobrego 
funkcjonowania zarówno gospo-
darki, jak i bezpieczeństwa kraju. 
Bezpieczeństwo w obszarze cyber-
przestrzeni w naszym kraju zapew-
nia Zespół Reagowania na Incydenty 
Bezpieczeństwa Komputerowego 
CSIRT GOV, który jest prowadzony 
przez szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Jest on częścią 
zespołu CSIRT na poziomie krajo-
wym i zajmuje się procesem reago-
wania na pojawiające się incydenty 
komputerowe. 

Jednym z głównym zadań 
zespołu jest zatem zapobieganie oraz 
wykrywanie zagrożeń, które mogą 
zagrozić bezpieczeństwu systemów 
informatycznych oraz zdestabili-
zować funkcjonowanie państwa 
i administracji publicznej.

mogą dotyczyć również mniejszych 
państw, które w ten sposób mogą 
wyrównać swoje szanse w konflikcie 
z silniejszym przeciwnikiem. 

Dla agresora ważne jest w tej 
wojnie, aby przede wszystkim prze-
ciwnik został zmuszony do posłu-
szeństwa. Celem zatem często stają 
się elementy infrastruktury teleko-

munikacyj-
nej państw 
uznanych 
za wrogów.

DO PRZYKŁADÓW CYBERWOJNY 
NALEŻY ZALICZYĆ:

• ataki na infrastrukturę, która 
jest odpowiedzialna za dostar-
czanie energii, paliwa, żywności 
i wody oraz usług medycznych czy 
transportowych;
• ataki na systemy wyborcze;
• dokonywanie zmian w stronach 
internetowych;
• zajmowanie serwisów www;
• dokonanie zniszczeń opro-
gramowania zaatakowanych 
komputerów;
• posługiwanie się trollami do 
tworzenia fake newsów zamieszcza-
nych w mediach społecznościowych.

JAKIE METODY DZIAŁANIA MAJĄ 
PRZESTĘPCY? 

W celu zapobiegania zagroże-
niom musimy najpierw zrozumieć 
ich działanie, dlatego bardzo ważna 
jest ich analiza. 

Zagrożenia związane z cyber-
przestrzenią można dzielić na te, 

POJĘCIE CYBERWOJNY
Wojna jako zjawisko towarzyszy 

ludzkości od wieków. Wraz ze wzro-
stem nowych technologii i informacji 
zmienił się sposób prowadzenia kon-
fliktów. Od kilku lat cyberprzestrzeń 
jest wykorzystywana przez przestęp-
ców do prowadzenia wrogich działań. 

Pojęcie cyberwojny nie zostało 
jednak dotychczas 
jednoznacznie zde-
finiowane, dlatego 
wciąż pojawiają się 
jej nowe wyjaśnie-
nia naukowe. Cybe-
rwojna nazywana może być również 
wojną cybernetyczną i przejawia się 
ona wykorzystaniem komputerów, 
internetu oraz innych środków do 
przeprowadzenia ataku na systemy 
informatyczne przeciwnika. 

Wojny cybernetycznej nie powin-
niśmy utożsamiać z wojną informa-
cyjną, która dotyczy zorganizowanej 
aktywności zewnętrznej państwa 
i polega na niszczeniu lub modyfikacji 
informacji w systemach komunikacji. 

Wojna cybernetyczna powoduje 
paraliż infrastruktury, takiej jak 
systemy komunikacyjne i gospodarki 
państwa opierającej się na systemach 
komputerowych. 

Cyberkonflikt to konflikt, który 
angażuje różne systemy ludzi, rzeczy 
czy procesy związane z sieciami kom-
puterowymi.

JAKIE SĄ CELE PRZESTĘPCÓW?
Ataki cybernetyczne prowadzą 

najczęściej największe światowe 
mocarstwa jak Stany Zjednoczo-
ne, Chiny czy Rosja. Ataki jednak 

Cyberwojna:  
cele, metody i zagrożenia

Zmiany technologiczne, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat, spowodowały, że przestrzeń 
wirtualna jest coraz częściej wykorzystywana do różnych celów. Razem z nowymi możliwościami 
pojawiły się zagrożenia dokonujące się w cyberprzestrzeni. Mowa o cyberwojnie.

Ewelina Makoś

Wojny cybernetycznej nie powinniśmy  
utożsamiać z wojną informacyjną.
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Edyta Śpiewak

niu wspomnianego limitu konieczne 
jest zarejestrowanie działalności.

ZALETY I WADY DROPSHIPPINGU 
Trudno nie zgodzić się z tym, że 

dropshipping jest dosyć kuszącym roz-
wiązaniem biznesowym, ale ma też 
kilka wad. Najważniejsze z nich to:

• ograniczony wpływ na jakość 
i sposób wysyłanych towarów przy 
jednoczesnym ponoszeniu odpowie-
dzialności za ich wysyłkę;
• poświęcenie czasu na znalezienie 
wyjątkowych produktów, o które będą 
zabiegać klienci;
• bardzo dobra znajomość mar-
ketingu, co wiąże się z promocją 
swojego sklepu;
• duża konkurencja już niemal 
w każdej kategorii przedmiotów, co 
przekłada się na niskie marże.

 
Natomiast do zalet można zaliczyć:

• minimalne koszty oraz szybkość 
rozpoczęcia takiej działalności;
• znikome ryzyko bankructwa;
• brak konieczności posiadania 
własnego magazynu;
• prowadzenie działalności w zasa-
dzie z dowolnego miejsca na ziemi;
• brak konieczności zatrudniania 
pracowników;
• elastyczne dostosowywanie asor-
tymentu do aktualnych trendów.

Po analizie działania tego mo-
delu biznesowego, jego wad i zalet, 
każdy sam powinien odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy to rozwiązanie 
jest dla niego korzystne.

Prowadzenie biznesu w branży e-commerce wydaje się być obecnie żyłą złota. Wielu 
przedsiębiorców przeraża jednak wizja dużych inwestycji w zakup towarów oraz ich  
magazynowanie, dlatego z pomocą przychodzi tzw. dropshipping.

JAK ZACZĄĆ?
Rozpoczęcie takiej działalności 

jest obecnie dosyć łatwe. Na polskim 
rynku działa sporo hurtowni, które 
obsługują klientów w ten sposób. Po 
pierwsze, należy stworzyć własną 
platformę handlową. 

W sieci dostępne są zarówno 
płatne, jak i bezpłatne platformy. 
Najpopularniejsze z nich to: Allegro, 
PrestaShop, WordPress z WooCom-
merce, Magento, Shoper. Warto je 
dokładnie przeanalizować, bo różnią 
się one możliwościami oraz koszta-
mi. Sklep można stworzyć samo-
dzielnie lub skorzystać z pomocy 
zewnętrznej firmy, co jednak nieco 
zwiększy nakłady finansowe.  

Następnie trzeba nawiązać 
współpracę z hurtownią. Tutaj war-
to zwrócić uwagę na kilka kwestii, 
gdyż nie każda hurtownia oferuje 
swoim partnerom identyczne wa-
runki. Chodzi m.in. o koszty i formy 
dostawy przesyłek, politykę rekla-
macji i zwrotów, minimalną kwotę 
zamówienia, sposób pakowania 
przesyłek czy dołączanie gratisów 
do przesyłek.

Dropshipping jest dobrym 
rozwiązaniem dla przedsiębiorców, 
którzy dopiero zaczynają swoją 
przygodę ze sprzedażą online, jak 
i dla tych, którzy już od dawna dzia-
łają na rynku i chcą poszerzyć swoje 
rynki zbytu. 

Taka działalność nie wymaga 
rejestracji, o ile zarobki z niej nie 
przekroczą limitu miesięcznego, 
który jest równy połowie stawki 
minimalnej krajowej w danym roku. 
Jest to tzw. działalność nieewiden-
cjonowana. Dopiero po przekrocze-

CZYM JEST  
DROPSHIPPING?

Słowo dropshipping pochodzi 
z połączenia dwóch angielskich 
wyrazów: drop i shipment, co ozna-
cza dostawę bezpośrednią. Jest 
to rodzaj modelu logistycznego, 
w którym występują trzy podmioty: 
właściciel sklepu internetowego, 
hurtownia oraz klient. 

Cechuje się tym, że właściciel 
sklepu nie odpowiada za zakup 
towarów, ich magazynowanie oraz 
wysyłkę do klienta, ponieważ na-
leży to do zadań hurtowni, z którą 
współpracuje. Sprzedawca nie posia-
da fizycznie towarów, które prezen-
tuje na swojej stronie internetowej. 
Wysyłka towaru jest realizowana 
bezpośrednio z magazynu danej 
hurtowni do klienta. Dzięki temu 
sklep internetowy nie musi mieć 
własnego magazynu. 

Po prostu klient dokonuje 
zakupu w sklepie internetowym, 
a ten z kolei zleca wysyłkę towaru 
w hurtowni, która następnie za 
pośrednictwem zewnętrznej firmy 
kurierskiej nadaje ją prosto do 
klienta. Sprzedawca osiąga zysk 
z różnic cen między wartością deta-
liczną a hurtową produktu. Z kolei 
hurtownia pobiera od sprzedawcy 
opłatę za obsługę zamówienia.

Do zadań sklepu internetowego 
należą przede wszystkim: pozy-
skiwanie klientów i ich bieżąca 
obsługa, załatwianie formalności 
związanych ze sprzedażą oraz roz-
patrywanie reklamacji i zwrotów. 
Kwestie te właściciel musi ustalić 
w porozumieniu z hurtownią, z któ-
rą współpracuje.

Dropshipping –  
jak zacząć na nim zarabiać?
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zastosowaniem wszelkich środków 
ochrony przed cyberatakami.

PRZYKŁADY INNOWACJI 
MEDYCZNYCH 

Lekarze są zgodni – nie ma przy-
szłości medycyny bez nowych techno-
logii. Obecnie można zaobserwować 
wiele interesujących rozwiązań, które 
już są stosowane w praktyce. Jednym 
z nich jest druk 3D, który umożliwia 
opracowanie tabletek indywidualnie 
dopasowanych do potrzeb danego pa-
cjenta, tworzenie sztucznych organów 
czy narzędzi chirurgicznych. 

Innym przykładem są roboty 
szpitalne o nazwach: TUG i HOMER 
amerykańskiej firmy Aethon. Do 
ich zadań należy m.in. dostarczanie 
pacjentom posiłków, leków, ubrań, 
roznoszenie sprzętu szpitalnego czy 
pobieranie próbek do badań. Roboty 
te pozwalają zniwelować problem 
deficytu personelu medycznego lub po 
prostu odciążyć go od nadmiaru obo-
wiązków. Ciekawym rozwiązaniem 
są również gogle VR, które pozwalają 
studentom medycyny przenieść się na 
wirtualną salę operacyjną i zoperować 
trójwymiarowy model człowieka bez 
narażania zdrowia i życia prawdzi-
wych pacjentów.

Jak głosi słynna fraszka Kocha-
nowskiego Ślachetne zdrowie, nikt się 
nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsu-
jesz. Te słowa niestety nadal są aktu-
alne, chociaż trzeba przyznać, że dziś 
dzięki innowacjom medycznym nawet 
utrata zdrowia nie jest równoznaczna 
z utratą nadziei na lepsze życie.

EFEKTYWNOŚĆ TECHNOLOGII 
W MEDYCYNIE

Specyfika branży medycznej wy-
maga współpracy sektora naukowego 
z biznesem. Wskazują na to potrzeby 
zgłaszane przez społeczeństwo, do 
których można zaliczyć m.in. nowo-
czesną aparaturę ułatwiającą diagno-
stykę, specjalne leki ratujące życie, 
nowatorskie terapie przeciwbólowe, 
a także systemy wymiany informacji 
wspomagające postawienie właściwej 
diagnozy. 

Innowacje technologiczne 
ulepszają i zmieniają oblicze me-
dycyny. Urządzenia takie jak np. 
rozrusznik serca czy dializator od lat 
ratują życia ludzkie. Ponadto, rynek 
oferuje obecnie mnóstwo różnych 
gadżetów elektronicznych i aplika-
cji mobilnych, które pozwalają na 
samodzielną kontrolę stanu zdrowia 
m.in. w zakresie mierzenia pulsu, 
liczby zrobionych kroków czy kalorii 
dostarczonych organizmowi. Dzięki 
takim rozwiązaniom wzrasta eduka-
cja i poziom świadomości zdrowotnej 
społeczeństwa.

Poprawa efektywności opieki 
zdrowotnej wymaga też odpowied-
niego gromadzenia, przetwarzania 
oraz udostępniania danych pa-
cjentów. Do postawienia właściwej 
diagnozy oraz opracowania planu le-
czenia lekarze potrzebują dostępu do 
prawdziwych i dokładnych informacji 
na temat pacjentów w rzeczywistym 
czasie, w miejscu świadczenia usługi. 
W tym celu konieczna jest digitaliza-
cja oraz cyfryzacja danych w zakresie 
ochrony zdrowia z jednoczesnym 

Innowacje w medycynie mają 
kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia niedoboru personelu 
medycznego, coraz wyższych 

kosztów leczenia i leków oraz stale 
rosnących potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa.

NOWE OBLICZE  
BRANŻY MEDYCZNEJ

Eksperci przewidują, że w ciągu 
najbliższych kilku lat systemy 
opieki zdrowotnej czekają ogromne 
wyzwania, a w efekcie konieczność 
wprowadzenia innowacji. Obecnie 
pacjenci mają coraz większe oczeki-
wania względem opieki medycznej 
i są bardziej świadomi swoich praw. 
Dlatego technologie medyczne mają 
pomóc usprawnić procesy leczenia, 
zautomatyzować niektóre zadania, 
obniżyć koszty i ulepszyć pracę 
w takim zakresie, który byłby nie-
możliwy bez automatyzacji.

Z jednej strony rewolucja 
technologiczna w branży medycznej 
jest sporą szansą dla społeczeń-
stwa, jednak z drugiej wiąże się 
z ogromną presją na innowacyjność 
oraz koniecznością zwiększenia 
inwestycji na badania. Oczywiste 
jest, że lekarz był, jest i będzie 
najważniejszą osobą podejmującą 
decyzje względem pacjenta, jednak 
zastosowanie rozwiązań sztucznej 
inteligencji z pewnością wesprze 
jego pracę, pozwoli wyeliminować 
niektóre błędy oraz efektywniej 
wykorzystać czas.

Technologia  
w służbie zdrowia

W każdym systemie ochrony zdrowia dobro pacjenta powinno być najważniejsze. Dostęp 
lekarzy do nowoczesnych technologii medycznych coraz częściej ma decydujący wpływ na 
skuteczność leczenia.

Edyta Śpiewak
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Światowy  
Dzień Roweru

pierwsze 20 minut jazdy jest darmo-
we. Kolejne minuty to drobne sumy 
– około złotówki. Metą trasy musi 
być stacja rowerowa, którą łatwo 
odnaleźć na mapie w aplikacji.

CIEKAWOSTKI:

• Pierwszy pierwowzór roweru nie 
mógł skręcać (II połowa XVIII w.).
• Jazda na rowerze, nazywana 
specjalistycznie kolarstwem, jest 
dyscypliną sportową. Co więcej, 
pojawia się ona na igrzyskach i jest 
jedną z części triathlonu.
• Już od 30 lat w sierpniu odbywa 
się Uphill Race, czyli wjazd rowe-
rów na najwyższy szczyt Sudetów 
– Śnieżkę (1603 m n.p.m.). Przewyż-
szenie wynosi ponad 1000 m.
• Najbardziej rowerowym mia-
stem na świecie jest Amsterdam, 
stolica Holandii. Ponad 60% miesz-
kańców traktuje tam rower jako 
podstawowy środek transportu.
• Istnieje coraz więcej kurie-
rów rowerowych, którzy dostar-
czają paczki lub jedzenie o wiele 
szybciej od tych, którzy jeżdżą 
samochodami.
• Można spotkać rower dwu-
osobowy – tandem (mogą na nim 
jednocześnie pedałować dwie osoby), 
a także rower jednokołowy – mo-
nocykl, na którym często występu-
ją cyrkowcy.
• Aby uniknąć kary lub niebez-
piecznych sytuacji, nasz rower 
powinien być wyposażony w światła 
przednie i tylne, sprawne hamulce, 
a także dzwonek.

otyłości, ponieważ nawet wycieczki 
rowerowe dla przyjemności spalają 
mnóstwo kalorii. Co więcej, ten 
sport oddziałuje już na przyszłość 
– na starość użytkownicy rowerów 
częściej unikają demencji, zachowują 
umiejętność utrzymania równowagi, 
a co najważniejsze – są aktywnymi 
seniorami. Poza tym wycieczka 
rowerowa jest zajęciem na cały 
dzień, co daje możliwość świetnego 
spędzenia czasu z bliskimi.

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE MASZ ROWERU, 
A BARDZO CHCESZ POJEŹDZIĆ?

W dzisiejszych czasach więk-
szość osób ma w domu rower. Jednak 
nie zawsze możemy go przewieźć 
w inne miejsce, dlatego w każdym 
kurorcie turystycznym znajdziemy 
wypożyczalnię rowerów – zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Można nim 
przemierzać nadmorskie promenady, 
ale również podjąć wyzwanie i zdo-
być na nim szczyty górskie. 

Dla mieszkańców większych 
miast również przygotowano pomoc. 
Jedna z największych sieci sklepów 
sportowych oferuje wypożyczenie 
roweru. Można to zrobić w skle-
pie stacjonarnym lub na stronie 
internetowej. Wystarczy podać swoją 
lokalizację, wybrać sprzęt i opłacić 
zamówienie. Najtańsze rowery moż-
na wypożyczyć już za 40 zł. 

Co więcej, mieszkańcy miast 
mogą skorzystać z rowerów miej-
skich. Wystarczy mieć aplikację, 
wpłacić na nią kwotę startową 
i wypożyczyć rower za pomocą kodu 
QR. We Wrocławiu i w Warszawie 

Powyższe czynniki sprawiły, 
że w 2018 roku Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zdecydowało 

o ustanowieniu Światowego Dnia 
Roweru, który obchodzimy 3 czerw-
ca. Pomysłodawcą tego święta był 
Polak Leszek Sibilski.

#JUNE3WORLDBICYCLEDAY
31.05.2021 roku Ambasada 

Polski w Islamabadzie wzięła udział 
w międzynarodowej akcji sportowej 
pod hasłem „Rower dla zielonej 
przyszłości”. Uczestnicy przejechali 
rowerami przez miasta. To wydarze-
nie miało popularyzować ochronę 
środowiska, a także uzmysłowić 
ludziom ilość zanieczyszczeń spo-
wodowanych głównie spalinami 
oraz zachęcić ich do korzystania z al-
ternatywnego środka komunikacji 
(rower produkuje aż 12 razy mniej 
CO2 niż samochód). Z tej okazji 
powstał #June3WorldBicycleDay 
i logo prezentujące rowerzystów, 
którzy jeżdżą wokół kuli ziemskiej. 
Ten obrazek dowodzi, że rower jest 
przeznaczony dla wszystkich na ca-
łym świecie, ale również pozytywnie 
wpływa na Ziemię.

KORZYŚCI ZDROWOTNE
Niewątpliwie rower bardzo 

dobrze wpływa na formę czło-
wieka – poprawia wydolność płuc 
i kondycję. Ludzie, którzy jeżdżą na 
rowerze, rzadziej cierpią na choroby 
serca, cukrzycę czy udary. Takie 
osoby mają mniejszą skłonność do 

Przed nami na horyzoncie wakacje, a wraz z nimi pogoda sprzyjająca wycieczkom rowerowym. 
Rower jest przede wszystkim łatwym w obsłudze, tanim w użytkowaniu, a także przyjaznym dla 
zdrowia i środowiska środkiem transportu.

Marta Dąbrowska

CZERWIEC
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Marta Dąbrowska

wego: Szanowny Panie Profesorze/
Doktorze/Magistrze. Po nim postaw 
przecinek, a następne zdanie rozpocz-
nij małą literą od nowej linii.
• Wiadomość kończ zwrotem 
grzecznościowym typu: Z wyrazami 
szacunku/Z poważaniem.
• Nie żyj przekonaniem „cały 
semestr w jedną noc” – to się nie uda. 
Zaplanuj naukę na poszczególne dni. 
Dzięki temu podejdziesz do egzami-
nów z mniejszym stresem.
• Nie pisz prac zaliczeniowych na 
ostatnia chwilę – popełnisz tylko 
więcej błędów, ponieważ nie będziesz 
miał czasu na korektę.
• Bywaj na wykładach, a już szcze-
gólnie na kilku ostatnich – dowiesz 
się, kiedy jest termin egzaminu.
• Poprawka? „Bez spiny, są dru-
gie terminy!”. Naucz się, dopytaj 
znajomych, o co chodzi, pójdź na 
konsultacje do prowadzącego. Jeśli 
nie zdasz, zapłacisz za warunek, ale 
nadal możesz kontynuować studia na 
kolejnym roku.
• Korzystaj z przywilejów studenta 
– dzięki zniżkom na pociągi możesz 
zwiedzać całą Polskę. Wyjeżdżaj 
na konferencje kół naukowych 
lub programy wakacyjne typu 
Camp America.
• Pij kawusię – tak radzi na 
memach Kot Student z podkrążony-
mi oczami. 

Na koniec dobra rada:  wybór 
należy do Was – możecie posłuchać 
rad i je zastosować lub nie. To Wasze 
życie i Wy czujecie, co dla Was będzie 
najlepsze. Posłuchajcie po prostu 
swojej intuicji i wybierzcie najlepsze 
dla siebie rozwiązanie.

Każdy z nas musiał kiedyś podjąć decyzję i potrzebował rady. Często się mówi, że ilu ludzi na 
świecie, tylu jest również specjalistów i opinii. Lubimy doradzać i znać się na wszystkim. Być może 
właśnie dlatego, że większość „posiada” wiedzę w każdej dziedzinie życia, 13 czerwca ustanowiono 
Święto Dobrych Rad.

IF I WERE IN YOUR SHOES…
Ważne, aby otaczać się rozsądny-

mi ludźmi. Niektórzy chcą doradzić, 
ale nie biorą odpowiedzialności za 
konsekwencje. Jak często słyszeli-
śmy: „Gdybym była Tobą, to…”? 

Ale nikt nami nie jest. I oczywi-
ście, cenne rady są bardzo pożądane. 
Jednak trzeba pamiętać, że doradza-
nie komuś ma dwie strony medalu. 
Czasem faktycznie możemy otworzyć 
komuś oczy, pomóc poradzić sobie 
z sytuacją. Ale zdarza się, że nawet 
jeśli bardzo się staramy, dobra rada 
może przynieść odwrotny skutek. 

Po prostu warto kierować się 
zdrowym rozsądkiem, brać pod 
uwagę dobre pomysły, wskazówki czy 
konstruktywną krytykę, ale wnioski 
trzeba wysuwać samodzielnie. Do-
ceniajmy rady osób, które nas znają 
i wiedzą, co dla nas dobre.

DOBRE RADY DLA STUDENTÓW
Wskazówek poszukujemy często, 

gdy jesteśmy zagubieni. Studenci, 
którzy rozpoczynają nowy etap na-
uki, nie wiedzą, że na uczelni panują 
pewne zasady. Dlatego jeśli jesteście 
w takiej sytuacji, przekazujemy Wam 
garść rad. 

• Gdy piszesz do prowadzących, 
nigdy nie zaczynaj od słowa witam. 
To powitanie jest zarezerwowane dla 
gospodarza. Witam możesz powie-
dzieć do gości, którzy wchodzą do 
Twojego domu. 
• Wiadomości rozpoczynaj od 
zwrotów z użyciem tytułu nauko-

Ludzie z natury uwielbiają 
używać trybu rozkazującego 
i czasowników modalnych, 
które obligują słuchaczy do 

wykonania określonej czynności. 
Musisz, powinieneś, kup. Słyszymy 
i widzimy je wszędzie – w telewizji 
śniadaniowej, memach czy poradni-
kach na każdy istniejący temat: Jak 
zacząć biegać?, Jak stworzyć idealny 
związek?, Jak wychowywać dzieci?.

Z CZYM SOBIE RADZIMY?
Radzimy sobie we wszystkim 

– w wyborze dania w restauracji, 
pielęgnowaniu kwiatów, rozwią-
zaniu problemu z przyjaciółką czy 
chłopakiem/dziewczyną, a w sklepie 
prosimy sprzedawcę o radę, który 
produkt powinniśmy kupić, bo 
mamy świadomość, że zna się na 
tym lepiej. 

Czasem opinia z dystansu jest 
bardzo cenna i wskazuje nam roz-
wiązanie, które tak naprawdę było 
oczywiste. 

Zdarza się, że dajemy wskazówki 
również w ważniejszych kwestiach, 
które mają wpływ na dalsze życie, 
np. wzięcie kredytu czy wspólne 
życie z partnerem. Szukamy rad, bo 
nie wiemy, jak postąpić, albo chcemy 
potwierdzenia, że nasza decyzja 
będzie dobra. 

Gorzej, gdy ktoś radzi nam ina-
czej lub sam nie stosuje się do tych 
rad, np. zachęca do zrezygnowania 
z czekoladowych przekąsek, a sam 
pije hektolitry słodkich napoi.

CZERWIEC

Święto Dobrych Rad
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działań publikuje na swoim profilu 
na Twitterze. Warto odnotować, że 
ostatnio na tapet prezesa UOKiK 
Tomasza Chróstnego trafiły spra-
wy dotyczące ubezpieczycieli i ich, 
wątpliwych co do uczciwości wobec 
pokrzywdzonych, praktyk związa-
nych z udostępnianiem samochodów 
zastępczych.

Prezes Chróstny podjął decyzję 
o wszczęciu postępowania wyjaśnia-
jącego wobec czterech ubezpieczycie-
li. Do grupy tej zaliczają się: Com-
pensa Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie Veianna Isnurance Group, Ge-
nerali Życie Towarzystwo Ubezpie-
czeń, Link4 Towarzystwo Ubezpie-
czeń oraz Towarzystwo Ubezpieczeń 
i Reasekuracji Allianz Polska.

Przedmiotem postępowania 
wyjaśniającego ma być ustalenie 
zaistnienia klauzul niedozwolonych 
(abuzywnych) oraz to, czy doszło do 
naruszenia zbiorowych interesów 
konsumenckich.

Otóż od połowy zeszłego roku 
do UOKiK-u wpłynęło 20 skarg 
dotyczących praktyk ubezpieczycieli 
w zakresie udostępniania samocho-
dów zastępczych. 

Według słów prezesa UOKiK-u naj-
częściej podnoszonymi zarzutami 
wobec ubezpieczycieli są:

• ograniczanie czasu udostępnie-
nia poszkodowanemu samochodu 
zastępczego, w ramach którego 
uwzględniano jedynie naprawę 
pojazdu, a nie cały okres unierucho-
mienia w warsztacie;
• obniżanie stawek za wynajem 
pojazdu zastępczego, wyrównywa-
nych do stawek firm współpracują-
cych z ubezpieczycielem, nawet gdy 
współpraca z taką firmą nie była dla 
poszkodowanego możliwa;
• niekorzystne warunki wynajmu, 

CZYM JEST UOKIK I DLACZEGO 
WARTO WIEDZIEĆ, JAK MOŻE 
NAM POMÓC?

W Polsce żyje blisko 38 milionów 
obywateli. Każdy z nich jest konsu-
mentem, który, co dla niektórych 
nieoczywiste, posiada swoje prawa 
w zakresie ochrony przed nieuczciwy-
mi i/lub monopolistycznymi prakty-
kami. Wielu z obywateli również nie 
zdaje sobie z tego sprawy. Wielu też 
nie wie, że ich interesy były zagrożone 
lub zostały pogwałcone. A nawet jeśli 
sobie to uświadomili, to nie wiedzą, co 
mogą z tym zrobić. 

Mamy jednak w Polsce odpowied-
nie instytucje do tego, aby dochodzić 
swoich praw!

Na straży ochrony konkurencji 
i konsumentów w Polsce stoi Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów z prezesem na czele. Prezes jest 
centralnym organem administracji 
rządowej wybieranym w drodze kon-
kursu przez premiera rady ministrów. 
Jego misją jest właśnie zabezpieczenie 
interesów konsumentów oraz rozwija-
nie konkurencji w relacjach pomiędzy 
uczestnikami rynku. 

JAK DZIAŁA UOKIK?
Urząd skupia swoje działania 

w dwóch obszarach: ochronie konku-
rencji oraz ochronie konsumentów. 
W pierwszym przypadku podejmuje 
on wszelkie działania zmierzające do:

• zwalczania antykonkurencyjnych 
praktyk, takich jak tworzenie karteli, 
zmowy przetargowe i cenowe czy 
nadużywanie pozycji dominującej (np. 
dumping cenowy);
• kontroli koncentracji przedsiębior-
ców, która miałaby na celu zmierzać 
do nadmiernej konsolidacji i przejęcia 
roli dominującej na danym rynku;

• wspierania udzielania konsu-
mentom pomocy publicznej przez 
państwo poprzez opiniowanie 
europejskich i państwowych pomocy, 
zgłaszanie projektów dotyczących 
pomocy przedsiębiorcom do Komisji 
Europejskiej czy też odwoływanie się 
do Trybunału Sprawiedliwości w imie-
niu polskiego rządu w sprawach 
dotyczących ochrony konkurencji 
i konsumentów;
• eliminowania praktyk wykorzy-
stujących przewagę kontraktową wy-
nikającą z dysproporcji potencjałów 
ekonomicznych stron kontraktów;
• przeciwdziałania nadmiernemu 
opóźnianiu spełniania świadczeń 
pieniężnych wynikających z transak-
cji handlowych.

Drugim obszarem zaintereso-
wania Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta jest obszar ochrony 
konsumentów, który ma na celu:

• eliminowanie niedozwolo-
nych praktyk rynkowych i klauzul 
abuzywnych, których zbiór prowadzi 
i aktualizuje;
• nadzorowanie Inspekcji Handlo-
wej, rynku oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa produktów żywnościowych, 
nieżywnościowych i monitorowanie 
jakości paliw;
• finansowanie poradnictwa dla 
konsumentów na szczeblu krajowym 
i transgranicznym;
• wspieranie polubownego rozwią-
zywania sporów konsumenckich.

UOKIK WSZCZYNA  
POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 
WOBEC UBEZPIECZYCIELI

Urząd ten jednak nie tylko ma 
takie kompetencje, ale aktywnie 
z nich korzysta. Relacje z podjętych 

UOKiK – krucjata przeciw nieuczciwej konkurencji
Czym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w związku z jakimi sprawami zrobiło się 

o nim ostatnio głośno?

Igor Subocz
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UOKiK – krucjata przeciw nieuczciwej konkurencji

w których zawarte są niewspółmier-
nie wysokie kary umowne.

Co do zasady ubezpieczyciel 
zobowiązany jest do zapewnienia po-
szkodowanemu pojazdu zastępczego 
na cały okres niesprawności ubezpie-
czonego pojazdu.

Czy zatem ubezpieczyciele odpo-
wiedzą za stosowanie niedozwolo-
nych praktyk i klauzul abuzywnych? 
Dowiemy się wkrótce. 

UOKIK PRZECIWDZIAŁA  
KRYPTOREKLAMIE I SCAMOWI

Od dłuższego czasu pod lupą 
UOKiK-u znajdują się także social 
media oraz ich użytkownicy. Platfor-
my takie jak Instagram, TikTok czy 
YouTube obfitują bowiem w influen-
cerów, którzy budują wokół siebie 
wierne społeczności.

Niejednokrotnie społeczności te 
są „monetyzowane”. Influencer wy-
korzystuje swoją pozycję i autorytet 
do tego, aby reklamować i sprzedawać 
produkty lub usługi wśród członków 
danej społeczności. Jest za to wyna-
gradzany, a niejednokrotnie sponso-
rowany a priori przez producentów. 

Kwestia transparentności 
i odpowiedzialności za sprzedaż pro-
duktów stosunkowo często trafiała 
na pierwsze strony gazet, portale 
informacyjne czy też w ramach naj-
popularniejszych dyskusji w mediach 
społecznościowych. Powodem było 
to, że influencerzy nie informowali 
użytkowników o współpracy z da-
nym producentem, jednocześnie pro-
mując jego wyroby i niejednokrotnie 
wprowadzając społeczność w błąd np. 
co do cudownego wpływu preparatu 
na skórę, włosy i paznokcie. Prezes 
Chróstny zwracał uwagę na twitte-
rowym profilu UOKiK-u na częstą 

praktykę kryptoreklamy i scamu ze 
strony influencerów.

Wzorem rozwiązań z innych kra-
jów, takich jak np. Wielka Brytania, 
polski UOKiK postanowił utworzyć 
we współpracy ze Związkiem Pra-
codawców Branży Internetowej IAB 
Polska, Stowarzyszeniem Komuni-
kacji Marketingowej SAR oraz Radą 
Reklamy dokument zawierający zbiór 
rekomendacji dotyczących etycznego, 
transparentnego funkcjonowania 
w social mediach. 

Miałyby one określać, co sta-
nowi niezależna opinia influencera 
(twórcy), a co jest treścią reklamową. 
W procesie tworzenia dokumentu 
mogą uczestniczyć również inte-
resanci ze strony konsumentów 
i twórców. 

Wśród rekomendacji znajdzie-
my sposoby oznaczania współprac 
komercyjnych, jak również sposoby 
informowania społeczności o pro-
wadzeniu takiej współpracy twórcy 
z producentem.

Co istotne, podmiotami odpo-
wiedzialnymi w tym zakresie są 
również agencje koordynujące pracę 
influencerów i łączące ich z pro-
ducentami. Agencja wraz z twórcą 
muszą dbać o zrozumiałe dla danej 
grupy odbiorców oznaczanie treści 
promocyjnych.

ZAMKNIĘCIE VINTED
Najgłośniejszym ostatnio przy-

padkiem działań podjętych przez 
UOKiK jest podważanie praktyk 
stosowanych przez litewską spół-
kę Vinted prowadzącą platformę 
e-commerce. W wyniku postępowa-
nia stwierdzono, że spółka naruszała 
zbiorowe interesy konsumentów. Na 
Vinted została więc nałożona kara 
w wysokości 5,3 mln zł. 

Głównymi zarzutami wobec 
Vinted były:

• brak informacji dla osób sprze-
dających, że dostęp do zarobionych 
pieniędzy może się wiązać z koniecz-
nością spełnienia dodatkowych 
warunków związanych z weryfikacją 
tożsamości;
• brak informacji dla osób kupują-
cych na platformie o sposobie zakupu 
bez ponoszenia opłaty za „ochronę 
kupującego”.

Prezes UOKiK-u podkreślił, że 
Vinted i podobne platformy wpisują 
się w ideę zrównoważonego rozwoju 
i dbania o środowisko poprzez wy-
dłużenie czasu eksploatacji odzieży. 
Podkreślił jednak, że praktyki zwią-
zane np. z bezpodstawnym blokowa-
niem środków, nieprzejrzystym regu-
laminem dot. weryfikacji tożsamości 
i naliczanymi kosztami oraz brakiem 
zapewnienia bezpieczeństwa trans-
akcji narażały użytkowników na 
straty finansowe.

Prawdopodobnie właśnie nałoże-
nie kary na spółkę spowodowało, że 
Vinted przeniosło się na nową plat-
formę. Przeniesienie użytkowników 
jest w dużej mierze zautomatyzowa-
ne, ma jednak swoje konsekwencje. 
Część danych, takich jak rozmowy, 
statystyki, sugestie oraz weryfikacja 
tożsamości nie znajdą się na nowej 
platformie.

PROFIL TWITTER – NOWOŚCI  
DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI UOKIK

W każdej chwili można spraw-
dzić, czym właśnie zajmuje się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Regularnie prowadzony profil 
na platformie Twitter dostarcza 
bieżących informacji.
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Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

Twórcom polskiej wersji udało się 
przetłumaczyć teksty, zachowując 
ich lekkość. Zapowiedzieli, że szy-
kują następne tytuły i można się do-
myślać, że podobnie kultowe. Może 
się to udać. Pierwszy tytuł – z jego 
wąską, uzdolnioną obsadą i świetną 
muzyką – wybrali mądrze.

Wszystko zaczęło się w 1960 
roku od niskobudżetowego 
komedio-horroru Rogera 
Cormana opartego na skle-

conej w locie historii o krwiożerczej 
roślinie, która trafia do kwiaciarni 
w slumsach. 22 lata później ten 
materiał stał się podstawą hitu na 
Off-Off-Broadwayu, gdy musicalo-
wą wersję stworzyli Alan Menken 
i Howard Ashman – znani być może 
szerzej jako twórcy piosenek do 
disneyowskich Małej syrenki, Pięknej 
i Bestii czy Aladyna.

Od tamtego czasu musical był 
wznawiany na całym globie, a już 
w 1986 roku doczekał się filmowej 
adaptacji z Rickiem Moranisem, Ste-
vem Martinem i znaną ze scenicznej 
wersji Ellen Greene. Nieco przed 40. 
rocznicą premiery musical Ashma-
na zadebiutował w Polsce w nowo 
otwartym teatrze Proscenium.

W nowojorskich Skid Row znaj-
duje się kwiaciarnia pana Mushnika 
(Mateusz Otłowski), w której pracuje 
przygarnięta przez niego niezdarna 
sierota Seymour Krelborn (Bar-
tłomiej Szrubarek), a także ofiara 
przemocy ze strony swojego chłopa-
ka Audrey (Aleksandra Kołodziej), 
w której potajemnie podkochuje się 
Seymour. Mushnik nie najlepiej trak-
tuje swoich pracowników, a kwia-
ciarnia podupada, aż pewnego dnia 

Seymour odnajduje bardzo dziwną, 
uzębioną roślinę. Samo wystawienie 
doniczki z nią w witrynie zapewnia 
kwiaciarni napływ klientów, ale 
wkrótce okazuję się, że Audrey II, 
jak zostaje nazwana, potrzebuje 
świeżej krwi, aby rosnąć. Dosłownie. 
Seymour karmi roślinę własną krwią 
i zyskuje sławę dzięki jej spektaku-
larnemu wzrostowi, ale apetyt rośnie 
w miarę jedzenia – nie tylko rośliny, 
ale także jego. Gdy Audrey II domaga 
się ludzkich ofiar, Seymour też 
potrzebuje, aby jego dobra passa była 
kontynuowana, bez względu na cenę.

Do całej historii wtrącają się od 
czasu do czasu trzy młode dziew-
czyny pełniące rolę czegoś w rodzaju 
chóru z tragedii greckiej. Przypomi-
nają zarazem typowy dla przełomu 
lat 50. i 60. girlsband R n’ B. Kom-
pozycje Menkena nawiązują zresztą 
do najpopularniejszych gatunków 
tego czasu. 

Ulubieńcem widowni będzie na 
pewno postać sadystycznego chłopa-
ka Audrey Orina Scrivello (Mikołaj 
Kisiel), przez którego ma ona podbite 
oko i gips na ręce. Ubrany od stóp 
do głów w skórę śpiewa o tym, że 
od dziecka uwielbiał maltretować 
zwierzęta i za poradą mamy odnalazł 
swoje powołanie – został dentystą. 

Humor w Little Shop of Horrors 
bywa dziwny, ale jest przystępny. 

LITTLE SHOP OF HORRORS 
TEATR MUZYCZNY PROSCENIUM,  
REŻ. ANTONIUSZ DIETZIUS 

fot szym
onokulturze.pl
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Oglądając dokument o Couste-
au, większość widzów pierwszy raz 
dowie się o jego innowacjach w nur-
kowaniu i eksplorowaniu głębin, 
a także jak ważnym ambasadorem 
w sprawie preciwładziania zmianom 
klimatu stał się na koniec życia. 
Nie jest zaskoczeniem natomiast, 
że dokumenty przyrodnicze będą 
zawierać znaczący przykry akcent. 
Mimo tego ciągle potrafią rozbu-
dzać ciekawość i zapewniać dawkę 
optymizmu.

się w tym orientuje i nie pozwala 
mężczyźnie zatrzymać pieniędzy. 
Dwójkę łączą znaczne podobień-
stwa, dlatego dziewczynka szybko 
zaczyna podejrzewać, że mężczyzna 
nie znalazł się na pogrzebie przy-
padkiem, a dlatego, że jest jej ojcem. 
Okazuje się bardzo przydatna w jego 
oszustwach – skutecznie podbija cenę 
Biblii i potrafi wyciągnąć go z tarapa-
tów, gdy jedna z ofiar to podejrzliwy 
policjant.

Ze względu na pokrewieństwo 
odtwórców głównych ról od początku 
nie mamy wątpliwości, że ich postacie 
to faktycznie ojciec i córka. Odkry-
ciem jest natomiast to, jak bardzo po-
trzebują siebie nawzajem. Udowadnia 
to seria barwnych epizodów, w tym 
ucieczka przed brutalnymi stróżami 
prawa czy też sytuacja, w której Addie 
musi udowodnić ojcu, że tancerka, 
którą poznał, nie jest dla niego wy-
starczająco dobra. Film Bogdanovicha 
korzysta ze znajomych elementów, 
ale nabierają one nowego życia w jego 
subtelnej, czułej atmosferze.

Gdy Jacques Cousteau zaczy-
nał eksplorować ocean, miał 
tylko wojskowe doświadczenie 
na morzu, a sprzęt taki jak 

akwalung musiał współwynaleźć. 
Gdy jego film Świat milczenia (1956) 
zdobył Złotą Palmę i Oscara, a sam 
Cousteau światową sławę, ciągle był 
naiwny.  

Pozwalał załodze atakować 
rekina w ramach odwetu i wspinać 
się na ogromne żółwie. Gdy wyścig 
kosmiczny był na ustach wszystkich, 
Cousteau przepowiadał powstanie 
podwodnej cywilizacji czy nawet no-
wej, wodnej rasy człowieka. Wkrótce 
stało się jednak oczywiste, że pod-
wodny świat znika, do mórz trafiają 
raczej odpady, a nawet Antarktyka 
jest zagrożona. Dlatego stał się on 
kluczowym działaczem na rzecz 
zapobiegania zmianom klimatu. 

Na koniec życia zmienił się 
charakter odkrywcy i miało to pewne 
podłoże osobiste – jego syn i zarazem 
współpracownik rozbił się, pilotu-
jąc samolot. Ale gdy jedna ze stacji 
telewizyjnych anulowała zamówione 
odcinki specjalne programu, który 
uczynił z Cousteau wcześniej jedną 
z najpopularniejszych osobistości na 
świecie, było to też związane z pro-
stym faktem, że eksplorator wód stał 
się przygnębiający.

Cousteau zyskał po śmierci do-
datkową sławę dzięki filmowi Wesa 
Andersona inspirowanemu jego oso-

bą – Podwodne życie ze Stevem Zissou. 
Być może nie jest zupełnym przy-
padkiem, że inna nowa produkcja 
dokumentalna o wodzie ma narrato-
ra rodem z obsady filmu o Zissou. 

Mowa o Willemie Dafoe, którego 
hipnotyczny głos wyjaśnia widzom 
Rzeki, dlaczego każdy z tych cieków 
jest tak ważny. Nie przypadkiem 
miasta i cywilizacje wzrastały 
właśnie obok nich. Nie będzie to dla 
widzów zaskakujące, ale żyzne gleby 
i transport wodny, możliwy dzięki 
rzekom, miały w tym udział.

Dafoe prowadzi nas przez tę nie-
co przewidywalną opowieść, ale clou 
filmu nie daje się tak łatwo zreduko-
wać. Są nim świetnie sfotografowane 
krajobrazy z całego globu, od dzikich 
górskich rzek, po te przepływające 
przez miasta. Pokazane zostają 
wszystkie sposoby, jakimi człowiek 
ujarzmia, gospodaruje, korzysta 
z rzek: budując tunele czy mosty, 
w tym linowe, pływając kontenerow-
cami lub kajakami, łowiąc ryby. 

Oprócz zanieczyszczania tych 
cieków nasze największe przewi-
nienie stanowi budowa tam, które 
sprawiają, że muł zdolny użyźnić 
ogromne obszary, staje się jedy-
nie zatorem, a obszary za tamami 
obumierają. Gdy w pewnym mo-
mencie filmu ogromna tama zostaje 
wysadzona, a rzeka i muł uwolnione, 
czujemy ulgę. Natura jest w stanie 
się odrodzić.

cesie Papierowego księżyca, zupełnie 
przypadkiem wraz ze współpracą 
i małżeństwem z Polly Platt, produ-
centką i scenografką, która później 
poznała ze sobą twórców Simpsonów 
i odkryła Wesa Andersona. To Platt 
podsunęła Bogdanovichowi scena-
riusz Papierowego księżyca i zareko-
mendowała do jednej z głównych ról 
ośmioletnią Tatum O'Neal, do dziś 
najmłodszą laureatkę Oscara właśnie 
dzięki temu występowi.

Moses „Moze” Pray (Ryan O'Neal) 
to oszust sprzedający Biblie owdo-
wiałym mężczyznom i kobietom pod 
pretekstem realizacji rzekomego 
zamówienia zmarłych małżonków. 
Film zaczyna się, gdy odwiedza on 
pogrzeb młodej, samotnej matki. 
Mimo znacznego sprytu nie udaje mu 
się wykręcić z roli osoby, która odwie-
zie sierotę Addie (Tatum O'Neal) do 
rodziny mającej się nią zaopiekować. 

Próbuje on wykorzystać tę sytu-
ację, wymuszając odszkodowanie od 
lokalnego biznesmena, którego brat 
potrącił nieboszczkę. Addie szybko 

PODWODNE ŻYCIE JACQUES'A 
COUSTEAU
REŻ. LIZ GARBUS, PROD. USA, 92 MIN

PAPIEROWY KSIĘŻYC
REŻ. PETER BOGDANOVICH, 102 MIN  
PROD. USA 

fot. becek.pl
fo

t.
 te

le
m

ag
az

yn
.p

l

Zmarły w styczniu Peter 
Bogdanovich był w pewnym 
momencie na samym szczycie. 
Jego nostalgiczny Ostatni seans 

filmowy zdobył w 1971 roku dwa 
Oscary, a następnie w No i co, doktor-
ku? skutecznie wskrzesił postrzeloną 
komedię lat 40. Jego dobra passa 
zakończyła się po znacznym suk-
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typu kombinacji twórcy przygotowali 
całkiem sporo zabawnych dialogów 
między bohaterami.

Większy nacisk położono także 
na system walki, w którym mamy do 
dyspozycji kilka ciekawych kom-
bosów. Nie jest on może zbytnio 
skomplikowany, ale na pewno nie tak 
monotonny, jak bywało wcześniej.

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO 
Możliwy jest także rozwój 

umiejętności postaci. W grze mamy 
dziewięć różnych klas i każda z nich 
ma osobne drzewko rozwoju. Z racji 
tego, że jest to gra przeznaczona 
również dla najmłodszych, nie 
możemy spodziewać się ogromnego 
wyzwania. I choć przegrana poje-
dynku jest możliwa, to jedynymi 
konsekwencjami, jakie ponosimy, 
jest utrata części zebranych klocków, 
które i tak w dużej mierze możemy 
po chwili odzyskać. W praktyce je-
steśmy jednak nieśmiertelni. Chodzi 
wyłącznie o fun, masę aktywności 
i potężną dawkę sentymentalno-hu-
morystyczną.

Lego Star Wars: The Skywalker 
Saga to z pewnością największa gra 
z serii. Warto było czekać trochę 
dłużej, bo w konsekwencji otrzyma-
liśmy produkt, który zapewnia wiele 
godzin dobrej zabawy. Różnorodne 
zadania, ogrom świata i duża dawka 
humoru sprawiają, że po grę śmiało 
mogą sięgnąć zarówno młodsi, jak 
i starsi miłośnicy gier. 

A jeśli w Twoim sercu mieści się 
wiele wspomnień związanych z kloc-
kami Lego i Gwiezdnymi Wojnami, jest 
to wręcz pozycja obowiązkowa.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga to z jednej strony fantastyczna rozrywka dla  
najmłodszych, a z drugiej – dla tych nieco większych „dzieci” – doskonały powrót do przeszłości 
doprawiony odpowiednią szczyptą humoru.

20 planet znanych ze świata Star 
Wars, do których, choć nie od razu, 
będziemy mogli swobodnie podróżo-
wać. Każda z nich dzieli się również 
na kilka sektorów. Znajdujące się 
w grze punkty szybkiej podróży uła-
twią nam poruszanie się i pozwolą 
zaoszczędzić czas. 

Jako że są to w końcu Gwiezdne 
Wojny, możemy także wejść za stery 
dowolnego statku i przemierzać 
kosmos, toczyć bitwy po wybranej 
przez nas stronie lub brać udział 
w misjach szmuglerskich. 

Przygodę możemy zacząć w do-
wolnej kolejności od jednego z trzech 
następujących epizodów, których fa-
nom Gwiezdnych Wojen przedstawiać 
nie trzeba – Mrocznego Widma, No-
wej Nadziei lub Przebudzenia Mocy. 
Dopiero po ich ukończeniu gracz 
będzie miał możliwość przystąpienia 
do kolejnych epizodów. W sumie 
będzie można na nowo przeżyć 
dziewięć części filmowych, pełnych 
wątków humorystycznych i mniej 
lub bardziej oczywistych aluzji do 
samej sagi oraz innych smaczków 
popkulturowych.

DUŻE ZASKOCZENIE
W grze jest też miejsce na 

niekonwencjonalne rozwiązania. 
Możliwość swobodnego powrotu do 
wcześniej odkrytych lokacji czy do-
wolność zmiany bohatera mogą pro-
wadzić do niecodziennych sytuacji. 

Postaci, które w filmach widzie-
liśmy po przeciwnych stronach, 
nagle łączą siły? Proszę uprzejmie. 
Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Co 
ciekawe, na wypadek różnych tego 

C zy osoba dorosła może w dzi-
siejszych czasach obudzić 
w sobie dziecko? Czy możliwy 
jest powrót do beztroskich lat, 

w których na półce obok kaset VHS 
z Gwiezdnymi Wojnami dumnie pre-
zentowały się konstrukcje z najpo-
pularniejszych na świecie duńskich 
klocków? Okazuje się, że tak.

Na grę studia Traveller's Telles 
przyszło nam czekać blisko dwa lata 
dłużej, niż pierwotnie zakładano. 
Oczekiwania były spore. Miała nas 
bowiem czekać wspaniała przygoda. 
Największa i najbardziej rozbudowa-
na gra Lego z popularną franczyzą. 

Obawy dotyczyły wtórności, na 
które cierpiały poprzednie produk-
cje, tak licznie wydawane w ostat-
nich latach. I choć nie ma mowy o ja-
kiejkolwiek rewolucji, to miłośnicy 
serii i potyczek międzygwiezdnych 
powinni być usatysfakcjonowani.

CO ZNAJDZIEMY W ŚRODKU?
Ogrom świata i liczba aktyw-

ności dostępnych w grze robią 
duże wrażenie. Pod tym względem 
deweloper wywiązał się znakomicie. 
Jeśli nie zdecydujemy się wyłącznie 
na podążanie zgodnie z główną linią 
fabularną, czeka nas mnóstwo zadań 
pobocznych i wiele godzin dodatko-
wej zabawy. 

Liczby nie kłamią. Do odkry-
cia jest 140 zadań pobocznych 
i ponad 700 łamigłówek. W wielu 
przypadkach nie są to za bardzo 
skomplikowane wyzwania, niemniej, 
liczba potencjalnych interakcji może 
pozytywnie zaskoczyć. 

W sumie czeka nas także ponad 

Lego Star Wars:  
The Skywalker Saga
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portalu stanowi relatywnie duża 
liczba filtrów zawierających różne 
cechy oferowanych miejsc do spania. 
Z tego powodu podróżujący mogą 
jeszcze łatwiej znaleźć ofertę, która 
w jak największym stopniu odzwier-
ciedli indywidualne oczekiwania. 
Osoby korzystające z danego miejsca 
noclegowego są uprawnione do wy-
stawienia oceny swojego pobytu, co 
w relatywnie dużym stopniu wpływa 
na wiarygodność opinii.

NAMIOT
Wybierając się w letnie miesiące 

do krajów uznawanych jako drogie, 
warto rozważyć rozbicie własnego 
namiotu. Jest to całkiem popularny 
sposób akomodacji wybierany przez 
turystów udających się np. do krajów 
skandynawskich. Ceny hoteli potra-
fią zniechęcić do pięknej podróży. 
Z tego powodu warto szukać innych 
wariantów. 

Pola namiotowe mogą stanowić 
dobrą alternatywę. Osoby ceniące 
sobie jeszcze bardziej survivalowe 
warunki dodatkowo mogą spraw-
dzić, czy w danym kraju legalne jest 
także rozbicie własnego namiotu 
na dziko. Jeśli zgodzimy się ponieść 
trud wynikający z przetransporto-
wania tego popularnego, mobilnego 
miejsca do spania – podróż do nawet 
drogiego kraju może stać się po pro-
stu bardziej przystępna.

Nie bez powodu Mark Twain 
mówił, że należy podróżować, by 
się czegoś nauczyć. Decydując się na 
podróż, stajemy przed wyzwaniem 
wynikającym z jej organizacji i przy-
gotowań. Możliwości, które daje 
dzisiejszy świat, sprawiają, że jeste-
śmy w stanie zwiedzać go relatywnie 
tanim kosztem. Z tego powodu, 
bazując na naszych preferencjach 
oraz bieżących możliwościach 
finansowych, możemy dziś odkry-
wać kolejne miejsca na podróżniczej 
mapie, nie rujnując przy tym stanu 
naszych portfeli.

Ze względu na często pojawiające się promocje biletów lotniczych możemy dziś podróżować 
w różne miejsca na świecie w sposób niezwykle ekonomiczny. W podróży tani bilet to jedno, ale 
lwią część budżetu odgrywa też nocleg. Jak na nim zaoszczędzić?

się, że np. brakuje nam wymagane-
go śpiwora lub zwyczajnie host ma 
osobowość lub poglądy, których nie 
będziemy w stanie zaakceptować. 
Z tego powodu warto także mieć 
z tyłu głowy noclegowy plan B.

AIRBNB
Jeśli zależy nam na miejscu, 

w którym będziemy mogli poczuć 
się bardziej komfortowo, warto 
zastanowić się nad skorzystaniem 
z portalu Airbnb, na którym osoby 
prywatne wynajmują swoje nieru-
chomości na okres krótkotermino-
wy. Jest to dobra alternatywa dla 
tych, którzy z różnych powodów nie 
chcą korzystać z hoteli czy hosteli. 

Za wyborem tego portalu prze-
mawia różnorodność – w ofercie 
mogą znaleźć się zarówno pokoje, 
jak i luksusowe wille – wszystko 
zależy od naszych preferencji i po-
siadanych środków, które jesteśmy 
w stanie przeznaczyć na nocleg 
w trakcie podróży. 

Dodatkową wartość stanowi 
chociażby możliwość przygotowania 
własnego posiłku w kuchni wynaj-
mowanego mieszkania. Przy wy-
borze lokum należy zwrócić uwagę 
na koszty uwzględnione w ofercie – 
czasami zdarza się, że np. właściciel 
lokalu nalicza dodatkową opłatę za 
serwis sprzątający. Warto zwrócić 
uwagę na opinie i komentarze wysta-
wione przez internatów.

BOOKING.COM
Zdecydowanie jeden z najbar-

dziej popularnych na świecie portali, 
na którym można znaleźć oferty 
noclegów. Ogromna podaż możli-
wości i miejsc noclegowych sprawia, 
że użytkownicy tego serwisu są 
w stanie znaleźć miejsce akomodacji 
w zróżnicowanych cenach – zważyw-
szy, że można odnaleźć tu zarówno 
luksusowe hotele, jak i bardziej 
ekonomiczne hostele czy pensjonaty. 

Dodatkową wartość tego 

Warto podkreślić, że wytraw-
ni poszukiwacze okazji 
biletowych nie zastana-
wiają się zbyt długo, gdy 

niespodziewanie pojawi się zawia-
domienie o okazji. Z tego powodu 
bilety w atrakcyjnych cenach znikają 
niezwykle szybko. Refleks i decy-
zyjność odgrywają zatem często 
duże znaczenie w tym promocyjnym 
wyścigu. Co jednak, gdy po zaku-
pie biletu okaże się, że w miejscu, 
do którego mamy się udać, ceny 
hoteli są w nieprzystępnych dla nas 
cenach?

W takich sytuacjach warto roz-
ważyć inne i bardziej ekonomiczne 
opcje. Należy jednak pamiętać, że 
w życiu nie ma nic za darmo – trzeba 
zdawać sobie sprawę, że często 
niższy koszt noclegu zwykle wiąże 
się z obniżonym poczuciem komfor-
tu. Od naszych preferencji zależy, 
czy jesteśmy w stanie zaakceptować 
taki stan rzeczy. Niemniej warto być 
świadomym tego, jakie inne warian-
ty mamy do wyboru.

COUCHSURFING
Ideą tego portalu jest zebranie 

ludzi gotowych oferować nocleg we 
własnym mieszkaniu lub domu za 
darmo. Najczęstszą motywacją osób 
zarejestrowanych na stronie jest chęć 
poznania innych ludzi. Otwartość 
jest zatem nieodzowną cechą użyt-
kowników Couchsurfingu. Gospoda-
rze bardzo często i chętnie oprowa-
dzają przyjezdnych po mieście, co 
stanowi dodatkowy plus. 

Aby zwiększyć swoją szansę zna-
lezienia miejsca do spania, zaleca się 
rzetelne uzupełnienie profilu o opis 
i zdjęcia. Z czasem to wystawione 
przez innych oceny na nasz temat 
zwiększą bądź zmniejszą szansę na 
łatwiejsze znalezienie darmowe-
go noclegu. 

Przed wyborem gospodarza 
warto zapoznać się także z jego pro-
filem oraz warunkami, które oferuje, 
ponieważ na miejscu może okazać 

Jak znaleźć relatywnie tani 
nocleg w podróży?
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O wyzwaniach, z jakimi mierzy się na co dzień społeczność polska  
na Litwie, opowiada wilnianin, dziennikarz i publicysta, społecznik, jeden 
z założycieli ruchu miejskiego „Lokys” i telewizji regionalnej BMTV,  
wiceprezes wileńskiego Związku Polaków na Litwie – Rajmund Klonowski.

dla wilnian swoistym mostem.

W dobie stałych zapędów imperial-
nych wspólnego sąsiada ten most musi być 
bardzo wytrzymały. Czy jest?  

Faktycznie jest coraz mocniejszy, mamy 
też dobre wzorce. Pięknym przykładem jest 
teren dawnego cesarstwa Habsburgów: Ty-
rol Południowy, Triest, Rijeka… Tam nikt nie 
planuje żadnych zmian czy przesunięć granic, 
nikt nie chce wynaradawiać czy negować hi-
storycznej tożsamości wymieszanej ludności 
tamtych ziem. 

W naszym regionie głównym prowodyrem 
zamieszania na tle narodowościowym od za-
wsze jest ten, któremu wydaje się, że ma w tej 
kwestii najwięcej do ugrania, a my tu – na Wi-
leńszczyźnie – jesteśmy z Litwinami od zara-
nia dziejów razem, a więc wszystko jest nasze 
– wspólne. We współczesnym Wilnie – dużym, 
europejskim mieście – z Litwinami spokojnie 
mieszczą się Polacy. 

Dziś nasz polsko-litewski most umacnia-
my dzięki współpracy rządów Polski i Litwy, 
moim zdaniem dla dalszego rozkwitu tych 
relacji niezwykle ważne jest pielęgnowanie 
sieci polskich szkół na Litwie i utrzymanie pol-
skiej prasy.

Jak wygląda sytuacja polskich placó-
wek edukacyjnych?  

Obecnie zagrożona jest jedyna polska 
szkoła w Podbrodziu, w rejonie święciańskim. 
To okolice Zułowa, w którym na świat przy-
szedł marszałek Piłsudski i dwie z czterech pol-
skich szkół w rejonie trockim. Nie brakuje tam 
ani polskich uczniów, ani kadr, dlatego jako 
społeczność musimy lobbować, żeby udało się 
te placówki obronić.

Jak mamy przekonywać do słuszności 
i poziomu polskiej edukacji, skoro system tak 
się skurczy, że zostaną pojedyncze podstawów-
ki czy gimnazja? To nie jest zarzut jedynie do 
decydentów litewskich, chociaż rola ograni-
czonych ministerialnych i samorządowych 
urzędników w niszczeniu polskiej oświaty jest 
niezaprzeczalna. 

My sami też musimy zacząć się lepiej słu-
chać i współpracować ze sobą nawzajem, a nie 
rywalizować – rankingi są tu niepotrzebne, 
jesteśmy jednym organizmem. To tak jak na 
ręce – mój kciuk nie rywalizuje z moim palcem 
wskazującym, oba są równie potrzebne. Bez 
jednego z tych palców moja ręka będzie nie-
sprawna. Niezdrowy wyścig, który zapocząt-
kowaliśmy sobie sami, spowodował kiedyś, że 
na wileńskim Antokolu zamiast dwóch pol-
skich szkół mamy dziś jedną.

Czy uczniowie polskich szkół używają 
już legitymacji z polskim zapisem imienia 
i nazwiska?  

Ten temat też jest rozwojowy i również 
zmierza w dobrym kierunku, a to za sprawą 
ogromnej pracy, jaką w temat pisowni wło-
żyła minister sprawiedliwości Litwy Ewelina 

Aleksandra Samborska: Jaka jest dziś 
kondycja mniejszości polskiej na Litwie? 
Czy polskość rozwija się?

Rajmund Klonowski: Jak w każdej złożo-
nej kwestii – są płaszczyzny, gdzie ten rozwój 
jest bardzo widoczny: z Polaków naukowców 
czy medyków możemy być naprawdę dumni, 
poziom wykształcenia wśród Polaków na Li-
twie jest z roku na rok coraz wyższy, stajemy 
się też zamożniejsi, dbamy o nasze dziedzic-
two, o zabytki…

Rusyfikacja to niebezpieczeństwo dla 
litewskich Polaków?

Ogromne, wręcz zagrażające nam eg-
zystencjalnie. Moim zdaniem dużą rolę 
w działaniach antypolskich na Litwie przez 
lata odgrywała rosyjska agentura, także wśród 
decydentów, oraz duże środki finansowe pom-
powane w ten cel. 

Proszę sobie wyobrazić, że dopiero po ujaw-
nieniu ludobójstwa w Buczy z tutejszych kabló-
wek zdjęto rosyjskie kanały, których zresztą 
dostępnych było ponad 60. Dla porównania 
polskich kanałów, dostępnych raptem od kilku 
lat, jest sześć. Przy takim natłoku rosyjskich 
bodźców z każdej strony Polacy nie mieli swojej 
przestrzeni informacyjnej na Litwie, wszystko 
było instrumentalnie zagłuszane. Dziś ten eter 
jest oczyszczany.

W eterze wreszcie gra też Telewi-
zja Polska.

Wejście TVP Wilno to krok milowy, po-
trzeba tego kanału istniała od 30 lat, ale widać 
do decyzji o uruchomieniu trzeba było dojrzeć 
politycznie. Ośrodek regionalny Telewizji Pol-
skiej w Wilnie pokazuje, że zmienia się nasta-
wienie Litwinów do Polaków i tego, co polskie. 

Dziś mamy np. program interwencyjny 
„Nasza sprawa”, do którego zwracają się o po-
moc nie tylko Polacy, ale i osoby narodowości 
litewskiej. Jest też i szereg innych, lokalnych 
projektów, nadawanych ze studia w Wilnie.

Wydawana jest też gazeta codzienna 
po polsku.  

„Kurier Wileński” ma moim zdaniem rolę 
znacznie szerszą niż dostarczanie bieżących 
informacji – dziennik służy nie tylko czytel-
nikom, ale i historii, tak jak dzieje się to dziś, 
tak i za 100 lat, na podstawie gazet, dokony-
wane będą badania i analizy. Dopóki istnieje 
polska gazeta codzienna w Wilnie, dopóty ist-
nieje polska historia najnowsza w Wilnie. Bez 
tej gazety przyszłe pokolenia nie będą miały 
źródeł pisemnych – naszej historii nikt za nas 
nie napisze. 

Ponadto, gazeta codzienna musi być two-
rzona przez zespół zawodowy, to wiąże się 
z kosztami, ale też spaja środowisko polskich 
dziennikarzy, których działania w Wilnie, na 
styku języków i kultur, są absolutnie kluczowe 
– relacjonujemy nasze sprawy litewskim Pola-
kom, a jednocześnie uświadamiamy Litwinów 
o działaniach mniejszości polskiej. Jesteśmy 
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Dobrowolska, absolwentka polskiego gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Jej praca 
ministra jest kolejnym dowodem na to, jak 
świetnie Polacy zaadaptowali się w litewskim 
społeczeństwie, że są kompletnymi obywate-
lami dzisiejszej Litwy. 

Jakiekolwiek zmiany w prawodawstwie 
wymagają woli politycznej, dlatego trzeba 
było jednej, doskonale zorientowanej w tej 
kwestii osoby, która postawi sobie pisownię 
za cel. I widzimy już pierwsze efekty. Eweli-
na Dobrowolska działała w sprawie pisowni, 
jeszcze zanim została ministrem czy wileń-
ską radną, bo jako prawniczka w Europejskiej 
Fundacji Praw Człowieka prowadziła sprawy 
sądowe o poprawny zapis nazwisk. 

Na skutek wielu, przegranych przez Litwę, 
wyroków sądu rósł argument, że potrzebna 
będzie ustawa, która ten problem rozwiąże, 
również po to, żeby państwo nie ciągało się ze 
swoimi obywatelami po sądach. 

Już nie muszę być Raimundem Klonov-
skim, mogę wymienić dokumenty na Rajmun-
da Klonowskiego, wcześniej przygotowując 
stosowne pismo do Urzędu Stanu Cywilnego, 
gdzie uargumentuję to, pokazując dokument, 
w którym widać, że tak nazwisko zapisywali 
moi przodkowie. I sprawa załatwiona!

Czeka nas jeszcze trochę procesów do 
wygrania, bo nie możemy używać jeszcze pol-
skich znaków diakrytycznych, np. Józef nie 
użyje „ó”, ale cieszymy się z pierwszych efek-
tów – zezwolenia na łacińskie litery, których 
nie ma w litewskim alfabecie, dwuznaków ta-
kich jak „cz”, „rz”, czy „nn”, dzięki którym Any 
znowu staną się Annami.

Zapału i sprzyjającej koniunktury nie 
brakuje, zatem czego Wam życzyć?  

Ścisłej współpracy wewnątrz polskiego 
środowiska. Czym innym jest uznanie wspól-
nych celów, a jeszcze czym innym wspólna 
praca na rzecz polskości na Litwie, a tego 
wciąż brakuje. Mimo naszej przynależności 
do różnych kręgów, a niekiedy i partii, są rze-
czy ponad podziałami. Owoce zbierać będzie-
my, jeśli poszczególne działania ukierunkuje-
my wspólnie.

W NADCHODZĄCE WAKACJE 
WYBIERZ KIERUNEK WILNO! 

• Zawierz swoje intencje Matce w Kaplicy 
Ostrobramskiej – nabożeństwa w języku 
polskim odbywają się dwa razy dziennie. 
• Pozwól się unieść wileńskiemu baro-
kowi – unikalnej estetyce, która oczaro-
wała świat!
• Spacerem ze starówki udaj się na starą 
Rossę. Historyczna nekropolia położona jest 
na malowniczych, morenowych pagórkach. 
Podczas sentymentalnej wędrówki odwiedź 
aleję Profesorów, wzgórze Literatów oraz 
mauzoleum „Matka i Serce Syna”. 
• Wejdź na Basztę Giedymina, skąd uj-
rzysz najpiękniejszą panoramę miasta. 
• Sprawdź, co do zaoferowania mają bul-
wary nad najdłuższym dopływem Niemna 
– Wilią. Zatrzymaj się przy Białym Moście, 
gdzie mieszkańcy oddają się ulubionej roz-
rywce – na specjalnie stworzonych boiskach 
do streetballa godzinami grają w (będącą 
sportem narodowym) koszykówkę.

Aleksandra Samborska
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Polski. Król jednak nie wyruszył 
już na kolejną wyprawę z powodów 
zdrowotnych. 

Zmarł w 1586 roku, w wieku 
pięćdziesięciu trzech lat. Był on 
jednym z największych wojowników, 
którzy znaleźli się na polskim tronie 
i to pomimo tego, że nie zasłynął 
z żadnego zwycięstwa w wielkiej 
bitwie. Jego wielkość nie polegała 
bowiem tylko na zwycięstwach 
z wojskami cara Iwana Groźnego, 
ale przede wszystkim na dokonaniu 
reform armii Rzeczpospolitej i przy-
gotowaniu jej do kolejnych walk 
w przyszłości.

JAN SOBIESKI ZWANY  
„LWEM LECHISTANU”

Wśród innych dowódców wyróż-
niał się przede wszystkim tym, że 
potrafił połączyć tradycyjną staro-
polską sztukę wojenną z zachodnimi 
nowościami. Umiał również wyko-

STEFAN BATORY, CZYLI KRÓL  
PASJONUJĄCY SIĘ WOJSKOWOŚCIĄ

Stefan Batory pochodził z ary-
stokratycznej rodziny, ale zamiast 
uczyć się na uniwersytetach, już jako 
piętnastolatek wyruszył na wyprawę 
wojenną. Kolejne lata przyniosły mu 
pierwsze bitwy, a w 1571 roku został 
księciem Siedmiogrodu. 

W 1576 roku w wieku czter-
dziestu trzech lat został wybrany 
na króla Polski. Pierwszą wojnę już 
jako król stoczył w latach 1576–1577 
w Gdańsku. Był to dla niego poligon 
doświadczalny, w trakcie które-
go mógł poznać słabości polskiej 
wojskowości. 

Wojna ta ujawniła widoczne 
problemy z artylerią, dlatego do 
wyprawy przeciwko Moskwie posta-
nowił przygotować się odpowiednio 
wcześniej. Osobiście doglądał prac. 
Jemu samemu przypisuje się wynale-
zienie kul ognistych, dzięki którym 
odniesiono kilka sukcesów. 

Stefan Batory dużą uwagę 
przywiązywał do map i chcąc unik-
nąć błędów, zatrudniał własnych 
specjalistów. Nazywany był również 
mistrzem propagandy; żaden wódz 
ze staropolskiej epoki nie posia-
dał takich umiejętności. Pilnował 
bardzo porządku w jednostkach, 
ujednolicił jazdę, która dzieliła się na 
kopijniczą, husarską i lekką. Za jego 
sprawą zrezygnowano z kopijników, 
a husaria stała się odrębnym rodza-
jem jazdy. Zmian dokonano również 
w piechocie. 

Batory w wojnie przeciwko Mo-
skwie musiał mieć pewność tego, że 
nie zostanie zdradzony przez żadne-
go z sąsiadów. Liczyła się polityczna 
skuteczność, a władca prowadzenia 
dyplomatycznych rozwiązań uczył 
się jeszcze w swojej ojczyźnie. Był 
królem, którego nie można było za-
straszyć. Po śmierci Iwana Groźnego 
zobaczył, że państwo moskiew-
skie ma szansę na przyłączenie do 

Wybitni dowódcy  
w historii

W historii naszego kraju byli tacy dowódcy, którzy zasłużyli się szczególnymi osiągnięciami. Niektórzy 
byli doceniani już od samego początku, a inni zyskali sławę dopiero po śmierci. Przybliżamy sylwetki 
Stefana Batorego, Jana Sobieskiego i Jana Henryka Dąbrowskiego.

Ewelina Makoś
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rzystać doświadczenie przeciwników 
oraz swoich poprzedników. 

Młody Jan Sobieski szybko 
awansował w hierarchii wojskowej. 
Uczestniczył w kampaniach, miał 
również możliwość na dokładne 
przyjrzenie się armii szwedzkiej, 
która uważana była za najlepszą 
w Europie. Kształcił się pod okiem 
wielkich dowódców, takich jak Stefan 
Czarnecki czy Jerzy Sebastian Lubo-
mirski. Podczas obserwacji Tatarów 
nauczył się taktyki manewrowej, 
a także zobaczył, jak działają ze sobą 
różne rodzaje broni. 

Jego debiut nie okazał się jednak 
sukcesem, bowiem w bitwie pod Mą-
twami w 1666 roku poniósł klęskę. 
Zdołał jednak podnieść się po poraż-
ce i osiągnął sukces w wyprawie na 
wschód w 1671 roku. Tam pokonał 
Tatarów i Kozaków, odniósłszy zwy-
cięstwa pod Bracławiem i Kalnikiem. 

Kolejne walki to sukcesy, które 
zapewniły mu trwałe miejsce na kar-
tach historii. Kampanie prowadzone 
w celu odzyskania Kamieńca Podol-
skiego oraz opanowania Mołdawii 
nie przyniosły mu jednak sukcesu, 
dlatego król powoli wycofywał się ze 
swoich działań. Jego sztuka prowa-
dzenia wojny była charakterystycz-
na, gdyż jako hetman, a następnie 
król wykorzystywał zalety różnych 
rodzajów broni, które stosował pod-
czas kampanii. 

Umiejętnie łączył różne sztuki 
wojenne, a podstawą dla niego była 
staropolska strategia polegająca na 
niszczeniu przeciwnika w jednym 
walnym starciu. Nie znaczy jednak, 
że nie stosował też taktyki manew-
rowej czy operowania mobilnymi 
grupami. Potrafił wykorzystać 
zarówno umocnienia polowe, jak 
i ukształtowanie terenu w taki spo-
sób, aby zniwelować liczebną przewa-
gę przeciwnika. 

Jego znakiem rozpoznawczym 
było zdecydowanie w działaniach 
oraz stosowanie szybkich przemar-
szów jazdy oraz wykorzystywanie 
elementu zaskoczenia z błyskawicz-
nymi manewrami. Najczęściej to 
właśnie on wybierał pole bitwy, co 
mógł wykorzystać na swoją przewa-
gę, nie bał się ryzykować. 

Swój wielki talent Sobieski poka-
zał już jako król w bitwie z Tatarami 
pod Lesienicami w 1675 roku, kiedy 
to mierzył się liczniejszym prze-
ciwnikiem. Praktycznie całe swoje 

żołnierskie życie spędził na walce 
z jednym przeciwnikiem, którym 
było Imperium Osmańskie. 

Za jego panowania w armii doko-
nały się duże zmiany dotyczące pro-
wadzenia wojen. Szczególnie cenił 
sobie chorągwie husarskie, dlatego 
stopniowo podnosił ich liczebność 
i modernizował uzbrojenie. 

W swojej karierze naczelnego do-
wódcy perfekcyjnie opanował masy 
kawalerii oraz zmniejszył grupy 
jazdy. W jego planach była również 
stopniowa rezygnacja z pospolitego 
ruszenia. Zwycięstwa, które odnosił, 
najlepiej świadczą o jego wielkim 
talencie. 

Mimo że był twórcą wielu planów 
strategicznych, często był niedoce-
niany. Potrafił wykorzystać zalety 
polskiej jazdy oraz działania różnych 
rodzajów wojsk. Był wybitnym stra-
tegiem i taktykiem, a na zakończenie 
kariery wojskowej przeprowadził 
operację wiedeńską, podczas której 
zyskał przydomek Lwa Lechistanu.

JAN HENRYK DĄBROWSKI,  
CZYLI WIERNY POLSCE GENERAŁ

Mimo tego, że wśród polskich 
generałów wyróżniał się zawsze 
przygotowaniem, rozsądkiem oraz 
solidnym dowodzeniem i wielką 
lojalnością wobec Polski, to licz-
ne zasługi doceniono dopiero po 
jego śmierci. 

Wojskową karierę rozpoczynał 
w armii saskiej, gdzie służył jego 
ojciec Jan Michał Dąbrowski. W 1771 
roku, mając szesnaście lat, wstąpił do 
Pułku Szwoleżerów imienia księcia 
Alberta złożonego z Polaków. W 1778 
roku brał udział w pierwszym kon-
flikcie o sukcesję Bawarską. Dwa lata 
później przeniesiono go do Gwardii 
przybocznej króla Saskiego, gdzie 
rozpoczął służbę w stolicy państwa 
Dreźnie. Otworzyło mu to drogę 
do awansu.

Widząc swoje braki w wojskowej 
edukacji, Dąbrowski intensywnie 
się dokształcał, a w Gwardii był 
uważany za pracowitego i zdolnego. 
Wszystko wskazywało na to, że zrobi 
on wielką karierę w armii saskiej. 
Los jednak zdecydował inaczej. 

Podczas reform Sejmu Wielkiego 
w 1788 roku podjęto uchwałę, w któ-
rej zdecydowano się na zwiększenie 
wojska do 100 000 żołnierzy. Stano-
wiska oficerskie miały zostać osadzo-

ne przez doświadczonych Polaków 
w obcych armiach. Jedno z takich 
stanowisk zamierzano powierzyć 
Dąbrowskiemu. Nie będąc pewnym, 
czy przyjąć tę propozycję, długo wa-
hał się z podjęciem decyzji. Jednak 
w 1792 roku postanowił przejść do 
Wojska Polskiego w stopniu podpuł-
kownika. Została mu przydzielona 1 
Wielkopolska Brygada Kawalerii. 

Zaraz na początku służby zdecy-
dował się na podniesienie poziomu 
dyscypliny oraz wyszkolenia tej 
jednostki. Podejmowanymi działa-
niami zyskał uznanie przełożonych, 
którzy byli świadomi złego poziomu 
polskiej armii, a także młodych 
oficerów, którzy byli zadowoleni 
z tego, że w końcu tworzone są realne 
siły zbrojne. 

W czasie insurekcji (oskarżony 
o zdradę) stał się największym pa-
triotą, odrzucił propozycje od armii 
pruskiej i rosyjskiej oraz wyjechał do 
Francji, gdzie myślał o stworzeniu 
polskich oddziałów wojskowych. 
W tym momencie zaczął się dla niego 
nowy rozdział. 

Po przybyciu do Paryża przedsta-
wił władzom swój pomysł dotyczący 
utworzenia polskich oddziałów przy 
francuskich armiach, został jednak 
odesłany do Włoch do generała 
Napoleona Bonapartego. Przyszły 
cesarz Francuzów na początku nie 
był przekonany do tego pomysłu, ale 
wielokrotne interwencje polskich 
działaczy politycznych spowodowa-
ły, że przystał na tę propozycję. 

Legiony Polskie miały być 
tworzone z Polaków, jeńców oraz 
dezerterów z armii austriackiej. Na 
początku Legiony wykorzystano do 
stłumienia buntującej się włoskiej 
ludności przeciwko francuskiej 
okupacji. 

W 1806 roku Dąbrowski otrzy-
mał rozkaz udania się do Poznania 
i przystąpienia tam do otworzenia 
regularnego Wojska Polskiego. Jan 
Henryk Dąbrowski na tle innych do-
wódców nie odnosił spektakularnych 
sukcesów, ale charakteryzowało go 
fachowe przygotowanie oraz dobrze 
przemyślane planowanie w prowa-
dzeniu działań wojennych. 

Był dobrym praktykiem, strate-
giem i doskonale sprawdził się jako 
wojskowy organizator. Mimo tego, że 
mógł przejść do bardziej opłacalnych 
obcych armii, to jednak zawsze był 
wierny do końca sprawom Polski.
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Jedna czwarta Polaków  
nie zabezpiecza hasłem swoich smartfonów

Świadomość Polaków dotycząca konieczności zabezpieczania swoich danych na komputerach 
i smartfonach jest już duża, jednak wciąż jedna czwarta z nas przyznaje, że nie stosuje żadnych  
haseł. 13 proc. Polaków nie używa haseł nigdzie. Jednocześnie 71 proc. uważa – mylnie –  
że to stopień skomplikowania haseł, a nie ich długość, ma największy wpływ na ich bezpieczeństwo 
– wynika z badania Biura Informacji Kredytowej.

Większość Polaków (56 proc.) 
zdaje sobie już sprawę 
z tego, że urządzenia takie 
jak komputer i smartfon są 

w podobnym stopniu narażane na 
włamanie i kradzież danych. Nieste-
ty wciąż aż 8 proc. badanych uważa, 
że te urządzenia nie są podatne na 
włamania. Tymczasem to właśnie 
głównie w smartfonach, stale 
połączonych z internetem, przecho-
wujemy wiele osobistych informa-
cji i prywatnych danych, których 
przejęcie może dla nas wiązać się 
z negatywnymi konsekwencjami, np. 
wyłudzeniem kredytu lub przejęciem 
naszych pieniędzy.

RZADKO BLOKUJEMY TELEFON  
HASŁEM, JESZCZE  
RZADZIEJ ZA POMOCĄ  
ROZPOZNAWANIA TWARZY

25 proc. osób wskazuje, że nie 
stosuje haseł na swoich komputerach 
i smartfonach. Okazuje się także, że 
z biometrii korzysta również wciąż 

mało osób. Do rozpoznawania twarzy 
lub odcisku palca do zabezpieczania 
swoich urządzeń elektronicznych 
przyznaje się tylko 37 proc. badanych. 
Skłonność do stosowania biometrii 
jest powiązana z wiekiem: im starsza 
grupa wiekowa, tym niższy wskaźnik 
osób ją stosujących. Wśród Polaków, 
którzy logują się za pomocą biometrii, 
ponad połowę stanowią młodzi w wie-
ku 18–34 lat. W grupie powyżej 65 lat 
to tylko 21 proc. osób.

5 DOBRYCH ZASAD OCHRONY  
SWOICH URZĄDZEŃ

Od tego, jak zabezpieczamy 
swoje urządzenia, zależy nasze 
bezpieczeństwo. Eksperci wskazu-
ją, że wystarczy wyrobić w sobie 
nawyk codziennej ochrony naszych 
urządzeń i zadbać o kilka podstawo-
wych zasad:

• używajmy jak najdłuższych haseł 
zabezpieczających nasze urządzenia 
elektroniczne, składających się z mi-

nimum 15–20 znaków, kombinacji 
liter, cyfr i znaków specjalnych;
• nie wykorzystujmy tych samych 
haseł do logowania w różnych 
serwisach;
• korzystajmy z generatorów i ma-
nagerów haseł;
• aktualizujmy na bieżąco 
oprogramowanie komputerów 
i smartfonów;
• stosujmy i aktualizujmy pro-
gramy antywirusowe zarówno na 
komputerach, jak i na smartfonach.

Oprócz świadomego stosowania 
haseł należy sięgnąć po ochronę 
antywyłudzeniową. Na co dzień 
sprawdzą się Alerty BIK, czyli SMS-y 
ostrzegające o próbie wykorzystania 
naszych danych.

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

Patryk Groszkowski ma w swojej kolekcji ponad tysiąc własnoręcznie  
wykonanych modeli z papieru przedstawiających bohaterów ze znanych animacji 
i produkcji filmowych. Ze swoją niezwykłą wystawą podróżuje po Europie,  
zyskując uznanie kolejnych wielbicieli tematu.

DoKoMi w Dusseldorfie czy Comics Salon 
w Bratysławie). Ponadto miałem dwie wysta-
wy podczas Targów HOBBY w Poznaniu.

Na ten moment mam cztery potwier-
dzone wystawy, dwie w Czechach (podczas 
AnimeFest.cz w Brnie i Fantasticka Ostra-
va) i dwie w Polsce (Pyrkon i Fantasmagoria 
w Gnieźnie). Zachęcam również do odwiedza-
nia mojego profilu w social mediach (Facebo-
ok i Instagram): @patryk.papercrafter.

Ile średnio czasu zajmuje Ci stworze-
nie modelu?

Od kilku godzin do kilku dni w zależno-
ści od stopnia złożoności. O ile mnie pamięć 
nie myli, to najdłużej składałem księżnicz-
kę Zeldę – pięć dni, Gigantamax Coalossala 
to trzy dni, podobną ilość czasu zajął Yoda 
i Breakdramon.

Czy każdy może tworzyć takie mode-
le? Jakie trzeba posiadać umiejętności?

Każdy może spróbować, a co z tego wyj-
dzie, to nie wiem. Na pewno potrzebna jest 
cierpliwość, wyobraźnia przestrzenna oraz 
umiejętności manualne.

Jak znajdujesz projekty modeli?
Krótko mówiąc – w internecie, wystarczy 

przeglądarka internetowa i to, co wpadnie mi 
w oko, po prostu składam.

Jakie materiały są potrzebne do 
stworzenia modelu?

Gruby papier (używam papieru o grama-
turze 160g/m2) i klej introligatorski. Dalej 
można powiedzieć, że komputer i oprogra-
mowanie, które wyświetla model 3D z jednej 
strony, a z drugiej rozłożony model tzw. Pepa-
kura Viewer.

Kontaktują się z Tobą ludzie i pasjo-
naci tematu z całego świata –  o co najczę-
ściej pytają, z jakich krajów są?

Zaznajomieni projektanci z obu Ameryk 
zwracają się z prośbą, czy chciałbym przete-
stować zaprojektowany przez nich wzór (zło-
żyć model jako pierwszy). Pasjonaci tematu 
kierują pytania dotyczące porad składania lub 
źródła wzorów.

Najwięcej w swojej kolekcji posiadasz 
modeli Pokemonów. Jakie produkcje 
jeszcze stanowią dla Ciebie inspiracje?

Można powiedzieć, że skupiam się na Po-
kemonach najmocniej, reszta działa na zasa-
dzie, co mi się spodoba. Tu największe grupy 
stanowią Digimony, Legend of Zelda, Marvel, 
Genshin Impact i sporo pomniejszych.

Patryk Kijanka: Czym właściwie jest 
sztuka papercraft?

Patryk Groszkowski: Papercraft po polsku 
to papieroplastyka, czyli wykonywanie de-
koracji, modeli, ozdób z papieru (bądź masy 
papierowej) – zarówno dwuwymiarowych, jak 
i trójwymiarowych. Zatem można pod to po-
jęcie podpiąć różne kategorie, między innymi 
origami, kirigami, scrapbooking, modelarstwo 
papierowe.

Jak zainteresowałeś się tematem?
Osobiście zajmuję się tworzeniem papie-

rowych trójwymiarowych modeli z wykorzy-
staniem grubego papieru i kleju. Swego czasu 
sklejałem plastikowe modele, więc jak zobaczy-
łem na jednej z grup facebookowych stronę ze 
wzorami Pokemonów, to chwilę później posta-
nowiłem je wydrukować i spróbować skleić… 
I tak oto wspaniała przygoda trwa (śmiech). 

Gdzie papercraft jest najbardziej 
popularny?

Jeśli miałbym wskazać jakieś konkretne 
lokalizacje, to byłyby to Stany Zjednoczone, 
Japonia i Europa.

Jaką liczną obecnie masz kolekcję?  
Mam ponad 1100 modeli, na które składa-

ją się postacie z różnych uniwersów (80% z tego 
to Pokemony). Najwyższymi figurami w kolek-
cji są na ten moment Iron Man (1,35 m), księż-
niczka Zelda (około 80 cm), a podium zamyka 
Nemesis wraz z Grootem i Rocketem (70 cm). 
Z większych rozmiarami można wymienić 
Imperialdramona FM (z uwagi na rozpiętość 
skrzydeł 1 m). Najdłuższymi modelami są 
Gigantamax Centiskorch (1,34 m) i Breakdra-
mon (82 cm). 

Można jeszcze wymieniać wiele masyw-
nych modeli jak Yoda w skali 1:1, ale trochę by 
mi to zajęło. Trzymam je w swoim pokoju w ro-
dzinnym mieście.

Czy trudno jest transportować modele 
na wystawy?  

Nie, są na tyle wytrzymałe, że zwykłe kar-
tony (które swoją drogą potem stanowią „ma-
teriał budowlany”) są wystarczalne. Oczywi-
ście wskazana jest ostrożność, by nie uszkodzić 
modeli. Samo pakowanie to gratka dla fanów 
tetrisa (śmiech).

Na jakich festiwalach prezentowałeś 
swoją kolekcję? Gdzie będzie można ją 
zobaczyć w najbliższym czasie?  

Na festiwalach fantastyki w kraju (Pyr-
kon, Niucon, Confiction), jak również za 
granicą (m.in. Mondocon w Budapeszcie, 

Papercraft –  
sztuka wyobraźni i cierpliwości

koncept   29



i taki dopust udźwignę”; „Kużden ma swoje 
miejsce i dla każdego co innego Pan Jezus 
wyznaczył. Wyznaczył ci Pan Jezus twoje, 
to go się pilnuj, nie przestępuj, na pierwsze 
miejsce się nie pchaj, nie wynoś się nad drugie 
– bo zgrzeszysz ciężko”. To samo odkrywało 
wielu artystów. Wyspiański: „A jak modli 
się w kościele, / taka godność, to przejęcie; / 
bardzo wiele, wiele z Piasta; / chłop potęgą 
jest i basta”.

Pochwała prostoty, jako piękna natural-
nego, bezpośredniego i skromnego, mocno 
wybijała się u Lucjana Rydla w Oświadczynach: 
„Chciałabyś mnie? – Myślę, żebym chciała… 
/ – Wierz mi, Jadwiś, że nam dobrze będzie. 
/ – Wierzę, panie… A lipa słuchała / I słuchały 
nas kwiatki na grzędzie. / I nie kwiatki i nie 
lipa sama, / Całe niebo słuchało nas z góry, / 
I błękitna rozwarła się brama / I Bóg słuchał 
i anielskie chóry”.

Symbolem zarysowanego tu nurtu arty-
stycznego stał się kwiat. Powtarzający się mo-
tyw urósł do roli oznaczenia całej polskości. 
Jako archetyp łąki, sielskości, wesołości i wol-
ności, wyrażał to, co w narodzie najlepsze, 
zwiastował jego ukryte piękno. Przede wszyst-
kim zaś zapowiadał nowy rozkwit. Po czasie 
trudnych warunków wzrostu naród osiągnie 
dojrzałość i przybierze postać państwa. 
Przodował w tym Wyspiański: w portretach, 
polichromiach, witrażach, okładkach książek, 
winietach czy plakatach. Pisał: „Siedzę dniami 
całymi na Bielanach, rysując rośliny”. Przy-
znawał, że „opowiadał mi o tem jeden kwiat… 
był taki piękny”. Motyw kwietny przewija się 
i u innych malarzy: Axentowicza, Chełmoń-
skiego, Gierymskiego, Hofmana, de Laveaux'a, 
Sichulskiego, Tetmajera czy Wodzinowskiego.

A gdyby tak przykładem młodopolskich 
idei zatrzymać się i wyrwać się z miasta do 
dzikiej bezludnej przestrzeni, posłuchać szu-
mu wiatru z wierzchołków sosen, wspiąć się 
na grzbiet góry, odetchnąć ziołami, spotkać 
łosie, jelenie, sarny, wilki, lisy, bobry na ich 
warunkach, i poszukać czegoś nieuchwytnego, 
czegoś, co znaleźć można tylko w zatoce lasu, 
w rytmie górskich potoków, w milczeniu. Jan 
Kasprowicz ma na to radę: „Siądź na kamie-
niu, który się odłamał / Z odwiecznych skał, 
/ I przez potoku odwieczny szum / Rozmawiaj 
z Bogiem”. Zakończyć wypada nie inaczej niż 
Reymont: „Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane”.

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus! – czy można innymi słowy zainicjować 
refleksję nad tym aspektem polskości, który 
wzbudził zachwyt i zainspirował rozliczne 
dzieła twórców Młodej Polski? Słowa otwie-
rające Reymontowskich Chłopów, dzieła 
nagrodzonego Noblem w dziedzinie literatury, 
wskazują, za czym tęskniła ówczesna inteli-
gencja i czego upatrywała w warstwie ludowej 
– siły witalnej narodu.

Chłopstwo zyskało w kulturze na prze-
łomie wieków wyjątkową rangę. Obyczaje 
ludowe miały przechować to, co najcenniejsze 
w narodzie. Przyroda i wiejski krajobraz miały 
być powrotem do życiowej równowagi. Chłop 
zaś imponował artystom nie tylko tężyzną 
fizyczną, ale i prawością moralną, nie skażoną 
miejskim zepsuciem. Szczególne miejsce zajęli 
górale z Podhala, jako najdoskonalsze wcie-
lenie typu narodowego i ducha etnicznego. 
Jedni postrzegali piękno ludu, inni wspomi-
nali ból chłopskiego życia. Jan Kasprowicz, 
poeta wybitny, z chłopskiego domu, napisze 
dobitnie: „Szare chaty! nędzne chłopskie cha-
ty! / Jak się z wami zrosło moje życie”.

Jeśli otworzymy Chłopów Reymonta, to 
przed oczyma będą przesuwać się nam nastro-
jowe obrazy. Jak ten o Księdzu: „poszedł wol-
no miedzami, odmawiał półgłosem modlitwy 
i jasnym, pełnym kochania spojrzeniem ogar-
niał pola”. Czy inny, kreślący piękno ciężkiej 
pracy, jaką wykonywały miliony ludzi: „We 
wsi poczynał się już zwykły ruch: poranek był 
jasny i chłodny, a że zaś przymrozek orzeźwił 
powietrze, to i raźniej się poruszali, i zgiełkli-
wiej; wychodzili gromadnie na pola, którzy 
do kopania szli z motyczkami a koszykami 
na ręku, dojadając śniadań; którzy z pługiem 
ciągnęli na ścierniska; którzy na wozach brony 
wieźli a worki pełne ziarna siewnego; którzy 
znów zasię wykręcali ku lasom z grabiami na 
ramionach, ściółkę grabić — że ino dudniło 
po obu stronach stawu i krzyk się wzmagał”. 
U Wyspiańskiego ta praca uświęca życie: 
„Kiedy sieje, orze, miele, / taka godność, takie 
wzięcie; / co czyni, to czyni święcie; / godność, 
rozwaga, pojęcie”.

Pobożność ludowa żywa była w codzien-
ności i przejawiała się choćby w języku, jak 
w tych zdaniach uwiecznionych przez Rey-
monta: „Jak Pan Jezus przemieni, to możecie 
jeszcze wyzdrowieć”; „Pan Jezus pomoże, to Bę
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Wy już tego nie pamiętacie, ale kiedyś 
uwagę całego świata przyciągały konkursy 
Miss Word – największej piękności świata. 
Żelaznym repertuarem był kultowy moment, 
kiedy konkurujące laski mówiły o tym, czym 
się interesują i jakie mają plany. Wszystkie 
chciały pomagać biednym dzieciom, a życie 
poświęcić pomocy innym ludziom. Wiadomo 
też było, że o konkursach tych decydowało 
polityczne zapotrzebowanie, docenienie tego 
czy innego – często biednego – kraju. 

W polskich konkursach piękności czasem 
zresztą decydowały jeszcze inne czynniki, 
dużo smutniejsze, szczególnie biorąc pod 
uwagę towarzystwo aktywne przy tych 
imprezach z nieżyjącą już plejadą gangsterów 
włącznie. Nawet tam jednak udawano. Przy 
okazji tegorocznej Eurowizji już nie udawano. 
I szczerze mówiąc, doceniam to. 

Francuski hrabia-aforysta pisał, że 
„hipokryzja to hołd, który występek oddaje 
cnocie”, ale z tym też nie wolno przesadzać. 
Przynajmniej przestaliśmy udawać, a – żeby 
było jasne – przyjaźń polsko-ukraińską trak-
tuję jako naszą największą polisę na przy-
szłość. Mogę bez problemów poświęcić na jej 
rzecz dziecięcą zabawę, że konkurs piosenki 
wygrywa ten, kto najlepiej śpiewa.         

Pozostaje pytanie, jak jest z walkami bok-
serskimi, mistrzostwami piłkarskimi, a także 
losowaniami totolotka i wyborami w całym 
mieniącym się „demokratycznym” świecie. 

Czy pewnego dnia uznamy, że po prostu 
tak już jest, że chodzi w nich o coś zupełnie 
innego, niż wydawałoby się, że chodzi? Są już 
tacy, którzy próbują do tego przekonywać, 
i jeśli oni ostatecznie wygrają, to będziemy 
mieli prawdziwy problem.

Jeśli chodzi o Eurowizję, to gdybym ja 
miał decydować, wygrałby mój sąsiad. Nie 
śpiewa, co prawda, ale to równy chłop, zawsze 
pomaga i jakbym mógł, oddałbym wszystkie 
głosy na niego. Tylko błagam, niech już nikt 
nie udaje, że chodzi tylko o muzykę.

Nie ma co już ani przeklinać, ani życzyć, 
by ktoś żył w ciekawych czasach, bo w cza-
sach ciekawych chcąc, nie chcąc, żyjemy. 
Zauważyłem, że jedną z cech takich cieka-
wych czasów jest to, że szybciej zmieniają 
się reguły. Rozmaite zasady, których jeszcze 
rok temu przestrzegano, stają się nieistotne 
i na odwrót. 

Dobrym przykładem był tegoroczny kon-
kurs Eurowizji, a właściwie jego polsko-ukra-
iński wątek na sam koniec. Zarzut o nieprzy-
znanie przez ukraińskich jurorów punktów 
Polakowi wywołał oburzenie w naszym kraju, 
ale też na Ukrainie. Włącznie z tym, że spra-
wą, w momencie kiedy piszę te słowa, zajmują 
się ukraińskie władze polityczne, w tym ichni 
parlament. 

Najważniejszy sojusznik, gospodarz, któ-
ry przyjął naszych uchodźców, a my mu tak 
niewdzięcznie – denerwują się sami Ukraiń-
cy, a niejeden Polak przytakuje, stwierdzając 
„ot, niewdzięcznicy”. 

We wszystkim tym ginie gdzieś jeden 
nieistotny już szczegół – ponoć to konkurs 
muzyczny i każdy głosuje na to, co mu się 
podoba. W teorii – coraz bardziej już pokrytej 
kurzem zapomnienia – to wciąż jakieś, tak 
zwane, wartości estetyczne czy artystyczne 
powinny decydować. 

A może i dobrze, że wreszcie ta 70-letnia 
bańka pozorów pękła? Przecież Eurowizja 
regularnie była konkurencją różnych państw, 
a jest ona tylko jednym z wielu przykładów. 

Spójrzmy na Oscary. Czy naprawdę tak 
się składa, że określone tematyki, z mniejszo-
ściami seksualnymi na czele, przyciągają lep-
szych reżyserów, scenarzystów, dźwiękow-
ców i aktorów, czy są przepustką, by wygrać? 

I na europejskie nagrody filmowe. Jak 
to jest, że to, by polski reżyser był na nich 
doceniony, musiał nakręcić dzieło w mrocz-
nym świetle stawiające jego własny kraj, 
z wątkami okupacyjnymi i polsko-żydowski-
mi w szczególności? 

Właściwie wszyscy zawsze wiedzieli, że większość konkursów filmowych, 
muzycznych, piękności to ustawki, gdzie nie decyduje jakość, a polityka, 
czasem polityczna poprawność czy po prostu zapotrzebowanie. Nie inaczej 
jest z Eurowizją, ale w tym roku nastąpiła jakościowa zmiana. Przynajmniej 
przestaliśmy udawać, że jest inaczej.

Czego uczy Eurowizja?

Wiktor Świetlik

fot. allegro.pl
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