
ŚLADAMI BABCI COCO
Kilka słów o meksykańskiej kulturze   

15 METRÓW W 6,64 SEKUNDY
Wywiad z Aleksandrą Mirosław

  
EKOBUDOWNICTWO   
Konieczność czy moda?



image: Freepik.com

ORGANIZATOR

Zapisy za pośrednictwem formularza
dostępnego na stronie

www.klubliderarp.pl do 22 września 

Leśny Ośrodek Edukacyjny
im. red. Andrzeja Zalewskiego

w Jedlni-Letnisko

O B Ó Z  K L U B U  L I D E R A
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J 2

0
2

2

28 - 30 października 2022 r.

D B A M Y  O  T E R AŹN I E J S Z OŚĆ ,
C Z E R P I E M Y  Z  P R Z E S ZŁOŚC I  I  I N W E S T U J E M Y  W  P R Z Y S ZŁOŚĆ .

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030



ZNAJDŹ NAS:

@MagazynKoncept

@FundacjaFIM

@magazynkoncept

Magazyn „Koncept” 

/fundacja inicjatyw 
mlodziezowych

„Koncept”  
magazyn akademicki 
Wydawca:  
Fundacja Inicjatyw  
Młodzieżowych
Adres: ul. Solec 81b;  
lok. 73A, 00-382 Warszawa
Strona:  
www.fim.edu.pl
www.magazynkoncept.pl
E-mail:  
redakcja@magazynkoncept.pl
  
Redakcja:  
Aleksandra Klimkowska  
(red. nacz.), 
Wiktor Świetlik, 
Patryk Kijanka,
Kamil Kijanka,
Magdalena Maciejewska,
Jakub Greloff,  
Mateusz Kuczmierowski, 
Mariusz Białkowski,
Klaudia Łoś,
Igor Subocz,
Maja Polak,
Tomasz Rykaczewski,
Ewelina Makoś,
Edyta Śpiewak,
Aleksandra Samborska.
Projekt, skład i łamanie: 
Jakub Dymerski
Korekta:   
Aleksandra Klimkowska
 
Aby poznać ofertę 
reklamową, prosimy 
o kontakt pod adresem:  
redakcja@magazynkoncept.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –  
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Rządowego Programu Rozwoju  
Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Podróże pełne kadrów 
decydować się na przesiadkę na tym dworcu, 
ale ostatecznie uległam. Prawdę powiedziaw-
szy, z góry czułam w kościach, że coś pójdzie 
nie tak. I oczywiście poszło. 

Na przesiadkę miałam planowo 15 minut. 
Oczywiście ogarnęły mnie nieziemskie palpi-
tacje serca, gdy tylko pomyślałam, że pociąg 
do Żmigrodu podjedzie na mityczny peron. 
Nie wiecie który? Hogwart ma 9 i ¾, a Poznań 
4a – do września, bo już za chwilę, po zmianie 
numeracji, w stolicy Wielkopolski peronów 
będzie 11. W każdym razie dzięki wskazów-
kom życzliwych mieszkańców udało mi się 
dostać na peron – uff, 5. Po drodze zemdlała 
dziewczyna, niebo raczyło nas ulewą, a zdez-
orientowani podróżni tachali walizki z pero-
nu na peron.

Moje zmartwienia o zbyt krótkim czasie 
na przesiadkę okazały się niepotrzebne, gdyż 
pociąg, którym miałam wracać… w ogóle nie 
przyjechał. Utknął na trasie, wyprzedził go 
inny, który miał być 1.5 h później. Po tych 
ekscesach stwierdziłam, że pozostanę jednak 
wierna Wrocławiowi. Swoją drogą dolnośląski 
dworzec uważam za wzór dla innych – perony 
i tory są chronologicznie oznakowane, trzeba 
cudu, żeby się tam zgubić.

Kiedy piszę te słowa, jadę, a jakże, po-
ciągiem. Owszem, już z Wrocławia, a moje 
serce rozdziera widok Odry, która przed 
chwilą mignęła za oknem. Zazwyczaj pełna 
życia, zarówno na powierzchni, jak i pod nią; 
dziś cicha, szarobura, smagana niepokoją-
co wiatrem. 

Sprawy dotyczące naszych małych oj-
czyzn czy miejsc, z którymi jesteśmy związa-
ni, bolą zdecydowanie bardziej. Codziennie 
myślę, kiedy – i czy w ogóle – uda się ustalić, 
co takiego się wydarzyło. Czy batalia prowa-
dzona w (social) mediach w końcu ustanie 
i uczestniczący w niej dojdą do wniosku, że 
ważniejsza jest sprawa sama w sobie, a nie to, 
kto nie ma racji i dlaczego. Życzę Wam, żeby-
ście w podobnych sytuacjach wymagających 
rozwiązania mieli to w pamięci. 

J
eśli czytacie moje wstępniaki, wiecie, 
że nie stronię od podróży pociąga-
mi. W końcu, powołując się na hasło 
spółki PKP Intercity, „kolej to naj-
bardziej ekologiczny środek trans-
portu”. Przy okazji tych przejażdżek 
często okazuje się, że spotykają mnie 
różne przygody, którymi się z Wami 
dzielę. Wiecie, o czym zaraz przeczy-
tacie, prawda?

Pochodzę z Dolnego Śląska, kon-
kretnie ze Żmigrodu, i żeby doje-
chać ze stolicy do domu, najczęściej 
przesiadam się w kolejny pociąg we 
Wrocławiu. W zasadzie powinnam 

napisać, że zawsze, poza pewnym wyjątkiem, 
który skusił mnie piątkowego popołudnia. 

Okazało się, że zdecydowanie szybciej do-
stanę się do domu, wybierając przejazd przez 
Poznań. Znam nieco historie o wielkopolskim 
chlebaku i do końca walczyłam ze sobą, żeby 

Aleksandra Klimkowska
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Aleksandra Mirosław nie ma sobie równych. Polska zawodniczka uprawiająca wspinaczkę sportową na czas wróciła z zawodów 

Pucharu Świata w Seulu nie tylko ze zwycięstwem, ale i rekordem świata. Na odpoczynek nie ma jednak zbyt wiele czasu.

Kamil Kijanka

ale uważam, że bardzo potrzebny. Dopiero 
od mistrzostw świata w 2019 roku mogę po-
wiedzieć, że jestem zawodowym sportowcem, 
a wspinanie stało się moją pracą. 

Jak wyglądają Pani treningi?
Większość czasu spędzam na siłowni, 

a następnie to, co wypracujemy tam razem 
z trenerem, przekładamy na ścianę. Dzięki 
temu, że droga do wspinania na czas pozosta-
je niezmienna, na co dzień mamy możliwość 
na niej trenować. Każdy z zawodników zna tę 
drogę na pamięć, więc niejako wszystko dzie-
je się automatycznie. Zadaniem trenera tak 
naprawdę jest znaleźć sposób, aby te ruchy 
przyspieszyć. I nad tym właśnie pracujemy 
na siłowni. Jeśli miałabym podać, ile średnio 
czasu spędzam na treningach w ciągu tygo-
dnia, to myślę, że około 4–6 razy na siłowni 
i 3–5 na ściance. Wszystko zależy od okresu 
treningowego, w jakim aktualnie się znajduję. 

Jak wspomina Pani Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio?

Niesamowite przeżycie. Wracałam szczę-
śliwa i spełniona. Czwarte miejsce w żaden 
sposób mnie nie rozczarowało. Do Tokio je-
chałam przede wszystkim z myślą o finałach 
i rekordzie olimpijskim. A wróciłam z finałem 
olimpijskim i rekordem świata. Uważam, że 
to świetny wynik jak na debiut. Należy też 
pamiętać, że na igrzyskach w Tokio wspina-
nie było w formacie trójboju, czyli połączenia 
wszystkich trzech konkurencji wspinaczko-
wych – wspinania na czas, boulderingu i pro-
wadzeń. Ja jestem specjalistką w czasówkach. 
Oczywiście wraz z trenerami staraliśmy się 
podwyższyć mój poziom w dwóch pozosta-
łych na tyle, na ile było to możliwe, ale wie-
dzieliśmy też, że żeby awansować do finału, 
muszę być najlepsza w mojej konkurencji. 
W Tokio przekonałam się również na własnej 
skórze o tym, o czym mówili inni zawodni-
cy, że igrzyska to zupełnie inna impreza od 
wszystkich. 

Który moment w Tokio utkwił w pamię-
ci najmocniej?

Spotkanie z Anitą Włodarczyk. Była 
wtedy po zdobyciu trzeciego złotego medalu 
olimpijskiego. Pierwszy raz miałam okazję 
się z nią spotkać i porozmawiać. Mogłam się 
przekonać, jak wspaniałym jest człowiekiem. 
Wspierała mnie i była miła. Dla mnie bardzo 
dużo znaczyło to, że następnego dnia po na-
szym spotkaniu przyszła obejrzeć mój występ 
w finałach, a następnego dnia przy okazji ko-
lejnego spotkania w wiosce olimpijskiej powi-
tała w gronie rekordzistów świata. Było to dla 
mnie ogromne wyróżnienie i swego rodzaju 
nagroda. To przecież żywa legenda.

Kamil Kijanka: Czy udało się już nieco 
ochłonąć po ostatnim sukcesie?

Aleksandra Mirosław: Nie było na to za 
bardzo czasu. Do Polski wróciliśmy 7 maja, 
a już 18 wylatujemy na kolejne zawody Pu-
charu Świata do Stanów Zjednoczonych. Cały 
czas wszystko dzieje się w biegu. Nigdy nie 
ma rutyny i to jest dobre. Ciągle mam w sobie 
głód wygrywania i nie chcę poprzestawać na 
jednym sukcesie. Nawet jeśli jest to pobicie re-
kordu świata. Tak samo było z wcześniejszy-
mi wygrywanymi zawodami. Zawsze chcę być 
najlepsza i najszybsza. Oczywiście, wraz z po-
biciem rekordu pojawia się dodatkowa presja, 
ale ona jest przywilejem. Nie każdy może mieć 
szczęście, by z czymś takim się mierzyć. Mnie 
to nie przytłacza, bo sama od siebie oczekuję 
wiele. Wiem, co mam robić, i co chcę osiągnąć. 
Im większa presja, tym lepiej dla mnie. To ona 
bowiem pozwala mi wskoczyć na pewien po-
ziom sportowy i zaprezentować się tak, jak to 
zrobiłam w Seulu. 

6,64 sekundy – trudno sobie wyobrazić, 
że można pokonać taki dystans na wysoko-
ści w tym czasie.

Jak się okazuje, dystans, jaki można po-
konać w tym czasie, to 15-metrowa ścianka, 
po której się ścigamy. We wspinaniu na czas 
droga jest ustandaryzowana, co oznacza, że 
ma ona zawsze 15 metrów długości, 5 stop-
ni przewieszenia, a rozmieszczenie chwytów 
jest takie samo na każdych zawodach. Dzięki 
temu możemy właśnie bić rekordy. W elimina-
cjach chodzi przede wszystkim o czas, aby być 
jak najszybszym. Od tego zależy nasze usta-
wienie w finałowej drabince. W finałach na-
tomiast najważniejsze jest, aby wygrać swój 
bieg, pokonać rywalkę, dlatego że w systemie 
pucharowym eliminujemy się nawzajem.

Skąd wzięło się zainteresowanie wspi-
naczką sportową?

Sport w moim życiu był obecny od naj-
młodszych lat. Rodzice zaszczepili we mnie to 
zamiłowanie. Nie było jednak mowy o żadnej 
presji. Tylko zabawa. Przez szkołę podsta-
wową trenowałam pływanie, a później wspi-
naczkę sportową. Pasją zaraziła mnie starsza 
siostra, do której w dzieciństwie bardzo się 
chciałam upodobnić. Gosia była też moim 
pierwszym wspinaczkowym autorytetem. 
Zawsze, gdy przywoziła puchary i medale 
z mistrzostw czy pucharów Polski, myślałam 
sobie, że pewnego dnia też bym tak chciała. 
Pamiętam, jak weszłam na swój pierwszy tre-
ning wspinaczkowy i od razu pomyślałam, 
że pewnego dnia zostanę mistrzynią świata. 
Od początku cel był jasny – wygrywać. Przez 
długie lata łączyłam karierę sportową ze stu-
diami i pracą zawodową. Był to trudny okres, 
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Edyta Śpiewak

Internet of Behaviour 
– manipulacja czy rozwój technologii?

Często celem zmiany zachowań 
użytkowników jest nastawienie 
przedsiębiorstw na zwiększenie 
przychodów, a nie stricte troska  

o dobro konsumentów.

Przedsiębiorstwa od dawna starają się zrozumieć motywy ludzkich zachowań, by móc dostarczać 
konsumentom dostosowane do ich preferencji produkty i usługi. W tym celupowstała koncepcja        
internetu zachowań, która wykorzystuje wiedzę i zasady z innych dyscyplin oraz nowoczesnych    
technologii, aby lepiej interpretować ludzkie myśli i wzorce zachowań.

lepsze efekty. Mechanizm IoB ma też 
zastosowanie w sektorze ubezpiecze-
niowym, gdzie baza danych dotyczą-
ca nawyków zdrowotnych klientów 
jest ważnym źródłem informacji dla 
ubezpieczycieli w kwestii ustalenia 
wysokości składek.

CZY IOB JEST BEZPIECZNE?
Ingerencja internetu w ludzkie 

zachowania ma zarówno zwolen-
ników, jak i przeciwników. Część 
użytkowników docenia otrzymy-
wanie spersonalizowanych ofert 
produktów lub usług, co pozwala 
im zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Jednak są też tacy, dla których 
ochrona prywatności jest wartością 
nadrzędną. IoB niestety wiąże się 
z licznymi zagrożeniami dotyczący-
mi bezpieczeństwa przetwarzania 
danych, czego skutkiem mogą być 
ataki cyberprzestępców. 

Innym zagrożeniem jest problem 
natury etycznej, przejawiający się 
tym, że często celem zmiany zacho-
wań użytkowników jest nastawienie 
przedsiębiorstw na zwiększenie 
przychodów, a nie stricte troska o do-
bro konsumentów. Skutkiem takiego 
postępowania może być nadmierna 
ingerencja w niezależne myślenie 
konsumenta. Postęp technologiczny 
nadal będzie się rozwijał, dlatego 
konieczne jest jak najszybsze znale-
zienie równowagi pomiędzy płyną-
cymi z niego korzyściami a ochroną 
podstawowych wartości, takich 
jak ochrona danych osobowych czy 
prawo do prywatności.

IOB W BIZNESIE I                                 
CODZIENNYM ŻYCIU

Internet rzeczy przynosi 
przedsiębiorstwom wiele korzyści, 
ale również skłania do refleksji nad 
granicą ingerencji w prywatność 
użytkowników. Obecnie firmy dzia-
łają dosyć ostrożnie i dopiero testują 
możliwości IoT oraz IoB. Pozyskane 
w ten sposób dane umożliwiają im 
planowanie strategiczne oraz podej-
mowanie działań marketingowych, 
sprzedażowych i rozwojowych. Dzię-
ki tej wiedzy możliwe jest wypra-
cowanie indywidualnego podejścia 
do klienta poprzez zbudowanie 
jego zaufania i lojalności do marki, 
a w efekcie zwiększenie przychodów.

Technologia IoB analizuje nie 
tylko zachowania użytkowników 
w sieci, lecz również informacje 
o ich codziennym stylu życia dzięki 
urządzeniom wykorzystującym 
IoT. Przykładowo, dzięki specjal-
nej aplikacji na smartfon można 
kontrolować swoją codzienną dietę, 
poziom tętna lub jakość snu. Na 
podstawie analizy danych i wykryciu 
ewentualnych zagrożeń dla zdrowia 
aplikacja ostrzeże o tym użytkowni-
ka i zaproponuje zmiany w codzien-
nym harmonogramie, by uzyskać 

CZYM JEST INTERNET ZACHOWAŃ?
Internet zachowań (z ang. Inter-

net of Behaviour, w skrócie IoB) to 
idea będąca następstwem transfor-
macji cyfrowej oraz rozszerzenie kon-
cepcji internetu rzeczy (IoT) o nowe 
możliwości. W przeciwieństwie do 
IoT wpływa ona nie na funkcjonal-
ność urządzeń, lecz na zachowania 
użytkowników. Korzysta z danych 
uzyskanych przez urządzenia dzia-
łające w ramach sieci IoT poprzez ich 
gromadzenie, łączenie i przetwa-
rzanie w celu zmiany postępowania 
użytkowników. Zgromadzone w ten 
sposób dane mogą zostać wykorzy-
stane np. do stworzenia produktów 
i usług dostosowanych do nawy-
ków klientów.

Pojęcie internetu rzeczy nie 
jest jeszcze w Polsce wystarczająco 
spopularyzowane. Mimo to śmiało 
można stwierdzić, że każdy użyt-
kownik internetu minimum raz 
(nawet nieświadomie) miał styczność 
z rozwiązaniami IoB. Przykładem 
takiej sytuacji jest wyświetlanie się 
użytkownikowi spersonalizowanych 
reklam produktów i usług po uprzed-
nim przeglądaniu strony interneto-
wej danej firmy. Nawet rozmowa ze 
znajomym o konkretnym produkcie 
lub usłudze w pobliżu telefonu z włą-
czonym internetem może spowodo-
wać jego późniejsze wyświetlanie się 
w przeglądarkach internetowych. To 
wszystko dzięki odpowiednio skon-
figurowanym algorytmom, których 
celem jest przewidywanie zachowań 
użytkowników i wpływanie na ich 
preferencje.

6   lipiec 2022  



Internet of Behaviour 
– manipulacja czy rozwój technologii?

EKOROZWIĄZANIA W PRAKTYCE
Ekologiczne budownictwo 

wcale nie musi oponować wobec 
tradycyjnych rozwiązań. Istotnym 
atutem tego typu budownictwa 
jest zapewnienie mieszkańcom 
zdrowych warunków do życia. 
Dlatego coraz częściej z rozwiązań 
tych korzystają nie tylko podmioty 
komercyjne, lecz także prywatni 
inwestorzy. 

Dzięki systemowi między-
narodowych certyfikatów, który 
w naszym kraju jest ewidencjono-
wany przez Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego, można 
rozwiać wszelkie wątpliwości, czy 
w danym przypadku faktycznie 
mamy do czynienia z budownictwem 
ekologicznym. Obecnie w Polsce 
najczęściej są nadawane certyfi-
katy wielokryterialne budynków 
w systemach BREEAM, LEED, WELL 
Building Standard czy Zielony Dom.

Deweloperzy oraz prywat-
ni inwestorzy doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, że zielone 
budownictwo to nie tylko moda 
na ochronę środowiska, a le 
także przyszłościowa inwesty-
cja. Jednak aby ekologia stała 
się standardem w budownictwie, 
należy utożsamiać ją ze zdro-
wiem oraz oszczędnościami, 
a nie tylko z abstrakcy jną świa-
domością odpowiedzialności za 
stan planety. 

dowiska sprawiły, że społeczeństwa 
wielu państw postanowiły znaleźć 
rozwiązania budowlane pozwalające 
oszczędzić energię i zadbać o natu-
ralne środowisko.

Nadmierna emisja gazów takich 
jak CO2 i SO2 powoduje zmniejsza-
nie się warstwy ozonowej i kwaśne 
deszcze, czego następstwem są nega-
tywne zmiany klimatyczne. Ponadto 
maleją zasoby podstawowych su-
rowców paliwowych, co przejawia się 
w wyższych kosztach ich wydobycia 
i dalszej dystrybucji. 

Z najnowszego raportu World 
Green Building Council wynika, że 
do 2050 roku wszystkie budynki 
będą musiały być zeroemisyjne, tzn. 
że nie będzie można ich ogrzewać 
w taki sposób, aby gazy oraz pro-
dukty uboczne trafiały do atmos-
fery. Zapotrzebowanie na energię 
wzrośnie aż o 50%. Szacuje się, że 
obecnie budynki są odpowiedzialne 
za 39% globalnej emisji CO2 oraz 

50% globalnego zużycia surowców. 
Z kolei aż 91% ludzi mieszka w miej-
scach, gdzie poziom zanieczyszczeń 
powietrza przekracza limity ustalone 
przez WHO.

Obiekty bezemisyjne, wyko-
rzystujące energię odnawialną, 
uwzględniające potrzeby ludzkie 
i równocześnie chroniące środowisko 
to budownictwo przyszłości. Dlatego 
stworzenie takiego harmonijnego po-
łączenia będzie nie lada wyzwaniem 
dla specjalistów z branży budowlanej.

CZYM JEST EKOBUDOWNICTWO?
Pod pojęciem tym rozumie się 

działalność człowieka związaną 
z projektowaniem oraz wznoszeniem 
budynków przy jednoczesnej trosce 
i dbałości o naturalne środowisko 
oraz racjonalnym gospodarowaniu 
surowcami we wszystkich fazach 
powstawania budynku. W praktyce 
oznacza to przede wszystkim wy-
korzystywanie energooszczędnych 
materiałów budowlanych, a także 
stosowanie odpowiednich technolo-
gii w zakresie tworzenia konstrukcji 
budynku. Przykładami naturalnych 
surowców niezbędnych do wznosze-
nia ekoobiektów są np. gips, glina. 

Warto pamiętać o tym, że 
kwestia ekobudownictwa nie kończy 
się z chwilą powstania obiektu, ale 
dotyczy również jego wytrzymałości 
i możliwości recyklingu zastoso-
wanych materiałów na wypadek 
rozbiórki. W ramach tej koncepcji 
mieści się także tzw. zielona archi-
tektura polegająca na zazielenianiu 
budynków oraz otaczających je tere-
nów. Kluczowy jest w tym wypadku 
wybór lokalizacji, ponieważ budynek 
nie powinien zaburzać naturalnej 
panoramy i dobrze wpasowywać się 
w otoczenie.

CZY EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO 
JEST NAM POTRZEBNE?

Przez tysiące lat ludzie wykształ-
cili w sobie przekonanie, że zasoby 
naturalne są nieograniczone i mogą 
być swobodnie wykorzystywane. 
Koncepcja zielonego budownictwa 
powstała w latach 70. ubiegłego stu-
lecia. Ówczesny kryzys energetyczny 
i coraz większe zanieczyszczenie śro-

Kryzys energetyczny i coraz większe zanieczyszczenie sprawiły,  że 
społeczeństwa wielu państw postanowiły znaleźć rozwiązania budowlane 
pozwalające oszczędzić energię i zadbać o naturalne środowisko.

W ostatnich latach można zaobserwować coraz popularniejszy trend, jakim jest       
ekologiczne budownictwo. Obecnie stosowane proekologiczne udogodnienia są już nie 
tylko domeną i prestiżowych inwestycji, lecz również przejawem świadomego podejścia 
deweloperów i prywatnych inwestorów do realizacji inwestycji budowlanych.

Ekobudownictwo – 
konieczność czy moda?

Edyta Śpiewak
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Śladami babci Coco – kilka słów 
o meksykańskiej kulturze

Patryk Kijanka

W moim odczuciu to ludzie w Mek-
syku są bardziej otwarci i uśmiechnię-
ci – nawiązanie pierwszego kontaktu 
jest prostsze. Np. niczym dziwnym 
jest przywitanie poprzez całus w po-
liczek z osobą, którą dopiero pozna-
jemy. Tutaj istnieje pewna bariera 
w kontaktach międzyludzkich. 

O czym powinien wiedzieć ob-
cokrajowiec, który chciałby wypro-
wadzić się do Meksyku?

Myślę, że taka osoba powinna 
zdać sobie sprawę, że w Meksyku 
jest inne pojęcie czasu. Jeśli ktoś jest 
przyzwyczajony, że umawiane kwe-
stie są realizowane zgodnie z planem, 
to może czekać go duże zaskoczenie 
i rozczarowanie. Z pozoru prostą 
sprawę bankową załatwiałam przez 
kilka godzin, innym razem hydrau-
lik, który miał przyjść na umówio-
ną godzinę, pojawił się kilka godzin 
później, nie przekazując mi wcześniej 
żadnej informacji. Być może w więk-
szych miastach Meksyku sprawy 
wyglądają nieco lepiej, jednak po-
wszechnie trzeba liczyć się z takimi 
sytuacjami.

Patryk Kijanka: Jak to się sta-
ło, że pierwszą połowę dotychcza-
sowego życia spędziłaś w Meksyku, 
a drugą w Polsce? 

Fabiola Sanjuan-Szklarz: Mój tata, 
który jest Meksykaninem, przyleciał 
w latach 70. na studia doktoranckie 
do Polski. W tamtych czasach ludzie 
z Ameryki Łacińskiej mięli możliwość 
wyjazdu do krajów bloku wschod-
niego – dlatego najpierw mój tata 
studiował w ówczesnym Związku 
Radzieckim, a później robił doktorat 
z matematyki w Polsce. Tutaj poznał 
moją mamę, która studiowała chemię. 

W Polsce urodziła się dwójka 
mojego starszego rodzeństwa. Mój 
tata, który jest patriotą, czuł jednak, 
że jego wiedza bardziej przyda się 
w Meksyku – dlatego zdecydował się 
wraz z rodziną wrócić do rodzinnego 
kraju w 1985 roku. Ja urodziłam się 
już tam i mieszkałam aż do ukończe-
nia 18. roku życia.

Z jakiego regionu Meksyku 
pochodzisz?

Urodziłam się w Tabasco, ale jak 
miałam pięć lat, to przeprowadziliśmy 

się do urokliwego miasta Chetumal, 
które znajduje się na półwyspie Ju-
katan, godzinę drogi od karaibskiej 
plaży. Są tam piękne krajobrazy i nie-
zwykła natura. 

Wielu Meksykanów, mimo że 
mieszka blisko takich miejsc, zazwy-
czaj nie korzysta z dostępnych tam 
uroków życia. Należy pamiętać, że 
Meksyk należy do krajów, w których 
ludzie, by móc się utrzymać, wyrabia-
ją bardzo wiele nadgodzin. Bieda nie 
pozwala wielu mieszkańcom na to, by 
korzystać z wszystkich atrakcji kraju. 
Turyści wybierający się do pięknego 
Cancún w gruncie rzeczy nie mogą 
dostrzec prawdziwego Meksyku.

Jakie dostrzegasz największe 
różnice kulturowe między Polaka-
mi a Meksykanami?

Od razu zaznaczę, że jest to moja 
subiektywna ocena i pewnie będzie 
inna niż większości Meksykanów. 
Wpływ na to ma chociażby fakt, że 
moi rodzice są naukowcami i niemal 
od początku miałam do czynienia 
z wieloma aspektami związanymi 
z dwoma różnymi kulturami. 

Myślę, że niemal każdy, kto obejrzał animację „Coco”, zapragnął choć raz udać się do Meksyku, aby wchłonąć 
panującą tam atmosferę i poznać jeszcze lepiej niezwykle barwną kulturę. Niebiańskie plaże, kolorowe miasteczka, 
przepyszne tacos czy też ślady, które pozostawiły po sobie cywilizacje Majów i Azteków – to tylko część atrakcji   
przyciągających turystów z całego świata. Sprawdźcie, co na tego kraju temat sądzi Fabiola Sanjuan-Szklarz.
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Śladami babci Coco – kilka słów 
o meksykańskiej kulturze

Czego najbardziej Ci brakuje, 
gdy jesteś w Polsce?

Meksykańskiego jedzenia! 
Przede wszystkim brakuje mi tutaj 
sosów, które sprawiają, że nawet pro-
ste dania zyskują wyrazisty smak. 
W Meksyku bardzo lubimy używać 
salsy i limonki. 

Czy na początku trudno było 
Ci się zaadaptować w Polsce?

Zdecydowanie tak. W 2004 roku 
przeprowadziłam się do Polski. Na 
początku zamieszkałam w Łodzi, 
która wyglądała zupełnie inaczej niż 
dziś. Czułam wtedy braki językowe, 
przeszkadzała mi też brzydka pogo-
da. Wiesz – można dostać szoku, gdy 
przeprowadza się z malowniczego 
karaibskiego miasta (śmiech). Jednak 
teraz czuję, że jestem gdzieś po środ-
ku – jeśli chodzi o kulturę meksykań-
ską i polską.

Czy uważasz, że Meksyk jest 
niebzpieczny?

Oczywiście trzeba uważać, 
udając się w podróż do Meksyku. 
Należy pamiętać, że są regiony, 
w których cały czas trwa wojna służb 
z przemytnikami narkotyków. My-
ślę, że warto zachować zdrowy roz-
sądek – być otwartym, ale też nie do 

końca ufnym. 
Sama od długiego czasu całkowi-

cie wykluczam podróżowanie nocą, 
gdy akurat wybieram się do Meksy-
ku. Raz, podczas wieczornego wyj-
ścia z przyjaciółmi, nagle pojawił 
się wojskowy wóz  z uzbrojonymi 
funkcjonariuszami – to wzbudziło 
nasz niepokój i postanowiliśmy wró-
cić do domu.

Jakie meksykańskie tradycje 
lubisz najbardziej?

Bardzo lubię Święto Zmarłych za 
to, że jest celebrowane tak kolorowo 
i wesoło. Szczególnie w porównaniu 
do Polski, gdzie ten czas jest prze-
żywany w bardzo smutny sposób. 
Poza tym w Meksyku sam charakter 
świąt jest mocniej związany z dobrą 
zabawą – zorganizowanie wspólnej 
imprezy z przyjaciółmi np. w Boże 
Narodzenie nie jest niczym dziw-
nym. Fajnym zwyczajem jest także 
rozbijanie wypełnionej słodyczami, 
urodzinowej piñaty, która – choć dziś 
przybiera wszelakie formy – w ory-
ginale miała postać siedmioramien-
nej gwiazdy.

Które miejsca warto zwiedzić? 
Oprócz oczywistego wyboru, 

jakim jest podróż do Chichén Itzá, 

zachęcam do tego, by odwiedzić ma-
lownicze miasto Uxmal.

Czy w Meksyku jest tanio?
Myślę, że wiele się zmieniło 

przez ostatnie kilkanaście lat. Nie 
uważam, że dziś Meksyk jest krajem 
szczególnie tanim. W dalszym ciągu 
pewne darmowe lub bardzo tanie 
usługi dostępne w Europie tam wcale 
nie są tak powszechne. Mam na myśli 
np. usługi telekomunikacyjne czy też 
internet w smartfonach. Tutaj kartę 
SIM kupisz za grosze, w Meksyku już 
niekoniecznie.

Czy myślisz, że wrócisz kie-
dyś do Meksyku na stałe?

Wszystko pokaże czas, ale przy-
znam, że po tylu latach mieszkania 
w Polsce wiele rzeczy zwyczajnie 
mnie denerwuje, gdy tam wyjeżdżam 
– mam na myśli chociażby wspo-
mniany stosunek do czasu czy też 
kwestię usług lub aspekty związane 
m. in. z wykończeniem mieszkań. 
Jakość życia w Polsce jest lepsza. 
Z drugiej strony tutaj też są rzeczy, 
które zwyczajnie mnie denerwują. 
Czasem sobie myślę, że mogłabym 
zamieszkać w Skandynawii, ale tam 
musiałaby być jednak lepsza pogo-
da (śmiech).
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Magdalena Maciejewska

niezwykle poważnie. To właśnie ta 
powaga jest murem oddzielającym 
uniwersytecki świat od reszty spo-
łeczeństwa. 

Poza tym codziennie docierają 
do nas tony informacji. Nie jesteśmy 
w stanie zapoznać się ze wszyst-
kim, wobec tego zazwyczaj szybko 
dokonujemy selekcji. W ten sposób 
sięgamy po to, co wzbudza w nas naj-
większe emocje. Co więcej – rzadko 
są to emocje pozytywne!

„Kto może uratować świat przed 
zagładą?”.

„Jeśli codziennie zjesz ten 
owoc, nie dowiesz się, czym są 
zmarszczki!”.

„Naukowcy odkryli, jak schudnąć 
10 kg w miesiąc bez efektu jo-jo!”. 

Co łączy te komunikaty? Silny ła-
dunek emocjonalny. Pierwszy z nich 
wywołuje paniczny strach. Drugi 
i trzeci silne zaciekawienie połączone 
z nadzieją. Czym wobec nich będzie 
wpis o tym, co powinnyśmy zrobić, 

UCZYĆ – BAWIĄC, BAWIĆ – UCZĄC
Jeśli myślicie, że bajki od zawsze 

pisano po to, aby ułatwić dzieciom 
zasypianie, to jesteście w błędzie. Już 
starożytni wpadli na pomysł, aby za 
ich pomocą przekazywać ludziom wie-
dzę. Ten gatunek literacki nadawał się 
do tego idealnie. Był krótki, najczę-
ściej rymowany i przyciągał uwagę. 
Do tego należy dodać szczyptę humo-
ru i element zaskoczenia w postaci 
np. gadającego lisa i mamy receptę na 
tekst idealny. Za jego pomocą można 
opowiedzieć niemalże każdą historię. 

Do takiego wniosku doszedł 
między innymi Ignacy Krasicki. 
To właśnie ten pisarz i duchowny 
oświeceniowe hasło „uczyć – bawiąc, 
bawić – ucząc” wziął sobie szczególnie 
do serca. W bajkach, których był au-
torem, pokazywał ludzkie wady. Nikt 
jednak nie miał mu tego za złe. Czynił 
to bowiem tak, że żaden człowiek 
nie został przez niego personalnie 
obrażony. 

Większość z nas doskona-
le pamięta alegorie, którymi się 
posługiwał. Przebiegłość, naiwność, 
próżność – tego typu cechy ukazywał 
w zakończonych morałem histo-
ryjkach. Krasickiemu jednak nie 
zarzucano moralizatorstwa. Podczas 
czytania tych tekstów mało kto wie-
dział, że się go czegoś uczy. Ze sto-
sowanej przez Krasickiego strategii 
mogłoby zaczerpnąć wielu współcze-
snych ludzi. Uczenie poprzez zabawę 
jest szczególnie ważne w pracy 
naukowca – zwłaszcza takiego, który 
zajmuje się popularyzacją wiedzy.

DLACZEGO FAKE NEWSY MAJĄ SIĘ 
TAK DOBRZE? 

Wielu naukowcom wciąż się 
wydaje, że uprawianie nauki nie po-
winno mieć nic wspólnego z humo-
rem. Praca na uniwersytecie, badania 
laboratoryjne, a przede wszystkim 
tajemnicze nazwy zmiennych brzmią 

Nic dziwnego – szkolne ławki, dziwnie brzmiące tytuły prac dyplomowych i skomplikowane tematy 
artykułów naukowych nie zachęcają do pogłębiania swojej wiedzy. Czy da się odczarować to wyobrażenie?

Magdalena Maciejewska

Po co naukowcom 
poczucie humoru?

Szczerze, czy komuś z Was nauka kojarzy się z czymś lekkim, przyjemnym i zabawnym?
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aby spowolnić zmiany klimatyczne? 
Klimat wydaje się abstrakcyjny, 
a jego zmiany w naszej wyobraźni 
dzieją się gdzieś daleko. Ponadto czę-
sto uważamy, że oddolne, jednostko-
we działania pozbawione są sensu. 

Dzięki temu z łatwością zdej-
mujemy z siebie odpowiedzialność. 
Możemy wówczas koncentrować 
się na nadwadze, zmarszczkach 
i zagładzie. To ostatnie wprawdzie 
też powinno się wydawać odległe, 
ale ponieważ wiele o tym słyszymy 
w mediach, podświadomie pozostaje-
my czujni. W naszym mózgu aktywu-
ją się te same obszary, co tysiące 
lat temu u przodków. Gdy słyszeli, 
że niebezpieczne zwierzę pojawiło 
się w okolicy, zawsze byli gotowi do 
walki lub ucieczki. 

Media społecznościowe wiele lat 
temu postanowiły skoncentrować 
się na finansach, a nie prawdzie. 
Fałszywe treści dzięki temu rozprze-
strzeniają się w niekontrolowany 
sposób. Zgłaszanie nieprawdziwych 
treści jest więc kropelką w morzu 
potrzeb. Użytkownicy mediów lubią 
twierdzić, że usuwanie fake newsów 
jest rodzajem cenzury. Uważają, że 
prawda jest tuszowana, przez co 
bardzo trudno jest trafić do nich 
z wiarygodnym przekazem. 

Spójrzmy na to jednak ich 
oczami. Może i tamte informacje 
były nieprawdziwe, ale bardzo im 
się przydały. Za pomocą prostego, 
emocjonalnego języka pozwoliły im 
uporządkować chaotyczny świat. 
Wywołały także emocje, które mają 
olbrzymi wpływ na podejmowane 
decyzje. Zanim więc nazwiemy ich 
oszołomami, zastanówmy się nad 
tym, co oferuje im świat nauki. 

NAUKA (NIE) MUSI BYĆ NUDNA
O nauce i emocjach rzadko mówi-

my jednocześnie. Odkrycia bywają 
„fascynujące”. Naukowców „szokują” 
wyniki badań. Tych emocji rzadko 
doświadcza reszta społeczeństwa. 
Uczy się nas, że obiektywna nauka 
powinna być pozbawiona emocji 
i prezentować wyłącznie suche fakty. 
Na szczęście to podejście powoli 
zaczyna się zmieniać.

Popularyzatorzy nauki starają 
się za pomocą rozmaitych kanałów 
przekazu docierać do ludzi w każdym 

wieku. Naukowe tiktoki, wirale czy 
też stand-up’y cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem i to nie tylko 
osób związanych z uniwersytetami. 

Pierwszy naukowy stand-up 
zorganizowano w 2015 r. w Klubie 
Komediowym. Wtedy osoby zwią-
zane z Centrum Nauki Kopernik 
przez 3 minuty humorystycznie, ale 
rzetelnie, prezentowały światu swoje 
badania. Akcja okazała się strzałem 
w dziesiątkę, w związku z czym or-
ganizowano ją do 2019 r. To właśnie 
wtedy odbyła się jej edycja specjalna. 
Z jej efektami można zapoznać się 
na youtubowym kanale Politechni-
ki Śląskiej.

Tego typu wydarzenia nie tylko 
uczą, bawiąc i bawią, ucząc. Przede 
wszystkim dzięki nim można poka-
zać, że naukowiec to nie tylko mistrz 
monologów. Te wygłasza się chociaż-
by na specjalistycznych konferen-
cjach. Aby komunikacja naukowców 
ze społeczeństwem była efektywna, 
musi być dwukierunkowa. Śmiech 
zaś ułatwia przełamywanie barier 
i pozwala bardziej życzliwym okiem 
spojrzeć na osobę, która chce nam 

coś przekazać. To z kolei ułatwia 
zapamiętywanie rozmaitych treści. 
Wyobraźcie sobie, że według badań 
aż 30% Amerykanów dowiedziało się 
czegoś o polityce dzięki programom 
rozrywkowym! 

Humor jednak nie może być byle 
jaki. Naukowcy odkryli, że humor 
antropomorficzny wcale nie zwięk-
sza atrakcyjności danej treści. Jego 
przykładem jest chociażby dory-
sowywanie twarzy atomom przy 
niezmienionej, naukowej treści np. 
posta na Instagramie. 

Na polskim gruncie prowadzo-
nych jest niewiele analiz na ten 
temat, jednak zagranicą staje się to 
coraz popularniejsze. Dzięki nim 
wiemy, że aby źródło mogło na nas 
oddziaływać, musi zostać przez nas 
uznane za zaufane lub sympatyczne 
– a najlepiej jedno i drugie. W takiej 
sytuacji rosną także wskaźniki 
popularności danej treści w mediach 

społecznościowych. Im więcej reak-
cji, tym większa gotowość dołączenia 
innych osób do dyskusji. Udział 
w niej stwarza zaś szansę do zmiany 
poglądów i poznania naukowego 
punktu widzenia. 

NIEZMIENNA ZMIENNOŚĆ 
Nie każdy jednak nadaje się 

do tego, aby popularyzować naukę 
w humorystyczny sposób. To dlatego 
istotne jest, aby zaangażować do tego 
działania osoby, którym przychodzi 
to z łatwością. Wśród naukowych po-
pularyzatorów i influencerów z roku 
na rok znajduje się coraz więcej 
nazwisk. W ich gronie jest już m.in. 
Radosław Brzózka, Maciej Dowbor 
czy Dawid Myśliwiec. Ich działalność 
nie ogranicza się wyłącznie do prze-
strzeni internetowej. 

Treści popularnonaukowe usły-
szeć można już na takich wydarze-
niach jak przystanek Woodstock 
lub na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. 
W takich miejscach emocji nie może 
zabraknąć. Podczas ich trwania na-
ukowcy mogą wyjaśnić, skąd wynika 

zmienność, która często zniechęca 
ludzi do nauki. 

Jednego dnia słyszymy, że 
czerwone mięso jest najgorsze dla 
zdrowia. Drugiego dowiadujemy 
się, że nie ma nic gorszego od 
drobiu. Społeczeństwo nie wie, co 
o tym myśleć, więc dochodzi do 
szybkiego wniosku – każdy kłamie 
i teorię dostosowuje do swoich po-
trzeb. Dietetycy mówią o jednym, 
lekarze o drugim, a restauratorzy 
o trzecim ze względu na rozbież-
ność interesów. 

W związku z tym wniosek jest 
prosty – najlepiej nie ufać nikomu 
lub wybrać tego, który jest najbar-
dziej przekonujący. Najbardziej 
przekonującego rozumie się jednak 
wówczas jako najsilniej wpływa-
jącego na emocje. Jeśli chcemy za 
pomocą nauki i faktów skutecznie 
walczyć z dezinformacją, sięgnijmy 
po tę samą broń – humor i emocje! 

Uczenie poprzez zabawę jest szczególnie ważne 
w pracy naukowca – zwłaszcza takiego,
 który zajmuje się popularyzacją wiedzy.

Uczy się nas, że obiektywna nauka powinna być pozbawiona 
emocji i prezentować wyłącznie suche fakty.
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Najwięcej „kontrowersji” wywołał 
zapowiadany na głównej scenie wy-
stęp grupy Papa Dance. Pojawiały się 
głosy, że grupa nie do końca pasuje 
do klimatu festiwalu. Niepotrzebnie. 
Ciepłe reakcje widowni i frekwencja 
mówiły same za siebie.

„Poniżej krytyki” to tytuł 
albumu zaprezentowanego w całości 
przez Pawła Stasiaka i spółkę na 
festiwalu, ale bynajmniej nie można 
tak określić ich występu. Muzyków 
Papa Dance wspierał również Ga-
briel Fleszar.

Komu jednak polski synthpop 
lat 80. nie przypadł do gustu, mógł 
w tym samym czasie wybrać jazz 
w londyńskim wydaniu Yusse-
fa Kamaala.

Trochę przykro, że Shygirl w dość 
niejasnych okolicznościach odmówi-

ła występu na 40 minut przed 
planowanym koncertem. 
Organizatorzy zapewniają, 
że wszystkie wymogi z ich 
strony zostały spełnione, 
a artystka w mediach spo-

łecznościowych wypuściła nieco 
lakoniczny komunikat. Bez względu 
na rzeczywiste powody tej decyzji 
zwyczajnie szkoda, że brytyjska 
raperka nie zaprezentowała się przed 
polską publiką. 

DO NASTĘPNEGO RAZU!
I tym samym 15. edycja OFF 

Festivalu za nami. Dolina Trzech 
Stawów kolejny raz była miejscem 
pełnym pięknych dźwięków, wspa-
niałych słuchaczy i rewelacyjnych 
zespołów. Po pandemicznej przerwie 
wszyscy byliśmy spragnieni dobrej 
muzyki. A tej jak zwykle tutaj nie 
zabrakło. Miejmy nadzieję, że na ko-
lejną odsłonę przyjdzie nam czekać 
tylko rok, bez żadnych obostrzeń 
i komplikacji. Już tęsknimy.

podczas występu postanowił sobie 
zrobić tatuaż. Można więc śmiało 
powiedzieć, że koncert ten zostanie 
z nim na zawsze. 

Nie sposób nie wspomnieć o Dry 
Cleaning. Brytyjski kwartet nowej 
fali post-punku z charyzmatyczną 
Florence Shaw na wokalu działał po 
prostu hipnotyzująco.

Natalie Bergman swoim kojącym 
głosem przeniosła nas w mistyczno-
-popowy świat lat 60. i sądząc po jej 
reakcjach, koncert w Polsce będzie 
wspominać bardzo miło. Piosenki 
śpiewane przez Amerykankę są 
efektem zamknięcia na miesiąc 
w klasztorze i wypadkową przykrych 
osobistych doświadczeń związanych 
ze śmiercią jej ojca.

A jeśli już o popie mowa, Kamil 
Hussein to nazwisko, które zdecydo-

wanie warto zapamiętać. „Muszę iść 
tam sam” to przyjemny numer, który 
zostaje w głowie i śmiało mógłby 
być puszczany  w większych stacjach 
radiowych.  

Po 10 latach nieobecności do 
Katowic zawitał także electropopowy 
zespół Metronomy, który skutecz-
nie rozbujał publiczność w ostatni 
festiwalowy wieczór. Grupa Josepha 
Mounta wyraźnie cieszyła się z tego 
powrotu i ku uciesze słuchaczy  
zaserwowała takie kawałki jak „The 
Look”, „Love Letters” czy niezwy-
kle pasujący do sytuacji „It’s good 
to be back”.

NIE OBYŁO SIĘ BEZ KONTROWERSJI
Takich sentymentalnych podró-

ży było jednak znacznie więcej, choć 
niektóre komentowano dość szeroko. 

IGGY POP NAJWIĘKSZĄ GWIAZDĄ
Bezapelacyjnie największą 

i najbardziej wyczekiwaną gwiazdą 
festiwalu był Iggy Pop. Z niepoko-
jem śledziłem informacje o dwóch 
przełożonych koncertach na począt-
ku lipca ze względu na problemy 
artysty z głosem. Troski okazały się 
zbyteczne.

Legendarny wokalista nie tyle 
wystąpił, co pozamiatał. Byliśmy 
świadkami niezwykłego wydarzenia, 
które obserwowała licznie zgroma-
dzona fantastyczna publiczność 
w najróżniejszym przedziale wieko-
wym. Bo muzyka tego 75-letniego 
weterana sceny jest wieczna i łączy 
pokolenia.

Podczas 90-minutowego show 
mogliśmy usłyszeć utwory z czasów 
The Stooges jak i solowej karie-

ry Popa. Kultowe „Lust for Life” 
i „The Passenger”, „James Bond”, 
„I wanna be your dog” czy „Search 
and Destroy” zostaną w pamięci na 
bardzo długo.

RÓŻNORODNI ARTYŚCI NA OFF-IE
To nie był jednak koniec pozy-

tywnych wrażeń. OFF od dawna 
przyzwyczaił nas do sporej różno-
rodności. Na dzień dobry fani mogli 
usłyszeć Ride, DIIV czy żeński pun-
kowy zespół Bikini Kill, więc chyba 
zgodzimy się, że początek był iście 
obiecujący. 

Odnaleźć tu się mogli także 
miłośnicy hip-hopowej kultury, na 
których czekali przedstawiciele bry-
tyjskiej rap sceny – Ghetts i Central 
Cee. Z lokalnego podwórka mogliśmy 
usłyszeć m.in. rapera Bedoesa, który 

OFF Festival 2022 – 
moc zaskakujących zdarzeń

Kolejny OFF Festival za nami. Była to już 15. edycja katowickiej muzycznej uczty. Pierwszej po 
pandemicznej przerwie. Nie dziwi więc, że oczekiwania i apetyty wymagających słuchaczy były 
ogromne. Organizatorzy dali jednak kilka konkretnych powodów, by jeszcze mocniej zdać sobie 
sprawę, dlaczego tak bardzo brakowało nam tych dźwiękowych uniesień.

Kamil Kijanka

„Wkrótce pewnie umrę, ale zamierzam się do tego czasu cholernie dobrze 
bawić” – rzucił Iggy do rozentuzjazmowanego tłumu podczas występu.
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kolejne postacie. Oprócz szefowej 
i kilku koleżanek z pracy, potencjal-
nej szefowej z nowej firmy czy star-
szej sąsiadki należą do nich też wie-
loletnia, zamożna przyjaciółka Julie, 
przyjazny sąsiad i odźwierny w ho-
telu. Są to postacie, o których szybko 
się czegoś dowiadujemy, zaczynamy 
je rozumieć i pamiętamy po seansie. 
To wszystko na przestrzeni bardzo 
zwięzłych i konkretnych scen.

Gdy Julie wykonuje swój bieg 
z przeszkodami, o wiele z nich musi 
się potknąć. Ale nie upada, bo – 
jak to bywa w życiu, nie ma gdzie. 
Twórcy filmu mogli się potknąć, ale 
udało im się tego uniknąć. Stono-
wana forma filmu jest dopasowa-
na do historii, która z kolei ściśle 
wynika z miejsca, które zamieszkują 
bohaterowie i społeczności, jaką 
tworzą. Twórcy to rozumieli i dlatego 
tak uważnie przyjrzeli się wszelkim 
lokalnym relacjom i tkance miejskiej. 
Do wychowania dzieci potrzebna 
jest cała wioska, w tym przypadku 
obejmująca metropolię i przedmie-
ścia. Gdy taka wioska zawodzi, cierpi 
na tym matka. Ale często i tak daje 
radę – bo musi.

mówiąc, nie opowiada o romansach, 
które spotyka się tylko w literaturze 
i wysmakowanym kinie. Audiardowi 
udało się stworzyć opowieść zarazem 
fantazyjną, stylizowaną, jak i natural-
ną. Bloki mają czasami więcej uroku 
od kamienic.

pod nogi naprawdę liczne kłody i ma 
nas trzymać w napięciu do samego 
końca, to ostatecznie nie nagina 
przy tym rzeczywistości bardziej niż 
wiadomości, których urywki czasem 
udaje się zobaczyć zapracowanym, 
zaludniającym go postaciom.

Julie (Laure Calamy) od kilku lat 
pracuje jako sprzątaczka, chociaż ma 
biznesowe wykształcenie. Do pracy 
dojeżdża z głębokich przedmieść 
Paryża, zostawiając przedtem dzieci 
u starszej sąsiadki. Wracając, musi je 
na czas odebrać. 

Sytuacja komplikuje się, gdy na 
skutek strajków pociągi przestają 
kursować, dojazdy zamieniają się 
w wariacką improwizację, a starsza 
sąsiadka nie ma już siły zajmować się 
dziećmi. Do tego Julie zaczyna mieć 
problemy w pracy, zostaje zapro-
szona na rozmowę w sprawie dużo 
lepszego stanowiska w innej firmie, 
jej mąż ociąga się z alimentami i zbli-
żają się też urodziny ich dziecka.

Scenariusz, który wyszedł spod 
ręki reżysera filmu Erica Gravela, nie 
tylko w imponujący sposób żongluje 
tymi wszystkimi wątkami, ale także 
wprowadza i sprawnie zarysowuje 

relacji, Émilie bardzo źle to znosi 
i wkrótce wyżywa się na następnej 
partnerce mężczyzny. 

Kolejny epizod dotyczy nowej po-
staci Nory (Noémie Merlant). W wieku 
33 lat jest ona studentką drugiego 
roku prawa. Oczywiście także skrywa 
pewną traumę. Natomiast największe 
kłopoty spotykają ją przez połącze-
nie przypadku i złośliwość młod-
szych kolegów ze studiów. Gdy Nora 
przychodzi na studencką imprezę 
w blond peruce, studentom wydaje się, 
że rozpoznają w niej znaną camgirl. 
Zupełnie nieświadoma podobieństwa 
Nora staje się wkrótce pośmiewiskiem 
i rezygnuje ze studiów. Wtedy poznaje 
Camille, który akurat pomaga koledze 
prowadzić agencję nieruchomości 
i rekrutuje ją do współpracy. Nora 
długi czas unika romansu, ale wkrótce 
zbliża się z Camille. Na horyzoncie 
pojawia się też znowu Émilie…

Mając do czynienia z francuskim, 
czarno-białym romansem, można 
spodziewać się filmu w pewien sposób 
zanurzonego w historii. Dlatego Paryż, 
13. Dzielnica zaskoczy wielu widzów 
lekkością, humorem i świeżością. 
Ten filmowy portret związków jest 
w dużym stopniu na czasie, bo, krótko 

F rancuska produkcja o sa-
motnej matce dwójki dzieci, 
której życie zawsze jest trudne, 
a nagle zaczyna przypomi-

nać bieg przez pole minowe, bywa 
czasem porównywana do thrille-
rów, w których bohaterowie także 
działają pod presją czasu. Ale chociaż 
scenariusz filmu rzuca bohaterce 

Z apewne tylko część widzów 
wybierających się na nowy 
film Jacquesa Audiarda zdaje 
sobie sprawę, że stanowi on 

adaptację amerykańskiego komik-
su Adriana Tomine’a. Tomine jest 
najlepiej znany jako autor niezwykle 
estetycznych okładek „New Yorkera”, 
a poza tym tworzy właśnie oby-
czajowe komiksy, takie jak wydane 
w Polsce Niedoskonałości czy Śmiech 
i śmierć, czyli właśnie podstawę sce-
nariusza filmu Audiarda.

Oryginalny tytuł filmu to Les 
Olympiades, czyli rzeczywisty, 
paryski kompleks mieszkaniowy. 
Zamieszkuje go w mieszkaniu po 
babci Émilie (Lucie Zhang), która 
pracuje w call center. Ze względów 
finansowych postanawia podnająć 
jeden z pokoi i w ten sposób poznaje 
Camille (Makita Samba), nauczyciela 
francuskiego, który na pozór jest 
bardzo opanowany i skupiony na 
swoich celach. Skrywa jednak traumę 
i problemy z budowaniem relacji 
czy nawet z tym, żeby dać młodszej 
siostrze zasłużony komplement oraz 
odrobinę wsparcia. Camille i Émilie 
przez chwilę romansują, a gdy on 
postanawia zakończyć ten rodzaj 

PARYŻ, 13. DZIELNICA
REŻ. JACQUES AUDIARD,  
PROD. FRANCJA, 105 MIN
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REŻ. ERIC GRAVEL,  
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Drugi krok również ukryty jest u Kon-
rada z Wyzwolenia: „Terminowałem długo 
u wielu przemożnych potęg, które władały 
myślą moją – i teraz czas mi wyzwolić się”. 
Taki stan może być punktem wyjścia: „W nie-
wiadomości człowiek żyje, / w niewiadomości 
błogosławion. / Płomień ten boski kto od-
kryje, / potępion może być lub zbawion”. Do 
czego nas zaprasza? Na jakim jestem etapie: 
snu czy przebudzenia?

Trzeci krok zapisany jest w poezjach 
Wyspiańskiego: „Przy wielkim czynie i przy 
wielkiem dziele / podłość paść musi, jak 
szkodliwe ziele, / które z korzeniem z grudy 
się wyrywa”. Tak odciążeni możemy wspinać 
się wyżej. Czas na krok czwarty – dojrzałą in-
terpretację skarbów kultury: „Pociecho moja, 
księgi moje, / schylony w karty księgi patrzę”. 
Poprzez tekst, słuchanie, pisanie, rozmowę, 
zwiedzanie, dokonuje się nasze zakorze-
nienie w kulturze i nasz dialog z mistrzami 
minionych wieków.

Rozwój dokonuje się przez stałe odna-
wianie umysłu. Powołanie intelektualisty 
polega na pokonywaniu tej drogi, niesłycha-
nej czujności rozumu i ducha, trudnej pracy 
twórczej, a także opowiadaniu, komponowa-
niu, malowaniu czy graniu jej dla innych. Wy-
spiański szuka tych ożywczych sił w słowach 
modlitwy: „Byś to, coś zapowiedział, / dopeł-
nił w moim życiu: / by zeszło światło w nocy / 
i trysnął zdrój w ukryciu”.

Manifestem woli, przekucia bierności 
w czyn, świadomego kształtowania siebie 
i losu, niepoddawania się przeciwnościom 
życia jest Kowal Leopolda Staffa: „Całą 
bezkształtną masę kruszców drogocennych, 
/ Które zaległy piersi mej głąb nieodgadłą, 
/ Jak wulkan z swych otchłani wyrzucam 
bezdennych / I ciskam ją na twarde, stalo-
we kowadło. / Grzmotem młota w nią walę 
w radosnej otusze, / Bo wykonać mi trzeba 
dzieło wielkie, pilne, / Bo z tych kruszców dla 
siebie serce wykuć muszę, / Serce hartowane, 
mężne, serce dumne, silne”.

Kiedyś ktoś spytał Wyspiańskiego 
o zdrowie, trzydziestosześcioletni wieszcz 
odpisał wierszem Wesoły jestem, wesoły: 
„Wesoły jestem, młody, / już zbywam zbyt-
nich piór, / już idę w krąg swobody, / już 
słyszę gwiezdny chór”, „Ach, któryż jestem 
żywy, / czy ten, co leci wzwyż, / czy ten, co 
zmarł szczęśliwy, ściskając w dłoni krzyż? / 
Czy ten, co skrzydeł loty / przez żywot miał 
związane, czy ten, co ciska groty / o krze-
mień gwiazd krzesane?”, „Czy ten, co legnie 
zmożon / przed świątyń własnym progiem, / 
czy ten, co niezatrwożon / na Sąd ma stanąć 
z Bogiem?”.

Jak przeżyć młodość? Franciszek Nowic-
ki w wierszu Apoteoza odsłonił nie tylko dy-
lemat życiowych wyborów, ale i rolę młodych 
we wspólnocie narodowej. Widział ich jako 
Prometeuszów, wieszczów o płomiennych 
słowach i dumnych marzeniach, mocarzy 
ducha o szerokim horyzoncie możliwości, 
przed którymi świat stoi otworem. Dostrze-
gał jednak, że łatwo im stać się burzycielami, 
odrzucić dziedzictwo przeszłości, pozostawić 
po sobie gruzy i zwątpienie tłumów. Przypo-
mniał stracone pokolenia skute łańcuchami 
i zaginione w białych śniegach Syberii. A tak-
że ludzi pozornie wolnych, lecz sparaliżowa-
nych, pogrążonych niewiarą i umęczonych 
życiem bez celu, o zlepionych skrzydłach 
niezdolnych do lotu.

Nowicki pisze: „Gdy ból milionów długi 
i przewlekły / Twoją pierś młodą obrał za swe 
gniazdo, / Żłobiąc na czole cierniem wieszcza 
znamię – / Gdy oczy tłumów mgły zwątpień 
powlekły, / W próżnym pościgu za nadziei 
gwiazdą / I gdy opadło w dół bezsilne ramię 
– / Ty, dróg szukając błędnym życia rzekom, 
/ Z którymi serce płomienne się wiodło, / 
I skostniałego świata rwąc wędzidła – / Rzu-
ciłeś wtedy wszystkim świata wiekom / To 
wulkaniczne, niestygnące godło: / Młodości, 
podaj mi skrzydła!”.

Obraz jest pełen niepokoju o nas mło-
dych. Czy podejmiemy spadek przodków-
-gigantów? Na co przeznaczymy czas? Czy 
bezwolnie popłyniemy zatrważającym i urą-
gającym słowom i myślom nurtem banalności 
zła? Jak ci opisani przez Jana Kasprowicza: 
„Widziałem rozliczne tłumy / Z pustą, leniwą 
duszą, / Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej 
/ Resztki sumienia głuszą”. Czy wcześniej od-
kryjemy, że życie pełne wysiłku jest piękne: 
„Dziś młodość ziewa u bramy żywota, / Taka 
rozumna, zgrzybiała, znudzona – / Zgaszono 
przed nią blask wszystkich gwiazd dawnych, 
/ Każąc jej wierzyć tylko w gwiazdę – złota”. 
Pobrzmiewa tu jednak zarazem nadzieja.

Genialni młodopolanie, tacy jak Wy-
spiański, Kasprowicz i Staff, mieli porywają-
cy program artystyczny: budujący wspólnotę, 
angażujący elity i włączający zwykłych ludzi. 
Ten pierwszy głosem Muzy z Wyzwolenia 
mówi: „Wyzwolin ten doczeka się dnia, / Kto 
własną wolą wyzwolony!”. By wydobyć się 
z marazmu, musimy sami zrobić pierwszy 
krok. Podobnie naród nie może bezczynnie 
czekać, aż ktoś mu zwróci państwo. Wy-
spiański wciąga nas w ambitną intelektualną 
dyskusję, której skutki obliczył na naszą 
przemianę. Ujawnia to słowami Konrada: 
„Bo chcę przede wszystkim, ażebyś myślał 
wraz ze mną”.

W rozkwicie młodości możemy dokonać rzeczy wielkich. Młode lata 
sprzyjają byciu czystej wody ideowcem. Czy można w tym czasie osiągnąć 
mądrość i uniknąć błędów? Niech przewodnikami będą nam młodopolscy 
artyści, późne wnuki romantyzmu. Oni dobrze rozumieli za Zygmuntem 
Krasińskim, że „Młodość, Mistrzu, jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały, choć 
przeminie sama szparko, cios jej dłuta wiecznotrwały”.
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skich, mówiąc krótko, mieliśmy do czynienia 
z poważnym problemem. Ale zaczęliśmy go 
rozwiązywać po swojemu. 

Najpierw media i jedni politycy powie-
dzieli, że to przez rządzących, bo przez 
nich w rzece znalazła się rtęć. Potem tamci 
odbili, że żadnej rtęci nie ma. Ci pierwsi 
trochę przyznali, że faktycznie jej nie było, 
ale mogła by być. I wszyscy rzucili się sobie 
do gardeł, nieustannie posiłkując się tym, co 
mówią niemieccy politycy, badacze i media, 
bo przecież wiadomo, że w Polsce dziś nawet 
wody w rzece nie można zbadać, bo każde 
badanie z miejsca zostanie zanegowane przez 
tych z drugiej strony. Sytuacja w rzece nie 
wyglądała najlepiej, ale u nas trwała wszę-
dzie sieczka związana z tym, kto jest głupi 
i kto co powiedział.

Dowiedziałem się, że grupa wędkarzy 
zaczęła przenosić niektóre karpie, amury 
i sumy, które były już ledwo żywe, do basenu 
z natlenioną wodą. Wszystkich ryb nie ocalą, 
ale przyczynią się po części do tego, że jak 
wszystko wróci do normy, Odra szybciej 
się zarybi. 

Kiedy to piszę, jedne media właśnie 
grzmią, że grupa bezdusznych urzędników 
im to utrudniała, drugie, że tamte media 
kłamią, bo właśnie im to ułatwiano. Czyli 
zabawa trwa w najlepsze. 

A Wy nie bądźcie smutni. Może to Wasz 
region, miasto lub rzeka w przyszłym roku 
staną się głównym tematem ogólnokrajo-
wych zapasów w medialnym kisielu. Mi-
łej zabawy.

W ostatnich latach mieliśmy więc 
zakopiańskie Krupówki, które zasłynęły 
kompletnym olewaniem obostrzeń pande-
micznych. W czasie największego lockdownu 
knajpy zapełnione były ludźmi mającymi 
w nosie obowiązek noszenia maseczek. Dla 
jednych oczywiście stali się oni bohaterami 
walki z „sanitarnym faszyzmem”, a dla dru-
gich symbolem głupoty, egoizmu i naraża-
nia innych. 

Nieco wcześniej grany był temat bałtyc-
kich plaż. To zresztą temat, który można by 
już uznać za stały element naszych wakacyj-
nych dyskusji, tak ważny jak dla starożyt-
nych Greków kwestia honoru albo kwestia 
władzy dla Szekspira. No, mówiąc krótko, 
stały topos literacki. 

Tak więc elity aktorsko-medialne ob-
ruszone są polskim pospólstwem, które za 
pięćset plus będzie zasłaniać widok na morze 
w Jastarni. Do tego dochodzą spory o pa-
rawaning, to, czy można palić, uwalnianie 
cycków i, oczywiście, czy posiadacze ubrań 
z oznakowaniem XXXL mogą stosować ten 
sam „dreskod”, co osoby mające garderobę 
z metkami slimfit. 

Jak widać, trochę tego jest. A przecież 
mieliśmy też złoty pociąg i wiele innych sta-
rych, dobrych, wakacyjnych tematów. 

Tegoroczny temat był jednak trochę 
inny, bo dotyczył rzeczy naprawdę poważnej 
– wysychania europejskich rzek i katastrof 
fauny i flory rzecznej. Krótko mówiąc tego, 
że ryby masowo zdychały w Odrze. Podobnie 
działo się w Renie, Łabie, rzekach francu-

Człowiek nigdy do końca nie przewidzi, jaki rejon Polski stanie się          
bohaterem medialnego sezonu ogórkowego. Ale co do jednego może być 
pewien – jak już zostanie, to dojdzie do piekielnej awantury, a stara zasada 
znana z serialu „House of Cards”: „nie możemy im powiedzieć prawdy, bo co 
powiedzieliby nasi wyborcy” – nabierze nowego kształtu.

Kisiel w Odrze
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