
JAK ODCZAROWAĆ JESIEŃ?
Rozwiązania na studencki budżet

MŁODA NAUCZYCIELKA W SZKOLE
Jak postrzega swoją pracę?
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100 numerów 
żyje nam!

żyjemy w ciekawych czasach i oby nie okaza-
ły się one nazbyt ciekawe. 

Też chcielibyście zapytać Tomka, jak sko-
mentowałby współczesną rzeczywistość? :) 
Dodatkowo zapewnił, że – powołując się na 
słowa Józefa Mackiewicza – dla dziennikarzy 
“Konceptu”

jedynie prawda jest ciekawa. 

Numer 62 (1.5.2018) to debiut w roli szefa 
Mateusza Zardzewiałego. Wstępniak o tytu-
le „Na Rosję!” skupiał się na mistrzostwach 
świata w piłce nożnej i tym, jak ważne jest ki-
bicowanie naszym sportowcom.

Z kolei ja przywitałam się z Wami oficjal-
nie 23.9.2022 roku, w 82. numerze. Na począ-
tek kolejnego roku akademickiego przypadło 
mi w udziale pisać o wielu niepewnościach 
spowodowanych pandemią. Życzyłam Wam, 
abyście o siebie dbali i nieustannie rozwijali. 

Dzisiaj myślę, że przez te wszystkie lata, 
niezależnie od tego, kto stał na czele magazy-
nu, i kto tworzył redakcję, nieustannie dbali-
śmy o wartości, które narzuciliśmy sobie już 
na samym początku. 

Staramy się, aby każdy czuł się tutaj do-
brze. By czytelnik, który sięga po „Koncept”, 
znalazł w nim coś dla siebie, bez względu na 
to, jaki kierunek studiuje. Jednocześnie nie 
przestajemy zadawać pytań i starać się udzie-
lać na nie odpowiedzi. 

Drodzy Czytelnicy, wiem, że każdy tak 
mówi, ale gdyby nie Wy, nie byłoby nas w tym 
miejscu. To dla Was przygotowujemy po no-
cach materiały, jeździmy na wywiady za gra-
nice naszego kraju, męczymy autorytety 
z prośbami o wywiady. 

Doceniamy to, że mamy społeczność, 
która jest ciekawa świata. Uwierzcie, dla 
dziennikarzy nie ma lepszego motoru napę-
dowego do działania niż zainteresowanie ich 
materiałami. 

Co czeka nas w kolejnych latach? Tego 
jeszcze, na szczęście, nie wiemy. Głęboko na-
tomiast wierzymy w to, że nasze hasło „daj 
się zaciekawić” będzie Wam i nam towarzy-
szyło jeszcze przynajmniej przez kolejne dzie-
sięciolecia. 

Pozostańmy w kontakcie!

B
yć może zabrzmi to banal-
nie, mam tego pełną świado-
mość, ale naprawdę trudno 
mi uwierzyć, że właśnie piszę 
wstępniaka do SETNEGO nu-
meru „Konceptu”. Właśnie 
mija dziesięć lat, odkąd nasz 
magazyn istnieje na rynku. 
Chciałoby się rzec, że przez 
lata zmieniło się praktycznie 
wszystko, a jednocześnie… 
prawie nic! Ostatnio przejrza-
łam wszystkie numery. Tak, 
od pierwszego, tego wydanego 
20.11.2012 roku. Wiktor Świe-

tlik napisał na początku następujące słowa:  

Liczymy na to, że skupimy wokół naszego 
tytułu osoby, które nie tylko są w stanie skry-
tykować to, co zastają, ale potrafią znaleźć spo-
soby naprawcze. [...] Znajdziecie tu tematykę 
dotyczącą nie tylko życia akademickiego, ale 
także polskiej rzeczywistości, biznesu, ekonomii, 
kultury. Nie znajdziecie tu natomiast opisów 
polityki partyjnej, sensacji z życia celebrytów 
i taniej psychologii. Te pola oddajemy innym.  

Po trzech latach pracy Wiktora w nume-
rze 40. (30.01.2016) mogliśmy zobaczyć wy-
jątkowo dwa edytoriale: pożegnanie jednego 
naczelnego i jednoczesne powitanie z czytel-
nikami kolejnego. Tomasz Grzywaczewski 
stwierdził, że:

Aleksandra Klimkowska
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3 // NA POCZĄTEK 
100 numerów żyje nam 
Aleksandra Klimkowska

5–7 // WYWIAD NUMERU
Miłka Raulin – mama na końcu 
świata 
Kamil Kijanka

8–9 // SPOŁECZEŃSTWO
Mogło być lepiej? Równie dobrze 
mogło być dużo gorzej
Maja Polak

Jak odczarować polską szarą jesień 
ze studenckim budżetem?
Klaudia Łoś

10–13 // TECHNOLOGIA
Metaverse! Dokąd zmierzamy?
Igor Subocz

Pocztówka z kosmosu
Mariusz Białkowski

Czego potrzebują mieszkańcy smart 
city?
Edyta Śpiewak
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Życie za głos. Historia Konrada 
Zielińskiego
Magdalena Maciejewska

16-17 // KARIERA
Jak generacja Y odnajduje się
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Tomasz Rykaczewski
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Marta Dąbrowska

18–19 // HISTORIA
Ciekawostki i tajemnice ze świata 
Windsorów
Ewelina Makoś

Spis treści

20–21 // NAUKA 
Popularyzacja nauki nie boli
Magdalena Maciejewska

22 // ŚWIAT
Berlin – z wizytą muzealną
Aleksandra Samborska

23 // POLSKA
Anooki atakują, 
czyli wizyta w Toruniu
Magdalena Maciejewskayou

24–25 // KULTURA
Orlęta. Grodno ’39 – recenzja filmu
Patryk Kijanka

Recenzje
Mateusz Kuczmierowski

26// SPORT
#KoszKadra i ich #DumnaPolska
Aleksandra Samborska

27 // FELIETON 
Tyrania ignorantów
Wiktor Świetlik

28 // NIEZBĘDNIK  
INTELEKTUALISTY
Będąc młodym intelektualistą 
Jakub Greloff

29 // OSTRZEŻENIA I ROZRYWKA 
Uwaga na telefoniczne próby 
wyłudzania 
Biuro Informacji Kredytowej

30–31 // GRANTY
Talenty Jutra – najnowszy program 
grantowy BGK
Biuro Informacji Kredytowej
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Bogumiła “Miłka” Raulin to przede wszystkim mama i mgr inż. trakcji elektrycznej oraz 
miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej. W 2018 roku została najmłodszą Polką, której 
udało się zdobyć Koronę Ziemi w dziewięcioszczytowej wersji. Niedawno jako jedyna 
kobieta w czteroosobowym zespole zakończyła niezwykle wyczerpującą podróż na nartach 
przez Grenlandię – w 28 dni pokonała 600 kilometrów. W rozmowie z nami podzieliła się 
wrażeniami z ostatniej przygody, a także opowiedziała o swojej pasji.

Kamil Kijanka

Bogumiła „Miłka” Raulin to przede wszystkim mama i mgr inż. trakcji elektrycznej oraz miłośniczka 
wspinaczki wysokogórskiej. W 2018 roku została najmłodszą Polką, której udało się zdobyć Koronę Ziemi 
w dziewięcioszczytowej wersji. Niedawno jako jedyna kobieta w czteroosobowym zespole zakończyła 
niezwykle wyczerpującą podróż na nartach przez Grenlandię – w 28 dni pokonała 600 kilometrów. 
W rozmowie z nami podzieliła się wrażeniami z ostatniej przygody, a także opowiedziała o swojej pasji. 

Miłka Raulin – 
mama na końcu świata
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podróż nas czeka. Pod koniec dnia byłam po pro-
stu wściekła i zmęczona. 

Usłyszałam wówczas bardzo cenną radę – by 
zatrzymać się na moment i napawać widokiem. 
Docenić otaczającą zieleń i czuć satysfakcję z po-
konanej drogi. To wtedy pokochałam góry. 

Potem, w 2004 roku, wygrałam konkurs, 
w którym nagrodą główną była podróż po Peru. 
Miałam przy tym bardzo dużo szczęścia, choć 
muszę przyznać, że też mu pomagałam. Mogłam 
odpaść po pierwszym etapie losowania, ale jedna 
z dziewczyn oddała mi swoje miejsce. 

Przystąpiłam więc do długich eliminacji, 
które sprawdzały nie tylko sprawność, ale i po-
ziom wiedzy. Z każdym kolejnym etapem ubywa-
ło rywali, których na początku zgłosiło się ponad 
11 tysięcy. Udało mi się wygrać. 

To była podróż życia. Razem z moją sześcio-
osobową drużyną zwiedziliśmy całe Peru, a ja 
zdobyłam tam swój pierwszy większy szczyt – 
wulkan Misti (5597 m n.p.m. – przyp.red.). 

Wtedy zrozumiałam, że świat jest dla mnie 
otwarty i jeśli tylko chcę czegoś dokonać, mogę 
to zrobić. Trzeba myśleć pozytywnie i realizo-
wać marzenia.

Który ze zdobytych szczytów był dla 
Pani największym wyzwaniem?

Chyba Denali, najwyższy szczyt Ameryki 
Północnej. To była bardzo wymagająca góra. 
W trakcie wyprawy ciągnęłam za sobą 30-kilo-
gramowe sanie, miałam także 24-kilogramowy 
plecak. Koszmar. Ze względu na zbyt duże ob-
łożenie nabawiłam się lekkiego obrzęku płuc. 
Przez masę, jaką niosłam, nie mogłam normalnie 
oddychać. Pamiętam, że wróciłam z tej wyprawy 
bardzo chuda. 

Drugą taką górą była Piramida Carstensza, 
choć zdobycie jej wierzchołka nie jest wyzwa-
niem fizycznym, a logistycznym, bo szczyt leży 
w trudno dostępnej części Papui Zachodniej. By 
w ogóle się tam dostać, przez siedem dni musia-
łam przemierzać dżunglę. Choć muszę przyznać, 
że równikowa  przeprawa  sprawiła mi sporo ra-
dości. W Papui Zachodniej nadal jest wiele nieod-
krytych gatunków  ptaków czy roślin. Przepięk-
na przyroda. 

Obawiałam się jednak spotkania z lokalną 
ludnością, czyli Papuasami. Niektórzy zachowy-
wali się w stosunku do uczestników naszej ekspe-
dycji agresywnie. Całkiem niedawno, bo w 2008 
roku, odnotowano tam ostatni przypadek ka-

nibalizmu. To jest miejsce, w którym lokalna 
ludność na znak żałoby nadal odcina sobie 
palce. Odstraszały nas te rytualne zwyczaje 
i odczuwalna niechęć w stosunku do nas. 

By uniknąć ponownego spotkania z nimi, 
namówiłam moją grupę do zmiany trasy, 
która prowadziła przez największą odkryw-
kową kopalnię złota. To była odważna decy-
zja, bo kopalnie przekraczaliśmy nielegalnie. 

Tę i wiele innych moich przygód  opisałam 
w swoich książkach. Wszystkich zaintereso-
wanych gorąco zachęcam do przeczytania: 
Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Koronę Ziemi 
oraz Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest.

Kamil Kijanka: Skąd wziął się pomysł, 
by przemierzyć na nartach Grenlandię?

Miłka Raulin: Tak naprawdę Grenlandia 
przyszła do mnie sama. Pomysł trawersu lądolo-
du pojawił się jakieś trzy lata temu, gdy siedząc 
przy kawie z Mikaelem Strandbergiem, podję-
liśmy decyzję o eksploracji terenów polarnych. 
Byłam już wtedy po zdobyciu Korony Ziemi, on 
wcześniej eksplorował Syberię. Uznaliśmy więc, 
że będzie to dla nas wspaniała przygoda. 

Najpierw myśleliśmy o biegunie południo-
wym, ale ostatecznie wybór padł na Gren-
landię. I dobrze się stało, choć jak się finalnie 
okazało, nie wszyscy ukończyli ekspedycję. Na 
wyprawę pojechałam z fantastyczną, między-
narodową i niekomercyjną grupą. Niestety, 
Mikael nie ukończył trawersu.

Dlaczego?
Dla niego podróż nie zaczęła się szczęśliwie. 

Po pierwszych trzydziestu minutach marszu 
Michael przewrócił się i uderzył głową o lądolód. 
Musieliśmy zorganizować akcję ratunkową. 

Jak się potem okazało, skończyło się na 
wstrząśnieniu mózgu. W takiej sytuacji jego udział 
w dalszej wyprawie był po prostu niemożliwy.

Ta sytuacja obrazuje, jak niebezpieczna 
i trudna była to wyprawa...

Niestety. Szybko zorientowaliśmy się, że po 
tym upadku coś jest z naszym kolegą nie tak. 
Miał zaniki pamięci, prosił o pomoc przy zawią-
zaniu raków… Ta przykra sytuacja zasiała w nas 
spustoszenie. 

Dzień wcześniej, w rejonie, w którym znajdo-
wał się nasz obóz, spadło sporo śniegu, przez co 
helikopter nie był w stanie wylądować. Ratownik 
musiał zjechać po linie, by dostać się do poszko-
dowanego. Rozwiało nam przy tym mnóstwo 
rzeczy, a mój namiot został połamany. Na szczę-
ście miałam zapasowe elementy.  Namiot Mika-
ela porwał się doszczętnie. 

Potem w trakcie marszu zdarzały się trudne 
sytuacje, choć już nie tak niebezpieczne. Jeden 
z naszych towarzyszy wpadł do szczeliny, z której 
udało się go nam wyciągnąć. 

Dla mnie najgorszą rzeczą podczas całej tej 
wyprawy, oprócz nieznośnych temperatur, była 
masa sań, które musiałam za sobą ciągnąć. Na 
początku ważyły 94 kilogramy. Przez pierwsze 
dni szło mi się bardzo trudno. Musiałam wkładać 
dużo siły, by dogonić kolegów. Na szczęście z każ-
dym kolejnym dniem było tylko lepiej, bo z sań 
ubywało jedzenia, a co za tym idzie kilogramów.

W jaki sposób przygotowywała się Pani 
do wyprawy?

Przygotowania trwały rok. O nogi się nie 
martwiłam, bo od wielu lat chodzę po górach. 
Wiedziałam, że muszę wzmocnić plecy. Na siłow-
ni wykonywałam dużo ćwiczeń z martwym cią-
giem. Wcześniej przebiegłam kilka maratonów 
i swój stan kondycji oceniałam ogólnie na dobry. 
Zastanawiałam się, jak na taki wysiłek zareagują 
moje ręce, ale było okej. 

Dziś odczuwam głównie bóle stawów. Z prze-
ciążenia i chłodu na razie mogę zapomnieć o zro-
bieniu choćby jednej pompki.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda ze zdo-
bywaniem szczytów?

Jako dziecko, kiedy pierwszy raz poszliśmy 
na Śnieżkę, nie zdawałam sobie sprawy, jak długa 

Zrozumiałam, że świat jest dla mnie otwarty 
i jeśli tylko chcę czegoś dokonać, mogę to 
zrobić. Trzeba myśleć pozytywnie 
i realizować marzenia.

Usłyszałam bardzo cenną radę – by zatrzymać się na moment i napawać 
widokiem. Docenić otaczającą zieleń i czuć satysfakcję z pokonanej drogi. 

To wtedy pokochałam góry. 
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Nie da się ukryć, że lubi Pani przygody 
na wysokości. Z tego, co słyszałem, intere-
suje się Pani również szybownictwem.

Rzeczywiście, kiedyś to była moja wielka 
pasja. Na studiach faktycznie latałam. Była 
to wspaniała przygoda. Chciałam nawet zo-
stać pilotem. 

Życie poukładało się jednak tak, że jestem 
inżynierem trakcji elektrycznej. Nie da się 
robić wszystkiego. Bardzo miło wspominam 
tamten czas. 

Da się połączyć pracę na etacie z tyloma 
wyprawami?

Nie licząc wyprawy na Mount Everest, 
każdą wyprawę udawało mi się zorganizować 
w ramach 26 dni urlopowych, pracując na peł-
nym etacie. Oczywiście, trzeba było się trochę 
nagimnastykować, by wszystko spiąć i nie prze-
kroczyć przysługującego mi urlopu.  

Jak wspomina Pani produkcję filmu 
Dziewiąty?

Film pokazuje drugą stronę medalu mojej 
wyprawy na Mount Everest. Na swoich prelek-
cjach staram się przedstawiać wszystko w dość 
lekki sposób. Ale ta góra nie należała do ła-
twych. Film doskonale to pokazuje. 

Na tę wyprawę pojechał ze mną Kuba Goź-
dziewicz, operator i dokumentalista. Oczywi-
ście nie towarzyszył mi od początku do końca, 
bo w wyższe partie gór musiałam pójść już bez 
mojego przyjaciela. 

Jakub to fantastyczny, młody i zdolny do-
kumentalista. To on zbudował historię, prze-
prowadzał ze mną wywiady i zmontował film. 
Zrobił rewelacyjne ujęcia. Ma naprawdę dobre 
oko. W dużej mierze to jego usługa, że film 
otrzymał nagrodę za najlepszy film krótkome-
trażowy na festiwalu Adrenalinium. 

Przy okazji wątku filmowego muszę dodać, 
że nie była to moja jedyna styczność z produkcją. 
Na stronie Festiwalu Siły Marzeń można zoba-
czyć szereg wywiadów, które przeprowadziłam 
z osobami, które są dla mnie wielką inspiracją: 
Gosią Wojtaczką, Jaśkiem Melą, Krzyśkiem 
Wielickim czy Marcinem Kostrzyńskim. 

Za wyprodukowany kontent telewizyjny 
byłam nominowana do Telekamer 2022 w kate-
gorii produkcja roku. 

Czy są jakieś plany na kolejne 
wyzwania? 

Oczywiście, że są, ale nie zdradzę ich, 
dopóki nie będę odpowiednio przygotowana. 
Mogę jedynie powiedzieć, że myślę już o kolej-
nej dużej wyprawie. 

Do tego dochodzą projekty, które od kil-
ku lat cyklicznie realizuję. To festiwal, który 
odbędzie się w Warszawie (www.festiwalsily-
marzen.pl), gdzie będziemy się inspirowali za 
sprawą fantastycznych gości, a także czwarta 
edycja Rajdu Południe-Północ. 

Jest to rowerowa lekcja historii, na któ-
rą zapraszam wszystkich chętnych. Prze-
mierzymy tyle kilometrów, ile lat Polska jest 
niepodległa. Może się do mnie dołączyć każ-
dy, kto ma ochotę na sportowo świętować 
niepodległość. Trasa biegnie z Tatr nad Mo-
rze Bałtyckie, a ruszamy już w listopadzie.  

fot. Jacek Porem
ba

Odwiedź Miłkę na Instagramie: 
https://www.instagram.com/milka.raulin/
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możesz należeć do przeróżnych klu-
bów i stowarzyszeń zrzeszających ludzi 
takich jak Ty. 

XXI wiek daje Ci możliwość, 
a właściwie coś, co należy Ci się jako 
człowiekowi – prawo do bycia sobą. 

Możesz być za dnia lekarzem, 
a w nocy zawodowym graczem 
w League of Legends. Możesz być 
studentką z najwyższym stypendium, 
a w weekendy jeździć na Comic Con 
i przebierać się za ulubione postacie 
z anime. Wydaje Ci się to czymś oczy-
wistym, prawda? Nie zawsze i nie dla 
każdego takie było, a dla niektórych 
nadal nie jest.

ŚWIAT, KTÓRY STOI PRZED 
NAMI OTWOREM

Światu zależy na młodzieży. Jeśli 
tylko usiądziesz przed komputerem 
(nie w celu oglądania serialu na 
Netflixie), bez problemu znajdziesz 
oferty staży w największych firmach 
w kraju, darmowe szkolenia organi-
zowanie przez NGO takie jak cho-
ciażby Fundacja Inicjatyw Młodzie-
żowych, dofinansowania na projekty 
naukowe i rozwój osobisty. Dowiedz 
się, czego chcesz, i zwyczajnie otwórz 
szeroko oczy. 

Czasami wydaje nam się, że 
trawa jest bardziej zielona w każdym 
innym miejscu na świecie. Że wszyst-
ko jest przeciwko nam, że życie jest 
za drogie, za smutne, za trudne. 
Łatwiej jest widzieć wszystko, co 
złe. Tak już działają te nasze głowy. 
Pamiętaj jednak, że nie musisz być 
niewolnikiem własnych myśli. To Ty 
kreujesz własną rzeczywistość, to Ty 
decydujesz, kim jesteś i kim będziesz 
w przyszłości. Zacznij szukać możli-
wości, nie problemów. 

z możliwości jest darmowa edukacja. 
Doskonale wiem, co teraz myślisz. 

Może same studia są darmowe, ale 
wyżywienie, mieszkanie, imprezy już 
swoje kosztują. Psikus polega na tym, 
że czy studiujesz, czy nie, życie kosztu-
je. Nie musisz kontynuować edukacji, 
żeby musieć mieć dach nad głową, 
mieć co zjeść i wyjść na miasto. 

Będąc studentem, masz szczęście 
żyć we wspaniałej krainie Zniżka. 
Ponosisz mniejsze koszty transportu, 
masz ulgi na różnego rodzaju wyda-
rzenia kulturalne. Możesz ubiegać się 
o stypendia, dofinansowania czy kre-
dyty na preferencyjnych warunkach. 

DOSTĘP DO… WSZYSTKIEGO
Nie doceniamy rzeczy, które są dla 

nas czymś zwyczajnym. To, że w skle-
pach możesz kupić owoce z całego 
świata i słodycze, jest dla Ciebie czymś 
naturalnym. Niczego nie brakuje. 
Może wydawać się to śmieszne, ale czy 
to nie wielki przywilej mieć wszystko 
na wyciągnięcie ręki? 

Przez internet możesz kupować 
ubrania, jedzenie i kosmetyki. Studio-
wać, poznawać nowe kultury. Rozwijać 
się w dowolnym kierunku. Ograniczają 
Cię tylko wyobraźnia, chęci i determi-
nacja. Możesz mieć wszystko. Zdawa-
łeś sobie z tego sprawę?

MOŻLIWOŚĆ BYCIA TYM, 
KIM CHCEMY

I to dosłownie. Identyfikowanie 
się z różnymi subkulturami nie jest 
niczym nowym. Tylko teraz jest to 
zwyczajnie prostsze. Bez problemu 
możesz znaleźć sklepy zaopatrzone 
w odpowiednie stroje, materiały, 
książki czy gadżety. Jeśli tylko chcesz, 

WOLNOŚĆ
Tanie bilety lotnicze, pociągi, które 

pokonują coraz dłuższe trasy. Busy, 
które za kilkadziesiąt złotych zawiozą 
Cię do najpiękniejszych miast Europy. 
Naprawdę nie musisz być bogaczem, 
żeby zwiedzić pół świata. 

Wystarczy, że dobrze się zorga-
nizujesz, znajdziesz kompanów (albo 
i nie) i w drogę. Pakujesz się w podręcz-
ny bagaż, do plecaka wrzucasz portfel 
z kartą kredytową i dowodem osobi-
stym. To wszystko, czego potrzebujesz. 

No i najważniejsze, znasz język 
angielski! I to nie jest kwestia wyboru. 
Szkoła właściwie od samego początku 
przygotowuje Cię na podróże. 

DOSTĘP DO WIEDZY
Oprócz telewizji mamy książki, 

gazety i przede wszystkim internet. 
Minęły czasy, kiedy jedyną prawdą 
była ta pokazywana na niebieskim 
ekranie. Możesz porównywać setki, 
a nawet tysiące źródeł i to nie siedząc 
godzinami w szkole, a wygodnie leżąc 
w łóżku czy spędzając popołudnie na 
kocu na plaży. 

Możesz ściągać książki, których 
nie znajdziesz w bibliotekach, uczyć się 
języków od native speakerów miesz-
kających tysiące kilometrów stąd, 
a nawet uczęszczać na szkolenia, popi-
jając kawę na tarasie letniego domku 
nad oceanem. Nasz świat jeszcze nigdy 
nie dawał tylu możliwości zdobywa-
nia wiedzy.

DARMOWĄ EDUKACJĘ I ZNIŻKI
Oczywiście, jeśli chcesz skończyć 

prywatną prestiżową uczelnię, bez 
porządnego czesnego się nie obędzie. 
Nadal jednak zostaje Ci wybór i jedną 

Mogło być lepiej? Równie dobrze 
mogło być dużo gorzej

To całkiem normalne, że porównujemy naszą rzeczywistość do tej naszych dziadków czy 
rodziców. Każde czasy rządzą się w końcu swoimi prawami, dają możliwości, ale także budują 
przeszkody. Pytanie, czy w XXI wieku naprawdę mamy tak źle? Spójrzmy na nasz świat 
i teraźniejszość przez pryzmat tego, co mamy.

Maja Polak
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Klaudia Łoś

TROCHĘ WYSIŁKU,  
TROCHĘ RELAKSU

Jeśli pogoda nie zachęca do 
sportowych aktywności na ze-
wnątrz, nie rezygnuj z nich całko-
wicie. Nawet mała dawka regular-
nego ruchu wzmocni odporność, 
doda energii i co najważniejsze 
– rozgrzeje. 

Poćwicz w domu – w odpo-
wiednim treningu pomogą filmy 
na YouTubie czy aplikacje na 
smartfona. A ci, którym z inten-
sywnym wysiłkiem nie po drodze, 
mogą spróbować rozciągania czy 
jogi. Do tego przygaszone światło 
i świeczki – ruch też może być 
klimatyczny.

Po wysiłku czas na odpoczy-
nek. Może maraton filmowy? 
W końcu promienie słońca nie od-
bijają się na ekranie TV czy laptopa 
– czyż to nie wspaniały czas?

ZADBAJ O ZDROWIE
Spadek nastroju może być 

wywołany brakiem słońca – w końcu 
w zimowych miesiącach dociera do 
nas 30% promieniowania słonecz-
nego. Dla porównania – latem 
jest to 70%. 

Złe samopoczucie może być 
spowodowane m.in. niedoborem 
witaminy D – z badań wynika, że 
w Polsce większość tej witaminy 
uzyskujemy dzięki ekspozycji na 
światło słoneczne od początku 
kwietnia do końca września. Dlatego 
warto zbadać jej poziom, a następnie 
– po konsultacji z lekarzem – do-
brać odpowiednią suplementację. 
W jesiennych miesiącach szczególnie 
warto zadbać o odporność. Pamiętaj, 
że porady internisty nie zastąpią 
nam najlepsi internetowi eksperci. 

Jak odczarować polską szarą 
jesień ze studenckim budżetem?

Odcienie szarości za oknem nie zachęcają do optymizmu, a chłód i deszcz szybko wyczerpują 
naładowane latem akumulatory – nietrudno się dziwić, że aż 80% Polaków odczuwa jesienią 
spadek nastroju. Jak odczarować ten czas i produktywnie go wykorzystać?

tów. I wcale w tym celu nie musisz 
wybierać się na zakupy do galerii. 

Wybierz się do secondhandów, 
które jesienią zmieniają się w mek-
kę naturalnych składów w dobrych 
cenach. Koniecznie sprawdzaj 
metki i nie wybieraj ubrań, które 
w składzie mają małe ilości (np. 
5%) wełny. Jeśli wełna gryzie 
– poszukaj wełny merino albo 
kaszmiru. Zmierzając co dzień na 
zajęcia ubrany w tak szlachetne 
materiały, z pewnością poczujesz 
się luksusowo, ale przede wszyst-
kim ciepło. 

PUMPKIN SPICE LATTE 
MAMY W DOMU

Jesień obfituje w ogrom sezo-
nowych owoców i warzyw, na które 
czekamy cały rok: śliwki, gruszki, 
orzechy, jabłka i oczywiście dynia. 
Można z nich zrobić przepyszne 
przetwory, które umilą nam jesienne 
i zimowe posiłki. Zapas pełnych 
witamin słoików to nie tylko gwa-
rancja smaku i satysfakcji, ale także 
dodatkowa oszczędność. 

Warto skorzystać z sezonu na 
dynie, testując różne, pyszne kombi-
nacje. Jesienny spacer nie może się 
obyć bez pumpkin spice latte z po-
pularnej kawiarni? Równie łatwo 
można tę kawę przygotować w domu, 
korzystając z odpowiednio dopra-
wionego puree z dyni. Przepisów 
w internecie jest mnóstwo – znajdź 
w tym roku najlepszy i zaskocz zna-
jomych jako domowy barista! 

K iedy już ostatecznie scho-
waliśmy na dno szafy letnie 
ubrania, klapki zmienili-
śmy na wełniane skarpety, 

a w zamrażarce zamiast lodów 
znalazł się koperek, to znak, że 
nadeszła (nie zawsze) złota, ale 
z pewnością polska jesień. 

Jak wynika z zeszłorocznego 
badania „Nastroje Polaków a for-
my spędzania czasu wolnego”, co 
trzeci Polak jesienią staje się do-
matorem. Co piąty częściej korzy-
sta z kultury, wychodząc do kina, 
teatru czy muzeum. 19% odczaro-
wuje jesień wizytą w restauracji. 

Jednak nie ma co ukrywać – 
tegoroczna jesień będzie inna niż 
wszystkie. W obliczu kryzysu i ro-
snących cen Polacy rzadziej będą 
decydować się na kosztowne roz-
rywki, a wyjścia do restauracji czy 
teatru stają się powoli luksusem, 
na który nie można sobie pozwo-
lić każdego dnia. Do tego okresu 
w roku warto się dobrze przygo-
tować. Oto garść porad, z którymi 
jesień będzie nieco znośniejsza. 

POSTAW NA WEŁNĘ – 
 Z DRUGIEGO OBIEGU

Jesienią warto wziąć sobie do 
serca powiedzenie, że „nie ma złej 
pogody, są tylko niedopasowane 
ubrania”. Czekając rano na auto-
bus, trzęsiesz się z zimna? A znasz 
skład ubrań, jakie tego dnia masz 
na sobie? 

Najlepszym odzieżowym wybo-
rem na zimę jest wełna – możesz ją 
nosić nie tylko w formie ciepłych 
swetrów, ale także pozostałych 
warstw ubrań, wybierając odzież 
termiczną, wełniane skarpety, rę-
kawiczki, a nawet wkładki do bu-

Co trzeci Polak 
jesienią staje się 

domatorem.
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METAVERSE NIE JEDNO 
MA UNIWERSUM

Gaming wykreował wspomnia-
ne już sandboxy. Miliony graczy, 
młodych i starszych, godzinami 
przesiadują w metaversach Fort-
nite, Minecraft czy Roblox. Mamy 
tam prawie nieograniczone możli-
wości kreowania, budowania i nisz-
czenia. Ludzie tworzą całe światy, 
w których odgrywają przypisane 
przez grupę lub wybrane przez 
samych siebie role.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że dawno temu, bo w 2002 
roku, powstało Second Life. Gracze 
prowadzili w nim, zgodnie z nazwą, 
swoje drugie życie – mieli firmy, 
odgrywali role społeczne, budowali 
głębsze relacje.

W ostatnim kwartale 2021 
roku Mark Zuckerberg, CEO Meta, 
przedstawił światu Metaverse. 

U żyta przez Stephensona 
nazwa Metaverse (po pol-
sku Metawersum) przyjęła 
się i dziś używamy jej 

w kontekście produktu cyfrowego 
przygotowywanego przez Meta 
(dawniej Facebook), jak rów-
nież jako kategorię sandboxów, 
których przedstawicielami są: 
Roblox, Minecraft czy Fortnite.

Metaverse to kolejny krok, 
który wykonuje digitalizująca 
się cywilizacja. Była era Web 
1.0, w której internet dostarczał 
treści, mamy erę Web 2.0, w któ-
rej użytkownicy kreują treści 
dostępne w internecie, a na-
stępnym krokiem jest Web 3.0, 
w którym występuje immersja, 
uczenie maszynowe, sztuczna 
inteligencja i blockchain. Użyt-
kownicy zaczną posiadać kawałek 
Internetu.

METAVERSE – WIZJA NEALA 
STEPHENSONA

Neal Stephenson opisywał 
Metaverse jako wirtualną, współ-
dzieloną przestrzeń, w której 
zamiast ludzi występują awa-
tary: poruszają się, spotykają, 
rozmawiają i wchodzą w głębsze 
interakcje. 

Dzisiejsza wizja Metaverse 
niewiele zmieniła się od trzech 
dekad. Bo i co miałoby się tu-
taj zmienić? 

Ludzie szukają ucieczki od 
świata rzeczywistego, jednak 
w tym alternatywnym chcą mieć 
w przybliżeniu to, co mają na 
wyciągnięcie ręki w realu. Z tą 
różnicą, że w świecie wirtualnym 
nie mają ograniczeń i nie pono-
szą konsekwencji swoich czynów. 
Rozgrywkę zawsze można prze-
cież rozpocząć od nowa. 

Metaverse! Dokąd zmierzamy?
W 1992 Neal Stephenson w swojej książce Śnieżyca (czy też Zamieć) wspomniał o Metaverse 

jako świecie, do którego ludzie uciekają przed znojem „rzeczywistej rzeczywistości”, w której 
dręczą ich mafiozi. Czy naprawdę przewidział przyszłość i taka ucieczka będzie dla nas możliwa?

Igor Subocz
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Przestrzeń wirtualną, która ma 
zapewnić możliwość spotykania się 
ze znajomymi, podziwiania wido-
ków zza okna swego umeblowanego 
wedle upodobań domu.

Jedni wieszczyli przy tej okazji 
upadek cywilizacji i zapowiedź 
Matrixa, drudzy śmiali się, że gra-
fika tegoż przypomina gry sprzed 
milenium. 

Wiemy jednak, że każdy pro-
dukt cyfrowy ma swoje MVP (mini-
mum viable product), który następ-
nie jest rozwijany zgodnie z tym, 
czego rynek potrzebuje, a użytkow-
nicy oczekują. Ponadto Zuckerberg 
wie, jak angażować miliardy ludzi 
w swoich mediach społecznościo-
wych. Wszak codziennie z jego 
platform korzysta 2,9 mld ludzi! 

CZY METAVERSE BĘDZIE KOŃCEM 
RZECZYWISTOŚCI, JAKĄ ZNAMY?

Na to pytanie mogę odpowie-
dzieć: na pewno nie teraz. Two-
rzenie immersyjnego świata ma 
bardzo dużo barier. Musimy sobie 
uzmysłowić, że barierę stanowi 
prawie wszystko – kwestie ekono-
miczne, socjologiczne, psycholo-
giczne, ekologiczne i logistyczne. 
A pewnie i kilka innych.

W jednej z rozmów z doktorem 
Maciejem Kaweckim (prorektor 
WSB, prezes Instytutu Lema) 
Natalia Hatalska (CEO infuture.
institute oraz jedna z najbardziej 
wpływowych kobiet według „For-
besa”) wspomniała, że posiadamy 
aktualnie zbyt wiele barier tech-
nologicznych, by czuć zagrożenie 
ze strony Metaverse. By Metaverse 
mogło osiągnąć poziom immer-
sji zbliżony do rzeczywistości, 
musielibyśmy posiadać komputery 
kwantowe w każdym domu. 

Co prawda Bill Gates i Mark 
Zuckerberg bajają o Metaverse jako 
centrum działania biznesu i spo-
tkań ze znajomymi już teraz, jed-
nak na ziemię sprowadza ich Raja 
Koduri z Intela. Koduri wspomina, 
że potrzeba do tego 1000 razy 
więcej poboru energii, by napędzić 

świat w wirtualnej rzeczywistości.
Podstawowy problem zatem 

leży w dostarczeniu odpowied-
niej ilości energii oraz to, z jakich 
źródeł ją uzyskać. Brzmi to jeszcze 
bardziej niedorzecznie w kontek-
ście dzisiejszej sytuacji na rynku 
energetycznym. 

Co więcej, już teraz 80% 
transferu internetowego to wideo, 
a Metaverse polegałby głównie 
właśnie na przeka-
zywaniu wiarygod-
nego obrazu w czasie 
rzeczywistym. 

Czy wyobrażacie 
sobie, żeby do aktualnie konsu-
mowanej energii dorzucić zużycie 
energii potrzebne do obsłużenia 
kilkuset milionów użytkowni-
ków dziennie korzystających 
z VR w nieograniczonym świecie 
Metaverse?

INNE OGRANICZENIA
Nie sposób nie wspomnieć 

o tym, że prócz poboru energii 
funkcjonowanie w VR rodzi kilka 
problemów. Wspomina o tym Elon 
Musk. Według niego noszenie 
okularów VR przez cały czas jest 
niedorzeczne. 

Mamy tutaj również do czynie-
nia z konfliktem percepcji. Mając 
założone okulary oraz zwiększając 
immersję innymi sprzętami, dalej 
nie jesteśmy w stanie zaangażować 
wszystkich zmysłów. W efekcie 
organizm działa w dwóch światach 
równolegle. W jednym biegnie lub 
lewituje, w innym stoi na podłodze 
w skarpetkach. Na dłuższą metę 
konflikt percepcyjny jest zbyt duży 
i powoduje duże zmęczenie. 

SPRZEDAŻ, MARKETING I BIZNES 
W METAVERSE

Zarabianie w Metaverse jest 
możliwe i realizowane już dziś. 

Nike, Gucci, Adidas i inne 
marki odzieżowe wykorzystują Me-
taverse do prezentowania swoich 

produktów. Otwierają swoje salony 
(np. Gucci i Nike w Roblox), sprze-
dają ubrania dla awatarów (NFT).

Gry komputerowe tworzące 
swoje metawersa monetyzują 
to również poprzez stosowanie 
wewnętrznych walut, które można 
kupować poprzez wymianę rzeczy-
wistych pieniędzy lub wykonywa-
nie pracy wewnątrz świata gry.

Biorąc pod uwagę kierunek, 

w którym idzie Horizon World (czy 
inne metawersa), monetyzowane 
będzie wszystko. 

Dziś wiele mówi się o NFT. To 
dopiero przygrywka, bo NFT może 
odegrać swoją rolę dopiero za kilka 
lat, gdy będzie szeroko wykorzy-
stywane do użytku w świecie 
wirtualnym przy zakupach rzeczy 
przez awatary.

METAVERSE NA BIEŻĄCO
Metaverse i inne znamiona 

postępu technologicznego są przed-
miotem rozlicznych artykułów, 
konferencji, badań oraz budowania 
biznesów. W Polsce najnowsza od-
słona Infoshare będzie poświęcona 
właśnie Metaverse w biznesie i Web 
3.0. Gorąco zachęcam, by się temu 
przyjrzeć.

Stosunkowo niedawno poświę-
cono sporo uwagi temu tematowi 
na Światowym Forum Ekonomicz-
nym, a ostatnio wypowiedzieli się 
o nim jako alternatywnym świecie 
przewodnicząca Komisji Europej-
skiej Ursula Von der Leyen oraz 
Thierry Breton – europejski komi-
sarz ds. rynku wewnętrznego.

Zapowiedzieli: „To nowe 
wirtualne środowisko, od samego 
początku musi mieć w sobie euro-
pejskie wartości”. 

Z mojej perspektywy wygląda 
to na zapowiedź, że przed totalną 
kontrolą ani problemami poli-
tycznymi nie uciekniemy nigdzie, 
nawet w Metaverse.

Ludzie szukają ucieczki od świata rzeczywistego, jednak 
w tym alternatywnym chcą mieć w przybliżeniu to, co mają 

na wyciągnięcie ręki w realu.

Według Elona Muska noszenie okularów VR przez 
cały czas jest niedorzeczne.
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Mariusz Białkowski

 Do 2050 roku Elon Musk chce wysłać na 
Marsa milion ludzi, aby zapewnić 

przetrwanie człowieka na wypadek 
przyszłych kryzysów na Ziemi.

Już od starożytności ludzkość była zafascynowana kosmosem, a wielcy uczeni formułowali 
pierwsze teorie próbujące opisać otaczający nas Wszechświat. Co na ten temat wiemy dziś?

Pocztówka z kosmosu

Z biegiem lat kolejni astrono-
mowie dokonywali nowych 
odkryć, zmieniając sposób, 
w jaki postrzegamy prze-

strzeń i czas, a wraz z postępem 
technologicznym XX wieku pierw-
szemu człowiekowi udało się wylą-
dować na Księżycu, rozpalając tym 
samym wyobraźnię milionom ludzi 
na całym świecie. 

Mimo że od ostatniej misji 
załogowej na Srebrnym Globie 
mija już blisko 50 lat, nadchodząca 
w najbliższych latach eksploracja 
przestrzeni kosmicznej zapowiada 
się równie interesująco jak podczas 
wielkiego wyścigu kosmicznego 
pomiędzy USA a ZSRR. Do rywaliza-
cji o dominację kosmiczną stają już 
nie tylko wielkie państwa, takie jak 
Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny, 
ale także sektor prywatny, z Elonem 
Muskiem i jego firmą SpaceX na 
czele. Celem przyszłych lotów 
kosmicznych jest nie tylko ponowne 
lądowanie ludzi na Księżycu. W grę 
wchodzi także pierwsza wyprawa 
załogowa na Marsa.

NASA VS. SPACEX
W kontekście eksploracji ko-

smosu ostatnio najgłośniej mówi 
się o NASA i starcie bezzałogowej 
misji Artemis 1, która w 2024 roku 
zabierze astronautów na rejs wokół 
Księżyca, by rok później dostarczyć 
ich na jego powierzchnię w celu 
budowy stałej stacji badawczej. 
Tegoroczna, testowa misja będzie 
trwać około 40 dni, a kapsuła Orion 
oddali się na rekordowe 450 tysięcy 

kilometrów od Ziemi. Na pokładzie 
statku znajdą się także specjalnie 
przygotowane manekiny, które 
będą poddawane różnego rodzaju 
pomiarom. 

W ramach wzbudzenia zaintere-
sowania NASA zaprosiła internau-
tów do wysłania swojego imienia 
i nazwiska w kosmos, z czego 
skorzystały ponad trzy miliony 
osób. Tym samym amerykańska 
agencja kosmiczna jest ponownie 
na dobrej drodze do powtórzenia 
historycznego osiągnięcia z lat 70.

Największym konkurentem 
dla NASA jest Elon Musk, który 
wraz ze swoją firmą SpaceX stara 
się zrealizować ambitny plan kolo-
nizacji Marsa i uczynienia ludzkości 
gatunkiem międzyplanetarnym. 
Aby tego dokonać, charyzmatycz-
ny miliarder pracuje nad budową 
rakiet wielokrotnego użytku, 
dostosowanych do dalekich podróży 
kosmicznych. Pierwszy test najnow-
szego statku kosmicznego Starship 
planowany jest na koniec 2022 roku. 
Natomiast do 2050 roku Musk chce 
wysłać na Czerwoną Planetę milion 
ludzi, aby zapewnić przetrwanie 
człowieka na wypadek przyszłych 
kryzysów na Ziemi.

KOSMICZNE WAKACJE
Eksploracja kosmosu nie ogra-

nicza się tylko do zdobywania kolej-
nych planet. Wystarczy wspomnieć, 
jak wielkie wrażenie wywołały 
pierwsze zdjęcia wykonane przez 
teleskop Webba, dzięki którym 
mogliśmy zobaczyć, jak wygląda 

świat poza Układem Słonecznym. 
Niemniej, sektorem, który również 
rozwija się przy okazji programów 
kosmicznych, jest… turystyka.

Niestety trzeba się liczyć z tym, 
że komercyjne loty kosmiczne są 
przeznaczone dla osób, które są 
w stanie zapłacić ogromne pieniądze 
za tę przyjemność. Bilety oferowane 
przez jedną z firm organizujących 

podróże w kosmos – Virgin Galactic 
– zostały sprzedane za ponad 200 
tysięcy dolarów. Co ciekawe, inną 
przeszkodą do prędkiego odbycia 
lotu może być oczekiwanie w kolej-
ce. Od momentu ogłoszenia oferty 
przez przedsiębiorstwo Richarda 
Bransona zgłosiło się już około 700 
chętnych, którzy wpłacili również 
depozyt. Wśród nich znajduje się 
wiele osób znanych z filmów i sceny 
muzycznej. Są to m.in. Justin 
Bieber, Brad Pitt, Angelina Jolie, 
Leonardo di Caprio, Kate Perry.

Poza kwestiami finansowymi 
reszta wymogów odbycia lotu jest 
minimalna – wystarczy mieścić się 
w odpowiednim przedziale wzro-
stowym i wagowym oraz pokonać 
schody do wieży startowej w mniej 
niż 90 sekund. Sprawia to, że 
marzenia o zdobyciu kosmosu stały 
się łatwiejsze do zrealizowania niż 
kiedykolwiek wcześniej.
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struktury, a nie zburzeniu wszystkiego, 
co powstało do tej pory i wybudowaniu 
od podstaw nowego miasta przyszłości.

PRZYSZŁOŚĆ SMART CITY
Otaczający nas świat zmienia się 

bardzo szybko, dlatego nie można liczyć 
na to, że powstanie jedno złote rozwią-
zanie, które skutecznie sprawdzi się we 
wszystkich miastach i zapewni spokój 
na dłuższy czas. Smart city niesie ze 
sobą wiele korzyści, ale też zagrożeń.

 Do najważniejszych korzyści 
zalicza się: optymalizację kosztów, 
zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę 
komfortu życia. 

Z kolei głównymi zagrożeniami 
są: możliwość wykluczenia niektórych 
grup społecznych (np. osób starszych) 
bądź prawdopodobieństwo wykorzy-
stania danych przez nieuprawnione 
podmioty, np. hakerów.

W wielu miejscach na świecie 
odbywa się już transformacja w in-
teligentne miasta. Według danych 
ONZ obszary miejskie zamieszkuje 
obecnie 55% globalnej populacji. 
Eksperci szacują, że do 2050 roku 
liczba ta wzrośnie do około 70%. 
W związku z tym miasta będą po-
trzebować inteligentnych rozwiązań, 
aby wspomóc ten wzrost. Im szybciej 
podejmą działania, tym lepiej.

ców czy stadium rozwoju kraju. Wpro-
wadzanie inteligentnych rozwiązań 
urbanistycznych i architektonicznych 
staje się już trendem.

ROZWIĄZANIA INTELIGENTNYCH 
MIAST W ŻYCIU CODZIENNYM

Niemożliwe jest, by w jednym cza-
sie utworzyć w mieście tyle inteligent-
nych systemów, by swoją funkcjonalno-
ścią objęły cały zakres funkcjonowania 
miasta. Dlatego władze miasta muszą 
określić priorytety, jedno-
cześnie zdając sobie sprawę 
ze złożoności i kosztowności 
tego procesu. 

Bardzo ważnym i trud-
nym dla nich zadaniem jest 
właściwe przygotowanie 
mieszkańców. Ich świadome 
uczestnictwo w tym procesie musi 
wynikać z przekonania co do tego , że 
stworzenie i rozwój smart city to nie 
tylko moda i gloryfikacja technologii, 
lecz przede wszystkim dążenie do po-
prawy warunków życia w mieście. Jeśli 
mieszkańcy nie będą widzieć dla siebie 
żadnych korzyści, to nie włączą się w te 
działania.

Mieszkańcy korzystają obecnie 
z różnych rozwiązań smart. Dla 
większości stały się one codziennością. 
Przykładami takich rozwiązań są m.in. 
tablice informacyjne na przystankach 
aktualizujące rozkłady jazdy, aplika-
cje umożliwiające zakup biletów lub 
znalezienie wolnego miejsca parkin-
gowego, rowery i hulajnogi miejskie, 
czasomierze przy sygnalizacji świetlnej. 
Istota smart city polega na efektywnym 
wykorzystaniu dotychczasowej infra-

CO TO ZNACZY, ŻE MIASTO JEST 
INTELIGENTNE?

Nie istnieje jednoznaczna definicja 
inteligentnego miasta (z ang. smart 
city). Potocznie rozumie się je jako 
urbanistyczną koncepcję, której celem 
jest rozwój miejskich obszarów przy wy-
korzystaniu technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych. Dzięki temu 
przestrzeń miejska staje się bardziej 
przyjazna dla mieszkańców, turystów, 
przedsiębiorców czy władz.

 Ideą smart city jest także dbałość 
o środowisko, przedsiębiorczość oraz 
kapitał ludzki. Skuteczne zarządza-
nie inteligentnym miastem wymaga 
posiadania licznych danych. Dlatego 
w takim mieście rozmieszcza się wiele 
różnych kamer, czujników i mierników. 
Pozwalają one monitorować, analizo-
wać i w razie konieczności reagować 
na problematyczne sytuacje w czasie 
rzeczywistym. Można więc stwierdzić, 
że smart city to miasto cyfrowej ery, 
które powinno działać jak sprawny or-
ganizm, którego poszczególne elementy 
współdziałają ze sobą, zapewniając 
spójny rozwój.

Do głównych przesłanek two-
rzenia inteligentnych miast zalicza 
się: postępującą urbanizację, zmiany 
klimatyczne, trendy demograficzne 
oraz niestabilność globalnego systemu 
gospodarczego. Tego typu miasta mogą 
powstawać niemal w każdych warun-
kach, bez względu na liczbę mieszkań-

Czego potrzebują 
mieszkańcy smart city?

Nowoczesne rozwiązania w ramach smart city stają się coraz powszechniejsze. Wszelkie zmiany 
wprowadzane w celu przekształcenia miast w bardziej inteligentne i zrównoważone powodują  
poprawę standardów życia społeczności miejskich oraz podmiejskich na całym świecie.  
Inteligentność miasta przejawia się niemal w każdym aspekcie codziennej egzystencji.

Edyta Śpiewak

 Istota smart city polega na efektywnym 
wykorzystaniu dotychczasowej 

infrastruktury, a nie wybudowaniu od 
podstaw nowego miasta przyszłości.

Według danych ONZ obszary miejskie 
zamieszkuje obecnie 55% globalnej populacji. 

Eksperci szacują, że do 2050 roku liczba 
 ta wzrośnie do około 70%.



Życie za głos. Historia Konrada Zielińskiego

mieć negatywne konsekwencje. Zadaniowe 
podejście do tematu pozwoliło mi wprawdzie 
zająć się chorobą i rozwinąć powiązany z nią 
projekt naukowy, ale zabrakło czasu na tro-
skę o siebie, odpoczynek, czego efektem była 
depresja. Dopiero po dwóch latach odzyska-
łem równowagę, między innymi dzięki psy-
choterapii.

Czy Twoje zainteresowanie komunika-
cją pojawiło się jeszcze przed chorobą, czy 
raczej było jej naturalną konsekwencją? 

Podczas studiów interesowałem się ak-
torstwem i retoryką, choć nie łączyłem tego 
świadomie z tym, że przeszedłem radioterapię 
i może czekać mnie nawrót. 

Pierwotnie moja magisterka miała doty-
czyć prozodycznych aspektów mowy perswa-
zyjnej, czyli tego, jak to możliwe, że te same 
słowa wypowiedziane z odmienną intonacją 
i w różnym kontekście mogą mieć zupełnie 
inny wpływ na ludzi. Weźmy na przykład sfor-
mułowanie: „Chcę Ci coś powiedzieć”. Można 
wypowiedzieć je ze złością, żalem, ale też czu-
łością i zrozumieniem. 

Nie wiem, co było pierwsze – jajko (brak 
krtani) czy kura (zainteresowanie mową i ko-
munikacją). Na pewno to wszystko zgrabnie 
przyczyniło się do tego, że teraz mam nie tylko 
wiedzę, ale i wyczucie związane z tym tematem. 

Do uratowania Twojego życia w dużej 
mierze przyczyniła się laryngektomia. To 
zabieg, który polega na całkowitym lub 
częściowym wycięciu krtani, czyli organu 
odpowiedzialnego za produkcję dźwięcz-
nej mowy. Jak wygląda codzienne życie 
osób, które musiały mu się poddać? 

Magdalena Maciejewska: Kim w przy-
szłości chciał być mały Konrad? Jakie były 
jego marzenia? 

Konrad Zieliński: Od dziecka uwielbiałem 
rywalizację, co motywowało mnie do prób 
aktorskich, udziału w zawodach szachowych, 
turniejach figurek kolekcjonerskich czy po-
dejmowania się ról liderskich w harcerstwie. 

Marzenie, które zostało we mnie najdłu-
żej, było związane z 6-letnią przygodą w he-
avymetalowym zespole Komandos. Kiedy na 
pierwszym roku studiów opowiadaliśmy, dla-
czego zdecydowaliśmy się na kognitywistykę, 
szczerze odpowiedziałem: „Chciałbym zostać 
gwiazdą rocka, ale jeśli to nie wyjdzie, to zo-
stanę naukowcem”. Kariera muzyczna nie wy-
paliła, więc jestem tu, gdzie jestem. 

W którym momencie Twojego życia do-
wiedziałeś się o chorobie? Czy z taką infor-
macją da się oswoić? 

Pierwszą diagnozę onkologiczną miałem 
w wieku 17 lat. Prosto z wakacyjnego obozu 
harcerskiego trafiłem do warszawskiego szpi-
tala, gdzie lekarze pobrali ode mnie próbki 
do badania. 

To była moja pierwsza w życiu operacja 
pod narkozą. Na wynik czekałem dwa tygo-
dnie. Diagnozą, którą okazał się nietypowy 
w tym wieku rak krtani, wszyscy byli zasko-
czeni. Starałem się o tym nie myśleć i przy 
pierwszym leczeniu była to skuteczna takty-
ka – po pół roku byłem już zdrowy i wróciłem 
do normalnego życia. 

Dopiero gdy po sześciu latach przyszedł 
nawrót i okazało się, że konieczna jest laryn-
gektomia, zastosowana strategia okazała się 

Magdalena Maciejewska

Pamiętacie baśń o Małej Syrence? W historii Konrada Zielińskiego, doktoranta 
Uniwersytetu Warszawskiego, rolę okrutnej wiedźmy, która w zamian za głos 
zażądała nóg dziewczynki, odegrał nowotwór. W jego wyniku cztery lata temu 
stracił krtań. Jednakże to dzięki temu trudnemu doświadczeniu świat ujrzał  
projekt UHURA dedykowany osobom laryngektomowanym.
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Po operacji zmienia się nasza anatomia. 
Nie oddychamy już przez usta i nos, tyl-
ko przez stomę, czyli dziurkę w szyi. Drogi 
pokarmowa i oddechowa są więc trwale od-
dzielone – dzięki temu nie można się udła-
wić jedzeniem ani chrapać. Niestety traci się 
wówczas możliwość produkowania podsta-
wowych wibracji niezbędnych do produko-
wania mowy. 

Z początku osoby po laryngektomii mó-
wią nowym szeptem, używają gestów i pisa-
nia. Potem uczą się mowy przełykowej, mowy 
z protezą głosową lub laryngofonem. Często 
nie jest to ich wybór, bowiem zależy to od do-
stępności poszczególnych rozwiązań. 

W środowisku medycznym często braku-
je wiedzy lub możliwości rehabilitacyjnych, 
co niestety prowadzi do izolacji społecznej 
osób po laryngektomii, bo nie dostają szansy 
na naukę mowy.

Na które z tych rozwiązań się zdecy-
dowałeś i co na to wpłynęło? 

Używam laryngofonu (elektronicznej 
krtani) nowszego typu z możliwością kon-
troli intonacji za pomocą siły nacisku kciuka. 
Oprócz tego często korzystam z mikrofonu 
i głośnika, które pomagają mi wypowiadać 
się w głośnych sytuacjach. W przyszłości 
można będzie ten zestaw usprawnić, dodając 
bioniczny głos czy konwersję mowy. To jed-
nak wciąż trwające projekty badawcze, a nie 
gotowe produkty. 

Do mowy przetokowej (z protezą głoso-
wą) sam nie jestem przekonany, bo wymaga 
stworzenia dodatkowej dziurki pomiędzy 
tchawicą a przełykiem, a urządzenie trzeba 
wymieniać raz na trzy miesiące ze wzglę-
dów higienicznych. Znam jednak wiele osób 
z sukcesem mówiących z protezą. 

Podobnie jest z mową przełykową – mam 
zbyt wąski przełyk po rekonstrukcji gardła, 
ale u wielu osób dobrze się ona sprawdza 
przy odpowiednim treningu. 

Mimo tego, że te metody są w Polsce re-
fundowane przez NFZ, to z doświadczenia 
wiem, że często trzeba walczyć z lekarza-
mi o możliwość dostępu do nich. W razie 
problemów zapraszam do kontaktu, chęt-
nie pomogę. ☺

Projekt UHURA to Twoje dziecko, 
które być może nie pojawiłoby się na 
świecie, gdyby nie Twoja choroba. Czy 
możesz wyjaśnić, jakie są jego główne 
założenia i z czym wiąże się jego nazwa? 

Obecnie część naukowa projektu to mój 
doktorat i kilka prac magisterskich roz-
wijanych na Uniwersytecie Warszawskim. 
W doktoracie będę razem z grupą osób po 
laryngektomii testował różne nowe techno-
logie, tzw. systemy bioniczne. 

Z kolei technologiczna część projektu 
dała początek firmie UHURA Bionics (www.
uhura.pl) – wraz z Markiem Grzelcem, któ-
ry jest jej współzałożycielem oraz product 
designerem, pracujemy nad nowymi wersja-
mi elektronicznych krtani oraz produktami 
wspierającymi. Już teraz można od nas zaku-
pić sprawdzone wzmacniacze mowy. 

A nazwa? Jestem wielkim fanem Star Tre-
ka, a porucznik Uhura to oficer komunikacji 
oryginalnej załogi serialu. Ta grana przez śp. 
Nichelle Nichols postać zrewolucjonizowała 
amerykańską telewizję – była pierwszą czar-
noskórą kobietą w takiej roli. Jej pocałunek 
z kapitanem Kirkiem to pierwsze zbliżenie 
na ekranie pomiędzy osobami o innym kolo-
rze skóry. Tak jak serialowa Uhura mamy na-
dzieję wyznaczać nowe trendy i śmiało dążyć 
tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek. 

Projekt UHURA trzy lata temu zdo-
był wyróżnienie Best Business Award, 
czyli nagrodę dla Najlepszego Nowego 
Biznesu w międzynarodowym konkursie 
Life Science Meets IT. Obecnie bierze-
cie udział w Patient Innovation Boot-
camp EIT Health. Wasza działalność ma 
charakter interdyscyplinarny – przede 
wszystkim łączy świat nauki i biznesu. 
Na czym chcecie skupić się szczególnie 
w najbliższym czasie? 

Doktorat to tylko jeden z etapów na mo-
jej komunikacyjnej drodze. Najpierw chcę 
opracować metodologię ewaluacji systemów 
bionicznych, czyli to, co pozwala zmierzyć, 
czy dane urządzenie działa dobrze w danej 
sytuacji i dla danej osoby. 

Równolegle w ramach firmy trwają dzia-
łania mające na celu rozwój produktów i no-
wych technologii. Chcemy dać ludziom bar-
dziej naturalną możliwość wyrażania siebie 
i wierzę, że jest to możliwe. Przed nami dużo 
pracy, ale bardzo ekscytującej!

Zaczęliśmy od pytania związanego 
z Twoimi dziecięcymi planami i marze-
niami – a jakie plany i marzenia towarzy-
szą niespełna 30-letniemu Konradowi, 
który ze swoim rewolucyjnym rozwiąza-
niem stoi w rozkroku pomiędzy dwoma 
światami – nauki i biznesu? Czy ich po-
łączenie w Polsce jest w ogóle możliwe?  

Znam co najmniej kilka osób, którym 
w naszym kraju się to udało. Sam w dłuższej 
perspektywie nie planuję jednak życia w Pol-
sce. Mam nadzieję, że za pięć, może dziesięć 
lat uda mi się rozwiązać ten problem, a czy 
to będzie miało miejsce w kraju, czy poza 
jego granicami, to się dopiero okaże. Oprócz 
tego mam nadzieję, że już niedługo zaznam 
więcej spokoju i wreszcie będę miał czas na 
odpoczynek i życie rodzinne.

 Tak jak serialowa Uhura mamy nadzieję wyznaczać nowe 

trendy i śmiało dążyć tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek. 
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Jak generacja Y odnajduje 
się w pracy? 

wanie ryzyka. Są w stanie szybko się 
zdemotywować i zmieniać pracę bez 
próby naprawy sytuacji. Dodatkowo 
podejście do ryzyka charakteryzuje się 
ciągłym szukaniem wyzwań zawo-
dowych. Cenią sobie również czas 
wolny oraz możliwość odpoczynku 
i rekreacji.

POCZUCIE SPRAWCZOŚCI
Jak wskazują badania Deloitte, po-

kolenie Y chce mieć poczucie wpływu 
na działalność firmy, wdrażać własne 
pomysły, rozumieć to, co się w niej 
dzieje. Oczekuje też szybkiej informa-
cji zwrotnej dotyczącej swoich działań, 
formułowania jasnych kierunków 
działania, bliskich kontaktów z przeło-
żonymi, a także otwartości na dysku-
sje. Badacze z SWPS wskazują również, 
że ważnym czynnikiem skłaniającym 
reprezentanta pokolenia Y do wyboru 
danej firmy są też wartości, którymi 
ona się kieruje.

CO NA TO PRACODAWCY?
Dla pracodawców to pokolenie 

cechuje się ryzykiem związanym 
z jego elastycznym podejściem do 
miejsca pracy. Ustalenie ryzyka przy 
wdrożeniu do pracy, przetrwania 
kryzysów relacji w ramach organizacji 
jest dla pracodawców, zwłaszcza tych 
starszych, istotnym punktem podczas 
procesu rekrutacji pokolenia Y.

Do tego ta generacja mierzy wyso-
ko – aż 42 proc. respondentów według 
badania Deloitte „Pierwsze kroki na 
rynku pracy, 2018” deklaruje, że 
chciałoby w przyszłości zajmować 
stanowiska menedżerskie. 

O kolejnych, młodszych poko-
leniach przeczytasz w następnym 
numerze “Konceptu”.

z rozwojem technologicznym m.in. 
telewizji, komórek, aparatów cyfro-
wych i internetu, co daje im poczucie 
pewności w nowych technologiach 
i nie wyobcowuje ich z nowoczesne-
go świata. 

To pokolenie jest mocno nastawio-
ne na pracę oraz samorozwój. Badania 
socjologiczne wskazują, że jego przed-
stawiciele bywają roszczeniowi, na co 
wskazują potrzeby konsumpcyjne oraz 
wysokie poczucie własnej wartości 
wynikające z bliskiego obcowania 
z pierwszą falą wpływu Zachodu na 
sytuację w Polsce po zmianie ustroju. 

Dodatkowo naukowcy zwracają 
uwagę na dużą niezależność i mo-
bilność tego pokolenia – milenialsi 
nie przywiązują się do geograficz-
nego miejsca pracy i wykazują dużą 
mobilność, również ze względu na 
pracę. Istotną dla tego pokolenia jest 
również próba utrzymania work-life 
balance oraz bardzo otwarte podejście 
do nowych technologii oraz nowinek 
technologicznych.

 Y W PORÓWNANIU DO BABY 
BOOMERS I X

Igreki w porównaniu do poprzed-
nich pokoleń (X i Baby Boomers) mają 
zupełnie inne podejście do pracy. 
Często stawiają na łączenie pracy z ich 
pasją, co nie było popularne przy star-
szych rocznikach. Nie lubią zobowią-
zań, dlatego wolą pracować na własny 
rachunek, przez co bardzo popularny 
w tym gronie jest np. freelancing. Nie 
oznacza to jednak braku pracowitości 
i zaangażowania.  

JEST RYZYKO, JEST ZABAWA
Podkreśla się, że osoby z tego 

pokolenia często przedstawiają się jako 
bardzo odważne, lubiące podejmo-

Nie od dziś wiadomo, że rynek 
pracy jest jednym z najważ-
niejszych obszarów konku-
rencji między organizacjami 

o najbardziej wartościowy kapitał 
ludzki. Podejście pokoleń do pracy 
ma również olbrzymi wpływ na 
komunikację między pracownikami 
i ich przełożonymi, często przedsta-
wicielami starszych roczników. Róż-
nica w wartościach i zrozumieniu 
obowiązków przez nich jest częstym 
problemem we współpracy i budowa-
niu trwałych organizacji  
i zespołów.

KAŻDE POKOLENIE CHCE 
WIERZYĆ W COŚ

Każde pokolenie charakteryzuje 
się innym podejściem do pracy oraz 
rozwoju własnej kariery zawodowej. 
Wynika to przede wszystkim z otocze-
nia społeczno-gospodarczego, w jakim 
dane pokolenie wzrastało, jego zamoż-
ności oraz  wartości, jakie są najpopu-
larniejsze w momencie kształtowania 
się poglądów jego przedstawicieli. 
Pod kątem analizy młodych pokoleń 
Polaków należy wziąć pod uwagę: 
pokolenie Y, pokolenie Z oraz dopiero 
formułowane w środowisku socjo-
logicznym pokolenie Alpha. W tym 
numerze skupimy się na pokoleniu Y, 
czyli tzw. milenialsach. 

 

JACY SĄ MILENIALSI?
Najstarsze (wśród młodych) 

pokolenie Y to osoby wychowane 
przede wszystkim w latach 90. oraz na 
początku XXI wieku. Są to osoby, które 
obecnie rozwijają swoje kariery zawo-
dowe oraz są w fazie zakładania rodzin 
i budowania statusu majątkowego. 

Ich wychowanie zbiegło się 

Stosunek ludzi do rynku pracy zmienia się z każdym następnym pokoleniem i jest wnikliwie badany przez instytucje 
otoczenia rynkowego oraz działy HR wielkich korporacji. Celem wszystkich obserwatorów jest chęć lepszego  
rozpoznania nadchodzących zmian i trendów społecznych względem pracy. 

Tomasz Rykaczewski
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Marta Dąbrowska

w niebo. Powstały piękne opisy, 
ale największą radość sprawiło mi 
to, że uczniowie zaangażowali się, 
czego pewnie połowa nie zrobiła-
by w klasie.

Kluczem do sukcesywnej komu-
nikacji z uczniami okazało się ich 
wysłuchanie i zrozumienie. Wza-

jemna interakcja (nieraz burzliwa) 
pozwala spojrzeć na świat z innej 
perspektywy – dorośli dostrzegają 
to, o czym już dawno zapomnie-
li, a uczniowie mogą poczuć, że 
szkolny obowiązek niesie ze sobą 
również zalety.

Chociaż to praca trudna, 
wymagająca czasu po godzinach 
i zaangażowania emocjonalnego, 
naprawdę jest  to niesamowity 
zawód. To profesja, w której nie ma 
takiego samego dnia, a nawet takiej 
samej godziny. Każda klasa jest 
inna, każdy uczeń jest jednostką. 
Ta praca nie jest nigdy nudna ani 
monotonna. 

Mówi się, że bycie nauczycielem 
to pewnego rodzaju misja (chociaż 
niektórzy nazywają to wolontaria-
tem): oferowania dzieciom czasu, 
otwierania im umysłów i wskaza-
nia różnych dróg, którymi mogą 
podążać w dorosłym życiu. 

I chociaż w czasie dziesięciu 
miesięcy pracy kilkaset razy dekla-
rowałam zwolnienie, każda oznaka 
wdzięczności i zaufania, uśmiechy 
oraz radość moich uczniów przy-
pominają mi, dlaczego tak bardzo 
lubię tę pracę.

Co takiego jest w pracy w szkole, że mimo niskiej pensji absolwenci uczelni wyższych decydują 
się pracować jako nauczyciele? 

Bardzo często uczniowie 
twierdzą, że nowa wiedza jest im 
niepotrzebna. Trzeba im wskazać 
drogę, po co się uczymy. Należy 
umiejscowić nowe zagadnienia w co-
dzienności: w książkach, filmach, 
reklamach, a nawet… memach. 

Czasem kartka papieru wystar-
czy, żeby zaktywizować i zachę-
cić grupę do nauki. Trzy minuty 
do dzwonka? Gramy w ortogra-
ficzne bingo. Piękna pogoda? 
Może biegane dyktando?

I oczywiście, koło się zatacza. 
Aby przygotować kreatywną lek-
cję, pedagodzy muszą poświęcić 
na to dodatkowy czas. Przecież nikt 
nie lubi się nudzić – człowiek (czyli 
też uczeń) nawet nieświadomie 
znajduje sobie zajęcie, a w efekcie 
może przeszkadzać innym. Dlatego 
im chętniej nauczyciele wychodzą  
naprzeciw uczniowskim potrzebom, 
tym bardziej uczniowie chcą praco-
wać. Szkoła nie musi być karą. Może 
być ciekawym doświadczeniem, 
a wtedy zdobycie wiedzy stanie się 
celem (większości) młodych ludzi.

Czasem wystarczy minimalna 
zmiana, np. lekcja z podręcznikiem 
na boisku szkolnym, a uczniowie 
są zachwyceni. Właśnie podjęcie 
tej próby sprawia, że młodzi ludzie 
chcą się uczyć, a także otwierają się 
na świat. 

Z AUTOPSJI
Mam piękne wspomnienie 

jako nauczycielka IV klasy. Celem 
programowym jednej z lekcji było 
uwrażliwienie na piękno natury na 
podstawie fragmentu Pana Tade-
usza. Ponieważ za oknem świeciło 
pięknie słońce, wzięliśmy zeszyty, 
usiedliśmy na trawie obok budyn-
ku szkolnego i wpatrywaliśmy się 

O d zawsze marzyłam, by 
zostać nauczycielką. Wolne 
wakacje, kwiaty i czekoladki 
z okazji Dnia Nauczyciela, 

kontakt z osobami, które mnie 
słuchają – praca marzenie. Często 
jednak słyszałam, że mogę nie być 
zadowolona, ponieważ zmienił się 
świat. Ale mimo to po studiach po-
stanowiłam skonfrontować dziecięce 
marzenia z rzeczywistością.

GOTOWI, DO STARTU, START
Decydując się na pracę w szkole, 

trzeba mieć świadomość, że będzie 
ona absorbowała wiele czasu i ener-
gii. Trochę brzmi tak, jakby nauczy-
cieli spotykały same wyrzeczenia. 
Oczywiście, jest ich mnóstwo! Ale 
w której pracy nie ma?

Obecny świat stawia przed nami 
wyzwania i chcąc, nie chcąc w szkole 
trzeba im sprostać. Nie ulega wątpli-
wości, że podstawowym zadaniem 
szkoły jest realizacja podstawy pro-
gramowej, ale sposób przekazania 
wiedzy wybiera nauczyciel. To on jest 
odpowiedzialny za przebieg lekcji, 
zainteresowanie uczniów i włącze-
nie ich w proces dydaktyczny, a to 
największe wyzwanie. Jak to więc 
zrobić i zachować odrobinę energii 
na swoje prywatne życie?

JAK ZAINTERESOWAĆ UCZNIÓW?
Rynek edukacyjny oferuje 

szeroką ofertę pomysłów: projekty, 
do których wystarczy się zgłosić, 
warsztaty z osobami z zewnątrz, 
metody aktywizujące, prace w gru-
pach, ale także wykorzystywanie 
na co dzień tego, co już znane: 
tablety, smartfony, strony eduka-
cyjne z quizami czy interaktywnymi 
zadaniami. 

Nauczyciel to jeden z najbardziej 
odpowiedzialnych zawodów na świecie. 

Oprócz przekazywania wiedzy odpowiada 
także za proces wychowawczy. 

Praca w szkole z perspektywy 
młodego nauczyciela
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Filip w końcu zrozumie, na czym 
polegają ich role.

Jaki ojciec, taki syn?
Kolejnym skandalem okazał się 

romans syna królowej księcia Karola 
z Camillą Parker-Bowles. Oficjalnie 
poznali się oni w 1971 roku. Dopiero 
później ich przyjaźń przemieniła się 
w romans o takim stopniu, że Karol 
chciał oświadczyć się Camilli, ale 
królowa nie wyraziła na to zgody. 
Według niej nie była ona odpowied-
nią kandydatką na żonę dla syna, nie 
spełniała także wymagań monarchii. 

W 1980 roku Karol poznał 
Dianę Spencer, która była od niego 
młodsza 13 lat. Wywierana na nim 
presja przez rodzinę królewską 
zmusiła go do szybkich oświadczyn. 
Para pobrała się już w kolejnym, 
1981 roku. Księżna Diana miała 
problem z tym, aby odnaleźć się 
w nowej rodzinie, co przełożyło się 
na jej złe samopoczucie, a znikają-
cy ciągle książę Karol sprawił, że 
kobieta cierpiała psychicznie. Nawet 
po urodzeniu synów Williama i Har-
ry'ego Karol nie zapomniał o Ca-
milli, spotykał się z nią potajemnie, 
prawdopodobnie nawet przed jego 
ślubem z Dianą. 

W 1994 roku książę przyznał 
się, że nie kocha Diany i dlatego 
dwa lata później się z nią rozwiódł. 
Lady Di zginęła w wypadku samo-
chodowym w sierpniu 1977 roku 
w Paryżu. Obecny król cały czas 
cierpiał z powodu niespełnionej mi-
łości. Udało mu się jednak zbudować 
z Camillą związek i zalegalizować go 
w 2005 roku. 

CZEGO NIE WIEDZIELIŚMY O KRÓ-
LOWEJ ELŻBIECIE II?

Elżbieta II miała skromny albo 
wręcz niezauważalny wpływ na 
politykę, mimo to zachowywała 
ogromny autorytet. Wobec tego tak 
ważne są tytuły, które rozdawała 
monarchini. 

Dwie ceremonie w roku były 
szczególnie uroczyste, jedna 
w czerwcu, gdy oficjalnie obcho-
dzono urodziny królowej, druga 
w Nowy Rok. Królowa sama wybie-
rała wielu uhonorowanych najwyż-
szymi tytułami, ale o większości 
nominacji decydowali urzędnicy 
i premierzy.

Fanka koni
Elżbieta II uwielbiała wyścigi 

konne do takiego stopnia, że nawet 
dzień przed swoją uroczystością 
koronacyjną z zapartym tchem 
śledziła zbliżającą się gonitwę, 
w której startował jej ulubiony koń. 
Zajmowała się także hodowlą koni 
wyścigowych. 

Codzienna rozrywka
 Królowa była fanką powie-

ści kryminalnych Dicka Francisa 
i niemal codziennie rozwiązywała 
krzyżówki w „Daily Telegraph”. 

Inspiracje
Elżbietę II od dziecka fascy-

nowała Elżbieta I oraz królowa 
Wiktoria. 9 września 2015 monar-
chini pobiła rekord poprzedniczki 
królowej Wiktorii, która zasiadała 
na tronie dokładnie przez 63 lata, 7 
miesięcy, 2 dni, 16 godzin 23 minuty. 

W służbie królowej
Do tajnych służb brytyjskich 

nie można było się kiedyś zgłosić 
poprzez wysyłanie CV, gdyż pracę 
dostawali tylko najzdolniejsi absol-
wenci Oxfordu i Cambridge. Najchęt-
niej przyjmowano osoby pochodzące 
z arystokratycznych rodzin, gdyż 
uznawano, że będą one w stanie naj-
lepiej dochować różnych tajemnic.

JAKIE SEKRETY SKRYWAŁA SAGA 
WINDSORÓW?

Brytyjska para królewska, jaką 
tworzyła królowa Elżbieta i książę 
Filip, była znana praktycznie każdej 
osobie na świecie. Uchodzili oni za 
idealne małżeństwo, chociaż wiado-
mo było, że nie zawsze między nimi 
się układło. Od chwili objęcia tronu 
przez Elżbietę II zaczęły pojawiać się 
problemy, które następnie towarzy-
szyły im przez całą historię związku.

Ich życie prywatne praktycznie 
nie istniało, a przez karierę żony 
i wieczny brak czasu książę Filip 
uciekał w romanse. Zawsze jednak 
powtarzał, że nie miał zamiaru 
odejść od ukochanej, gdyż była ona 
jego największą miłością życia. 

Mimo tego, że wieści o kolej-
nych romansach dochodziły do 
uszu królowej, to nigdy nie dawała 
po sobie poznać smutku i rozczaro-
wania. Będąc najważniejszą osobą 
w państwie, nie dopuszczała uczuć, 
aby nie zaważyły one na losach całej 
monarchii. Nadal była konserwa-
tywna i trzymała wszystkich na 
dystans. Wierzyła w to, że książę 

Ciekawostki i tajemnice
Od lat wszyscy z ciekawością śledzimy losy rodziny Windsorów. Mimo tego, że brytyjską monarchię zna 

niemal każdy, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tajemnic, jakie skrywa. Czy zatem nowe zmiany, które 
nadchodzą na brytyjskim tronie, przyniosą kres pewnej epoce, którą dotychczas znaliśmy?

Ewelina Makoś
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Ciekawostki i tajemnice

Niespełniona miłość księż-
niczki Małgorzaty

Królewska rodzina tylko na 
pozór wydaje się być nieskazi-
telna. W rzeczywistości jednak 
w każdej postaci można znaleźć jej 
drugą twarz. 

Widoczne to było z pewno-
ścią w samej siostrze królowej, 
księżniczce Małgorzacie, która 
była uznawana za czarną owcę 
rodziny. Uwielbiała robić wszystko 
i wszystkim na przekór, a ciągłe 
bycie w centrum uwagi sprawiało 
jej przyjemność. Nie ukrywała się 
z tym, że piła alkohol, paliła papie-
rosy i romansowała z młodszym 
mężczyzną, żyjąc na własnych 
zasadach. 

Księżniczka Małgorzata miała 
za sobą pewną miłosną historię. 
Zakochała się w adiutancie swojego 
ojca Peterze Townsendzie, który 
był żonaty i starszy od niej 16 lat. 
Gdy między Townsendem a jego 
żoną doszło do rozwodu, para 
mogła zapieczętować związek, 
na który jednak nie zgodziła się 
Elżbieta II. 

Ukochany księżniczki został 
wysłany do pracy w ambasadzie 
w Brukseli, a Małgorzacie polecono, 
by wyszła za niego, gdy ukończy 25 
lat. Liczono bowiem na to, że para 
znudzi się sobą. Gdy tak się nie 
stało, postawiono im ultimatum: 
albo nie wezmą ślubu i będą żyć 
jak dotychczas, albo wezmą ślub 
i Małgorzata opuści dwór, tracąc 
wszelkie tytuły i przywileje.

Księżniczka Małgorzata wy-
brała życie na dworze, mimo że nie 

była to dla niej łatwa decyzja. Uko-
chani zawarli między sobą układ, 
że z nikim się nie zwiążą na dowód 
łączącej ich miłości, ale Peter 
poznał kogoś i zamierzał się ożenić. 

Małgorzata, dowiadując się 
o tym, długo go opłakiwała, coraz 
więcej paliła i piła. Chcąc ukoić 
swój żal, zaręczyła się z fotografem 
Anthonym Armstrongiem-Jone-
sem, ale związek ten nie należał do 
idealnych. 

Księżniczka zmarła w 2002 
roku, a jej śmierć mogła być rów-
nież spowodowana uzależnieniem 
od używek.

OPERACJA LONDON BRIDGE
Operacja London Bridge 

powstała już w dniu, gdy królowa 
Elżbieta II zasiadała na tronie 
w 1952 roku. Dokładny scenariusz 
określał szczegółowe działa-
nia zarówno samej rodziny, jak 
i poszczególnych ramion państwa 
brytyjskiego. 

Plan ten miał za zadanie zapo-
biec chaosowi, który mógł wybuch-
nąć w dniu śmierci królowej. Gdy 
życie Elżbiety II dobiegło końca, 
jej prywatny sekretarz Edward 
Young natychmiast przekazał 
smutne wieści. Treść tego komuni-
katu to: The London Bridge is down 
(runął most londyński). 

Kolejnym krokiem było 
przeprowadzenie przez premiera 
operacji London Bridge. W ciągu 15 
minut o śmierci królowej zostały 
powiadomione rządy kolejnych 15 
państw, gdzie głową była angielska 

monarchini. W tym czasie z Do-
wning Street do wszystkich mini-
strów oraz pracowników rządów 
został rozesłany specjalny mail 
o treści: Drodzy koledzy, ze smutkiem 
informuję o śmierci Jej Wysokości 
Królowej. Informacja ta następnie 
została przekazana kolejnym 36 
państwom członkowskim wspólno-
ty narodów. 

Następnym etapem było wywie-
szenie tablicy z informacją o śmier-
ci królowej na bramie Pałacu Buc-
kingham, a także opuszczenie flag 
z masztu w całym kraju. W tym 
właśnie momencie media na całym 
świecie zostały oficjalnie poinfor-
mowane o śmierci monarchini.

Każdy kolejny dzień poprzedza-
jący pochówek królowej określany 
był jako D-Day, D+1, D+2, aż do 
+10, czyli dnia pogrzebu. 

W dniu śmierci Elżbiety II 
następcą Zjednoczonego Królestwa 
został jej syn książę Karol. Dzień 
po wprowadzeniu w życie planu 
London Bridge została zamknięta 
brytyjska giełda, firmy i sklepy. 
W tym dniu książę Karol wygłosił 
swoje pierwsze oficjalne orędzie 
jako król, natomiast rząd przysiągł 
mu wierność w Hyde Parku w obec-
ności 41 salw armatnich.

CO DALEJ Z MONARCHIĄ?
Przed nami oficjalna koronacja 

króla Karola. Jak będzie wyglądać 
Wielka Brytania za jego czasów? 
Z pewnością będziemy na bieżąco 
śledzić poczynania jego oraz całej 
rodziny królewskiej.

ze świata Windsorów
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ska (współprowadząca program 
popularnonaukowy dla Canal+ 
Discovery, dyrektor Centrum Popu-
laryzacji Nauki Politechniki Ślą-
skiej), Anna Wierzbicka (członkini 
zarządu Stowarzyszenia Rzecznicy 
Nauki i prezeska Stowarzyszenia 
Edukatorów Leśnych), Zuzanna 
Podgórska (kierowniczka polskiego 
oddziału Szwedzkiego Laboratorium 
Radonova Laboratories, założycielka 
wydawnictwa „oNauce”) i Dariusz 
Aksamit (współzałożyciel i pierwszy 
Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy 
Nauki, przewodniczący Rady Fun-
dacji Marsz dla Nauki) – to właśnie 
dzięki nim miesiąc szkoleniowy był 
naprawdę intensywny!  

W ZESPOLE SIŁA 
Po nim nastąpiło jednak to, co 

mocno wyróżniało projekt spośród 
innych inicjatyw. Zdobyta wiedza 
miała zostać wykorzystana w prak-
tyce – i to zespołowo! Uczestnicy 
projektu zostali podzieleni na pięć 
6-osobowych drużyn. W ich składzie 
znajdowali się zarówno studenci, jak 
i doktoranci, którzy mogli uczyć się 
także od siebie nawzajem. Opiekę 
nad każdym zespołem sprawował 
mentor, czyli osoba mająca wiedzę 
i doświadczenie związane z popula-
ryzacją nauki. 

Przygotowywane przez nich pro-
jekty zostały zaprezentowane pod-

JAK MÓWIĆ, ABY INNI CHCIE-
LI SŁUCHAĆ? 

Próbowałeś kiedyś podzielić 
się naukową ciekawostką pod-
czas rodzinnego obiadu? A może 
opowiadałeś koledze lub koleżance 
o swojej pracy dyplomowej? Jeśli 
tak, to pewnie wiesz, co oznacza 
mówienie innymi językami w tym 
samym kraju. 

Na uniwersytetach uczymy 
się takiego formułowania myśli, 
które rzadko ma miejsce w codzien-
nym życiu. To dlatego duża część 
społeczeństwa nie lubi rozmawiać 
o nauce. Z tego powodu też o na-
ukowcach głosi się, że są mądra-
lami i mówią tak, aby ich nikt nie 
zrozumiał. Wielu z nich nie wie, że 
ich komunikaty są aż tak niezrozu-
miałe dla innych ludzi. 

Czasem wydaje im się też, że 
prawdziwa nauka powinna mieć 
charakter elitarny. Do tego ponie-
kąd służą specjalistyczne pojęcia, 
skomplikowane zdania i tryb bez-
osobowy. W praktyce jednak bez 
zaangażowania naukowców świata 
nie uda się zmienić na lepsze! 

Kto rzetelnie wyjaśni społe-
czeństwu, co należy robić, aby 
uratować planetę przed plastikiem? 
Jak dowiemy się, na czym pole-
gać będzie leczenie danej choroby 
i w jaki sposób nauczymy się od-
różniać fakenewsy od prawdziwych 
informacji? 

PROJEKT „POPULARYZA-
CJA NIE BOLI”

Aby walczyć z zamykaniem nauki 
na uniwersytetach oraz z pseudona-
uką, członkowie komisji ds. popula-
ryzacji nauki Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów przy finansowym 
wsparciu Ministerstwa Edukacji i Na-
uki zorganizowali półroczny projekt 
„Popularyzacja nie boli”.

Jego adresatami byli studenci 
i doktoranci z całej Polski, którzy 
pierwsze kroki na popularyzator-
skiej ścieżce mieli już za sobą. Jedni 
angażowali się w naukowy wolonta-
riat, drudzy prowadzili w mediach 
społecznościowych własne kanały 
popularnonaukowe. Inni współor-
ganizowali festiwale naukowe lub 
brali udział w piknikach poświęco-
nych nauce. 

Trzydzieści osób, które zostało 
zakwalifikowanych do projektu na 
przełomie 2021 i 2022 roku, wzięło 
udział w czterech szkoleniach. To 
dzięki nim mogli odkryć, co nowego 
w świecie popularyzacji piszczy. 
Wśród nich znalazły się zajęcia 
poświęcone komunikacji naukowej 
i marketingu innowacji, współpra-
cy ze środowiskiem medialnym, 
organizacji wydarzeń popularnonau-
kowych i storytellingu. Poprowadzili 
je popularyzatorzy, których wielu 
uczestników znało wcześniej ze 
szklanego ekranu! 

Aleksandra Ziembińska-Buczyń-

Bycie naukowcem podczas specjalistycznej konferencji nie jest trudne. Najpierw przygotowujesz 
czarującą prezentację. Potem walczysz z tremą. Na końcu stajesz przed grupą mądrych ludzi 
i próbujesz ich przekonać, że Twoja obecność w ich gronie nie jest przypadkowa. Sytuacja  
wygląda zupełnie inaczej, gdy o nauce mówisz wśród osób, które nie są z nią związane…

Magdalena Maciejewska

Popularyzacja nauki nie boli
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czas gali finałowej, która 23 kwietnia 
2022 r. odbyła się w Warszawie. Ze 
względu na to, że organizowana 
inicjatywa miała w sobie elementy 
konkursu, w trakcie gali wręczono 
nagrody indywidualne i zespołowe. 

Pierwsze miejsce zdobyli autorzy 
projektu „Hex Integration – Nauko-
wa gra”. To właśnie oni opracowali 
dwujęzyczną grę naukowo-integracyj-
ną, która może być wykorzystywana 
podczas prowadzenia lekcji w szkole 
i zajęć dodatkowych. 

Na drugim stopniu podium 
znaleźli się pomysłodawcy inicja-
tywy „Akademickie SelfCare. Jak 
zadbać o zdrowie w trakcie studiów?”. 
Studenci i doktoranci będą mogli 
skorzystać z przygotowanego przez 
nich e-booka poświęconego zdrowiu 
psychicznemu i fizycznemu. 

Trzecie miejsce zajął team, który 
wymyślił projekt „Studia na migi”. To 
oni zajęli się tematem popularyzowa-
nia studiów wśród osób głuchych. Na 
przygotowanej przez nich platfor-
mie znaleźć można między innymi 
informacje o uczelniach, które są 
gotowe do przyjęcia osób z niepeł-
nosprawnością słuchową oraz o ich 
absolwentach. 

Na czwartym miejscu znaleźli 
się autorzy projektu „NeuroMovie 
– Mózg Cię Lubi!”. Ich celem było 
przede wszystkim popularyzowanie 
tematu neuronauki i przygotowanie 
interaktywnych filmów pokazujących, 
jak działa nasz mózg. 

Piąte miejsce zajęła drużyna, któ-
ra wymyśliła inicjatywę pn. „Skiller – 
Nowa Generacja Naukowca”. Jej celem 
jest zachęcenie kolejnych pokoleń na-
ukowców do współpracy opartej m.in. 
na komunikacji bez przemocy oraz 
międzynarodowym networkingu.  

PSEUDONAUCE MÓWIMY „NIE”! 
Adresatami projektu nie byli 

jednak wyłącznie studenci i doktoran-
ci, którzy zostali do niego zakwalifi-
kowani. Dzięki stronie internetowej 
www.popularyzacjanieboli.pl oraz 
Facebookowi i Instagramowi popula-
ryzatorskie treści trafiały co miesiąc 
do tysięcy odbiorców. 

W mediach społecznościowych 
umieszczono ok. 60 wpisów, z których 
część dotyczy narzędzi niezbędnych 
każdemu popularyzatorowi nauki: 
Asana, Citavi, Python, Doodle, Miro, 
Kahoot, Synthesia, Mentimeter – to 
tylko niektóre z nich. Dzięki ich funk-
cjonalnościom łatwiejsze może stać się 
m.in. życie studentów przygotowują-
cych swoje prace dyplomowe.

W każdym tygodniu obserwatorzy 
fanpage’a „Popularyzacja nie boli” mo-
gli także poznać pseudonaukowe mity, 
o których słyszeliśmy nawet w szkole! 
Wśród nich znalazły się następują-
ce tematy: 

• Wielki Mur Chiński jest  
widoczny z Księżyca. 
• Marcin Luter przybił 95 tez 
do drzwi katedry.
• Osoby ze spektrum autyzmu 
są geniuszami.
• Jacek Soplica otrzymał  
czarną polewkę.
• Żywność GMO jest słabo 
przebadana.
• Napromieniowane  
przedmioty świecą.
• Podtlenek azotu powoduje  
niekontrolowany śmiech.  

W popularyzatorskich działaniach 
członkowie Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów nie byli osamotnieni. 
Mogli liczyć na wsparcie patronów 
projektu, wśród których znaleźli się: 

• Fundacja „Nauka. To lubię!”.
• Stowarzyszenie Rzenicy Nauki. 
• Fundacja Marsz dla Nauki.
• Faceci w Kitlach.
• Parlament Studentów Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
• Magazyn akademicki„Koncept”. 
• Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Portal eDoktorant.
• Forum Młodych Dyplomatów. 

W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA 
W projekcie wzięły udział nie tylko 

osoby reprezentujące wielkie ośrodki 
akademickie. Dla organizatorów bardzo 
ważne było to, aby z popularyzatorskim 
przekazem trafić także do mniejszych 
uczelni. Wychodzenie z badaniami 
naukowymi poza uniwersyteckie mury 
jest przecież tak samo ważne zarówno 
w małych, jak i dużych miejscowościach. 

Cały projekt i gala finałowa zostały 
bardzo wysoko ocenione w ankietach 
ewaluacyjnych. Dzięki temu organiza-
torzy dostrzegli, że popularyzatorską 
pasją udało im się zarazić kolejne osoby. 
Świadczą o tym między innymi słowa 
uczestników: 

„To niesamowite, że mogłam spo-
tkać tak wielu wspaniałych, mądrych, 
utalentowanych, zaangażowanych 
i dobrych ludzi podczas tego projektu – 
tyczy się to wszystkich – zarówno osób, 
które prowadziły szkolenia, jak i mento-
rów oraz osób, które dostały się do tego 
projektu i były uczestnikami”.

„Projekt ten jest niezwykły i bardzo 
potrzebny. Stworzenie takiej przestrze-
ni wymiany wiedzy i doświadczeń to 
coś bardzo ważnego w społeczności 
akademickiej. Samo słowo dziękuję nie 
jest w stanie wyrazić mojej wdzięczności 
za to, że mogłam uczestniczyć w tym 
projekcie i spotkać tak cudownych ludzi, 
ale DZIĘKUJĘ”. 

Raport podsumowujący cały projekt 
oraz prezentujący sylwetki finalistów 
znajdziecie w tym miejscu: http://
popularyzacjanieboli.pl/raport/. Miłej 
lektury!  
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Żydów, o których losie najbardziej 
prominentni przedstawiciele NDSP 
i SS zadecydowali w 1942 właśnie 
w tym budynku. Wstęp wolny. 

MUZEUM „MURU BERLIŃSKIEGO”
Będące domem przy Charlie 

Checkpoint, najsłynniejszym przej-
ściu granicznym między Berlinem 
Wschodnim a Zachodnim, muzeum 
prezentuje udokumentowane 
historie heroicznych prób przekro-
czenia muru. Bilety wstępu w cenie 
9,50-14,50 €. Wizytę doskonale 
uzupełni spacer po East Side Gallery 
obok Dworca Wschodniego, gdzie 
artyści z całego świata na zacho-
wanych kawałkach muru tworzą 
graffiti nawiązujące do problemów 
współczesności.

Jak każde duże, turystyczne 
miasto, Berlin oferuje szereg ofert 
specjalnych i zniżek dla zaintereso-
wanych kompleksowym podejściem 
do tematów obszernych, jak obszer-
na jest niemiecka stolica. 
 

Jeszcze przed pierwszą wej-
ściówką albo w ramach przerwy od 
nauki do koła sprawdźcie stolicę 
Niemiec i jej muzea, a za pośred-
nictwem mediów społecznościo-
wych „Konceptu” dajcie znać, które 
zrobiło na Was szczególne wrażenie. 
Potem wyskoczcie na miejski rower, 
rozsmakujcie się w ulicznej kuchni. 

Berlin Was naładuje, a pełni sił 
uporacie się z wyzwaniami uczelni, 
by planować kolejny, dalszy wyjazd 
lub powrót do Berlina na następną 
dawkę sztuki i przekazu o dziejach.

WYSPA MUZEÓW 
W samym centrum Berlina, na 

rzece Sprewie, znajduje się wyspa 
w całości wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO, będąca 
jednym z najważniejszych komplek-
sów muzealnych świata. Tworzą ją: 
Muzeum Pergamońskie, Stare Mu-
zeum, Nowe Muzeum, Stara Galeria 
Narodowa i Muzeum im. Bodego, 
w których zgromadzono ekspona-
ty pochodzące przede wszystkim 
z czasów starożytnych. Bilety wstępu 
w cenie 5-12 €.

MUZEUM BAUHAUSU 
Najważniejsza szkoła architektu-

ry i wzornictwa dwudziestego wieku 
nadal zachwyca swoją funkcjonal-
nością i prostotą designu, od mebli 
przez tekstylia – zbiór absolutnych 
perełek stworzonych przez Walte-
ra Gropiusa i jego popleczników. 
Wstęp wolny. 

MUZEUM STASI 
Mieszczące się w siedzibie 

komunistycznego Ministerstwa 
Bezpieczeństwa muzeum ukazuje 
ogrom machiny terroru tajnej policji 
i zwykłych obywateli – zastrasza-
jących i straszonych w imię partii. 
Bilety wstępu w cenie 3–8 €.

DOM – MUZEUM KONFERENCJI 
W WANNSEE 

Zlokalizowane w przepięknej wi-
lii nad malowniczym jeziorem Wann-
see muzeum jest pomnikiem pamięci 

N ajwiększe miasto w Unii 
Europejskiej pod względem 
liczby mieszkańców robi 
wrażenie nie tylko z uwagi 

na rozmiar. I choć muru już nie 
ma, a żelazna kurtyna próbuje 
ponownie zawisnąć dużo dalej na 
wschód, to w niemieckiej stolicy 
wciąż stykają się dwa światy – 
kolebka kapitalizmu i pozostałości 
po podziale szczęśliwie minionym. 
W Berlinie odnajdą się fani historii 
najnowszej i miłośnicy wszelkiej 
maści alternatywy. Berlin czeka na 
wielbicieli wielkomiejskiego splen-
doru i zapalonych spacerowiczów, 
spragnionych odpoczynku kawałek 
od metropolitalnego zgiełku. Czeka 
i oferuje ekspozycje wpisujące się 
w wybrany klimat. 

Sprawdźcie rozkłady jazdy 
PKP, dojedźcie z Polski na berliński 
Hauptbahnhof i wyruszcie eksploro-
wać. Dogodne połączenia polskiego 
przewoźnika i jedna z najlepszych 
siatek komunikacji miejskiej na 
świecie pozwolą Wam na interesu-
jąco spędzony czas w relatywnie 
niskiej cenie. Poza lokalną curry 
wurst, kebabem z budki, nietypową 
sygnalizacją świetlną i przyjaznymi 
niedźwiedziami będącymi współ-
czesnymi symbolami Berlina wszę-
dzie natraficie na miejsca, które 
pomogą Wam zrozumieć nietuzin-
kowość miasta. 

Z „Konceptem” polecamy berliń-
ski szlak muzealny, bo oferta tych 
instytucji w stolicy Niemiec nasyci 
każdego ciekawego świata studenta 
i absolwenta gotowego poszerzać 
horyzonty historii i kultury.

Berlin – z wizytą muzealną
Inauguracja roku akademickiego za pasem, ale podróżniczy popęd nie odpuszcza? Znam to, 

sama często przeglądam tematyczne blogi w poszukiwaniu inspiracji, które pozwolą na jeszcze 
jeden wypad. Najlepiej blisko i klimatycznie. Berlin spełnia te wymogi z nawiązką, a weekendowe 
odwiedziny u sąsiada mogą zaowocować bogatą relacją na długi czas. 

Aleksandra Samborska
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szczególne – zostało skonstruowane 
z urządzeń elektronicznych, które 
współcześnie gromadzą ludzi dzielą-
cych się rozmaitymi opowieściami. 
Ciepło relacji, które jest wówczas 
wytwarzane, różni się jednak od 
tego, które dawała bezpośrednia 
komunikacja. 

Mówiąc o kontakcie za pośrednic-
twem nowych technologii, nie sposób 
zapomnieć o doświadczeniu odosob-
nienia, którego doświadczyliśmy m.in. 
podczas pandemii. Osoby przyzwy-
czajone do siedzenia na kanapie, które 
nie widziały sensu organizowaniu 
jakichkolwiek wydarzeń w tradycyjnej 
formule, mogły podczas sierpniowego 
wydarzenia wybrać się na koncert 
hologramów śpiewających i grających 
dla wirtualnej publiczności. Tylko czy 
faktycznie na taki świat czekamy? 

ANNOKI ATAKUJĄ
Annoki były przekonane, że nie! 

Przesympatyczne, kilkumetrowe 
stworki, które opanowały Toruń, 
wyglądają jak skrzyżowanie Minion-
ków z Eskimosami. Spotkać je można 
było przede wszystkim na toruńskiej 
starówce. 

Niektóre z nich zachęcały do 
bliskiego kontaktu z naturą, inne 
demonstrowały, do jakich zmian 
w przyrodzie udało się przez ostat-
nie lata doprowadzić człowiekowi. 
Następne uświadamiały, że to właśnie 
przez nasze działania kolejne gatunki 
– podobnie jak one – muszą uciekać, by 
przetrwać. 

Przede wszystkim jednak po-
kazywały turystom, jak wielka siła 
tkwi w wsparciu, które możemy sobie 
okazywać. Może więc pomimo coraz 
to nowych problemów nie wszystko 
jeszcze stracone?

znaleźć można kilka słów analizy 
i interpretacji każdego z nich oraz 
specjalnie przygotowane trasy 
zwiedzania. 

Zwolennicy drugiego z nich za 
nic mieli rekomendowane roz-
wiązania, a ich udział w festiwalu 
połączony był zazwyczaj z niespiesz-
nym zwiedzaniem miasta, które 
w sierpniowe noce wyjątkowo późno 
chodzi spać. 

Niezależnie od przyjętego stylu 
uczestnictwa każdy zwiedzający miał 
możliwość zapoznania się z aż 26 
atrakcjami. Podczas spaceru ulicz-
kami Doliny Marzeń nad głowami 
zauważyć można było gigantyczne, 
misternie utkane gniazdo. Pulsu-
jące w nim światło „Nowej nadziei” 
skłaniało do refleksji nad tym, jaki 
istnieje związek pomiędzy naturą 
i kulturą, która coraz częściej łączy 
się ze sobą, tworząc nowe hybrydy. 

Z kolei umiejscowione nieco dalej 
„Lustro” powstało dzięki zajęciom 
odbywającym się na kierunku sztuka 
mediów i edukacja wizualna. Próżno 
przy nim jednak szukać swojego 
odbicia – w metaforycznym zwier-
ciadle mamy przejrzeć się, patrząc 
na postać przywiązaną sznurkami 
do drzewa, od którego stara się 
uciec. Próba oderwania się od natury 
i problemów, które jej dotyczą, przy-
pomina nam, że jest to wysiłek – na 
szczęście – bezskuteczny.  

BLISKO NATURY
Coś dla siebie na festiwalu świa-

tła znajdą także miłośnicy ognisk. 
To właśnie przy nich już od wieków 
gromadziły się tłumy słuchające 
przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie historii. 

Toruńskie palenisko jest jednak 

JAK WYGLĄDA MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL ŚWIATŁA „BELLA SKY-
WAY FESTIVAL”?

Dziesiątki ulic, budynków, 
pomników czy też innych elemen-
tów zabudowy co roku w sierpniu 
zamieniają się w barwne iluminacje, 
w których twórcy starają się ukryć 
duszę gotyckiego miasta. 

Zwiedzający przy okazji festiwa-
lu mogą także wziąć udział w licz-
nych imprezach towarzyszących. 
Wśród nich w tym roku znalazła się 
wystawa fotografii inspirujących 
kobiet zaprezentowanych na łamach  
„National Geographic”.

NACISK NA EKOLOGIĘ 
I NOWE MEDIA

Każdej kolejnej edycji festiwalu 
przyświeca inne hasło, które staje się 
inspiracją dla twórców świetlnych 
instalacji. Do tej pory projekcje na-
wiązywały m.in. do Układu Słonecz-
nego, żywiołów, nieskończoności 
oraz płynności wszechświata. Ten 
rok pod względem tematyki okazał 
się jednak wyjątkowy – ekologia 
i nowe media, na których skoncen-
trowali się twórcy, to niezwykle 
aktualne zagadnienia, których 
znaczenie często jest bagatelizowane 
w codziennym pędzie. 

JAK SZUKAĆ ILUMINACJI 
ŚWIETLNYCH?

Iluminacji świetlnych szukać 
można na dwa sposoby. Pierwszy 
z nich skierowany jest głównie do 
tych, którzy lubią mieć kontrolę nad 
sytuacją. Jego fundament stanowiła 
mapa z zaznaczonymi kolejnymi 
punktami, program, w którym 

Anooki atakują, 
czyli wizyta
 w Toruniu

Gdynia ma Open’er Festival, Opole Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Toruń zaś przez wieki koja-
rzony był głównie z zapachem wypiekanych tam pierników i jednym z najsłynniejszych astronomów 
na świecie. Od 2009 roku do wspomnianego miasta przyjeżdża się jednak po coś jeszcze – po wspo-
mnienia związane z Międzynarodowym Festiwalem Światła „Bella Skyway Festival”.

Magdalena Maciejewska
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Zawiszy Czarnego, momentalnie, 
bez zawahania przyjmie bezwględ-
nie patriotyczną postawę i stanie 
w jednym szeregu z żołnierzami 
broniącymi kraju. Takie rozwią-
zanie wydaje się w moim odczuciu 
mocno naiwne.

Przyznam, że pewnych podob-
nych – w mojej ocenie mniej wia-
rygodnych – wątków odnalazłem 
więcej w trakcie seansu. Samo 
wstrząsające, aczkolwiek mocno 
przerysowane zakończenie filmu 
dodatkowo wprowadziło mnie 
w poczucie zwiększonej konster-
nacji. Niemniej z pewnością należy 
docenić zarówno debiutanckie po-
ruszenie tematu sowieckiej agresji 
na dużym ekranie, jak i chęć 
ukazania skomplikowanej sytuacji 
społecznej w tamtym okresie.

Orlęta występujące w tytule 
filmu naturalnie należy utożsa-
miać z bohaterskimi i nieletnimi 
obrońcami Grodna z września 
1939 roku. Reżyser słusznie zwró-
cił uwagę na fakt, że przed wojną 
to wielokulturowe miasto zamiesz-
kiwali przedstawiciele różnych 
grup etnicznych. Przyznam, że 
momentami sceny ukazane w ob-
razie Krzysztofa Łukaszewicza 
przywoływały moje skojarzenia 
z kontrowersyjną i dramatyczną 
powieścią Jerzego Kosińskiego 
Malowany ptak.  

Niemniej myślę, że po obejrzeniu 
filmu powinniśmy pamiętać przede 
wszystkim o tym, że w trakcie walki 
o niepodległość swoje życie oddały 
Orlęta, których pióra miały różne 
odcienie i kolory – i za to należy się 
im wieczny szacunek i pamięć.

KONIEC DZIECIŃSTWA
Kiedy wybucha wojna, wszystkie 

dotychczasowe fabularne kwestie 
bohaterów zostają momentalnie 
zepchnięte na dalszy plan. Od mo-
mentu ogłoszenia napaści na Polskę 
akcja rozgrywana na ekranie prze-
mienia się w jeden wielki katastro-
ficzny obraz przepełniony niezwy-
kle brutalnymi scenami wojennymi. 
Zabieg ten z pewnością uświadamia 
widzowi, że dotychczasowe dzie-
cięce marzenia, pierwsze szkolne 
sercowe rozterki czy też prozaiczne 
problemy uczniów z Grodna pochła-
nia w całości wojenne piekło. Dzie-
ciństwo bohaterów kończy się tym 
samym w okrutny i nagły sposób.

KONSTERNACJA
Przyznam, że po premierowym 

seansie miałem mocno mieszane 
uczucia. Z jednej strony trzeba 
docenić fakt, że pomimo niezwy-
kle młodego wieku Feliks Matecki 
wcielający się w rolę Leosia Rot-
mana niezwykle udanie i przej-
mująco prowadzi widza za rękę 
przez wojenny obraz Krzysztofa 
Łukaszewicza. Z drugiej jednak 
strony, odkładając emocje na bok 
i przyjmując chłodny punkt widze-
nia – trudno w końcowym rezul-
tacie uwierzyć w całości w realizm 
głównej postaci. Biorąc pod uwagę 
fakt, że Leoś doświadczał w trak-
cie szkolnego życia wielu rozcza-
rowań i dyskryminacji, a jego brat 
prowadził jednocześnie dzia-
łalność komunistyczną, trudno 
bezrefleksyjnie przyjąć, że młody 
bohater zainspirowany postacią 

R eżyser próbuje ponadto uka-
zać trudność realiów panują-
cych na Kresach Wschodnich 
w tamtym okresie. Z tego 

powodu na ekranie możemy dostrzec 
także wątki związane z wyklucze-
niem społecznym, konfliktami naro-
dowościowymi czy też powszechnym 
poczuciem lęku i niepewności.

DLACZEGO ORLĘTA?
W dniach 20–22 września 1939 

roku mieszkańcy Grodna – będącego 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
jednym z największych polskich 
garnizonów wojskowych – podjęli nie-
równą walkę z agresorem ze Związ-
ku Radzieckiego. Wśród obrońców 
miasta znalazło się wielu harcerzy 
oraz uczniów lokalnych szkół. Pod-
czas przemowy generała Władysława 
Sikorskiego kierowanej do ocalałych 
grodzieńskich bohaterów w grudniu 
1941 padły te wymowne słowa:

Jesteście nowymi Orlętami. Posta-
ram się, żeby wasze miasto otrzymało 
Virtuti Militari i tytuł zawsze wiernego.

To właśnie postać głównego boha-
tera filmu ma utożsamiać cechy, któ-
rymi charakteryzowali się najmłodsi 
obrońcy miasta. Leoś zafascynowany 
światem ukazanym w powieści Krzy-
żacy stara się w swoim codziennym 
życiu przyjmować równie patriotycz-
ną i rycerską postawę, co protagoniści 
sienkiewiczowskiej lektury. Niemniej 
nie sposób nie dostrzec jednak 
momentów, w których chłopiec 
doświadcza wykluczenia wynikające-
go zarówno ze swojego żydowskiego 
pochodzenia, a także komunistycznej 
działalności starszego brata Jakuba. 
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Orlęta. Grodno ’39 
– recenzja filmu

W pierwszy poniedziałek września w Multikinie Złote Tarasy odbyła się premiera najnowszego filmu 
Krzysztofa Łukaszewicza Orlęta. Grodno ’39. Obraz przedstawia piekło wojny widziane oczami 12-letniego 
żydowskiego chłopca, który staje się świadkiem sowieckiej agresji dokonanej we wrześniu 1939 roku. 

Patryk Kijanka
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Fondy. To ze względu na jej (oraz scena-
rzystów) czuły i zniuansowany portret 
prostytutki “Klute” zapisał się w annałach 
amerykańskiego kina.

Kryminalna intryga nie jest  specjalnie 
frapująca. Bree co prawda otrzymuje niepo-
kojące głuche telefony i czuje się śledzona, 
ale przez dłuższy czas nie jesteśmy pewni, 
czy faktycznie coś jej zagraża. Okazuje się, że 
tak, gdy Klute odkrywa, że coś łączy śmierć 
dwóch koleżanek po fachu Bree, które 
policja uznała za samobójstwa i złożyła na 
karb ryzyka zawodowego. Dramatyczne 
niedostatki nie oznaczają, że brak gęstej at-
mosfery. Tę zapewniają w dużej dawce pełne 
cieni i półmroku zdjęcia Gordona Willisa, 
który w następnym roku sfotografował Ojca 
Chrzestnego.

Słabe strony intrygi, nietrafny tytuł, 
a także naiwne zakończenie to kilka z pro-
blemów filmu. Może są one jednak efektem 
tego, w jak ciekawym i świeżym kierunku 
udało się poprowadzić ten materiał Pakuli, 
który postanowił skupić się na postaci Bree. 
Fonda na tyle zgłębiła i zrozumiała swoją 
postać, że była w stanie improwizować 
sceny terapii, które znalazły się w filmie. Jej 
rozedrgana rola to skrajne przeciwieństwo 
występów, w których nigdy nie przestajemy 
widzieć jedynie gwiazd w kostiumach.

jej mocy, a pragnąć i kochać warto, 
nawet jeśli gorzkie zakończenie jest do 
przewidzenia. Ta puenta nie zostaje 
nam podana z impetem, a na przestrze-
ni zwalniającego, kilkuczłonowego 
finału, które odstaje od wcześniejszych 
wartkich i barokowych partii. Mimo 
tego zakończenie pasuje do filmu i jego 
bohaterki. Życie Alithei zmienia się, ale 
nie w hollywoodki film – zyskuje nową 
głębię, którą dają odkryte na nowo 
mity, uczucia i marzenia.

eksplorujący traumy po politycznych 
zabójstwach lat 60. Pierwszy natomiast 
to nietuzinkowy thriller Klute, wolny co 
prawda od polityki wysokiego szczebla, 
ale badający za to wielkomiejskie (psycho)
patologie.

Tytułowy Klute (Donald Sutherland) 
co prawda jest detektywem o imieniu 
John, ale wbrew temu, co sugeruje tytuł, 
historia nie kręci się wokół niego. Zostaje 
on wynajęty przez rodzinę zaginionego 
przyjaciela, dyrektora korporacji z Pen-
sylwanii, którego ma pomóc odnaleźć. 
Najlepszy trop to wulgarny list odnalezio-
ny w biurze mężczyzny, który zaadreso-
wany jest do nowojorskiej prostytytki Bree 
Daniels (Jane Fonda). Detektyw podąża za 
tym tropem. Poznajemy Bree, gdy Klute ją 
śledzi, a potem próbuje namówić do pomo-
cy w sprawie. Poznajemy ją zwłaszcza, gdy 
słuchamy jej rozmów z psychologiem. 

O detektywie dowiemy się, że jest 
porządnym facetem, w co i tak nie wątpi-
liśmy, a także, że ma łagodny charakter. 
Finalnie jest tak przezroczystą postacią, że 
można zapomnieć, że w ogóle się pojawia. 
Oczywiście nie jest to wina Donalda 
Sutherlanda, należy raczej uznać za zasłu-
gę, że zapewnił odpowiednią przestrzeń 
dla nagrodzonego Oscarem występu Jane 

Po tym jak Dżin dopasowuje się 
rozmiarem do pokoju hotelowego 
Alithei (w którym podobno Agatha 
Christie napisała niegdyś Śmierć na Nilu) 
i szybko uczy się angielskiego, skanując 
telewizję, musi przekonać kobietę, że 
w ogóle powinna wykorzystać należne 
jej trzy życzenia. Odmowa z jej strony 
byłaby dla niego szkodliwa, ale Alithea 
ma dużo racji, gdy podchodzi ostrożnie 
do tego daru: spełnione życzenia prawie 
zawsze prowadzą do nieszczęścia.

O dobrych intencjach Dżina mają 
przekonać Alitheę historie okoliczno-
ści, w których został uwięziony. Po raz 
pierwszy stracił on wolność z ręki sa-
mego króla Salomona, który zabrał mu 
najpierw także miłość królowej Saby. 
Tysiące lat później jego losy przeplatają 
się z losami trzech sułtanów i kilku 
z ich kochanek, aby ponownie zakoń-
czyć się utratą wolności i trafieniem 
w ręce genialnej żony pewnego kupca, 
którą pokocha. Barwne kostiumowe se-
kwencje są zrealizowane z fantazją oraz 
rozmachem i nie dziwi nas, że Alithea 
jest oczarowana. Nie jesteśmy pewni,  
czy samym Dżinem, czy jego opowie-
ściami, ale nie robi to specjalnej różnicy. 
Podczas gdy jej życie jest beznamiętne, 
jego losem rządzą wielkie namiętności.

Bohaterka filmu Millera uczy się, 
że dawne historie nie straciły swo-

Gdy Alan J. Pakula przyjrzał się 
definiującej epokę aferze Watergate 
w klasycznym thrillerze politycz-
nym Wszyscy ludzie prezydenta 

(1976), sfinalizował także nieformalną „ 
paranoiczną” trylogię filmów w sam raz 
na czasy, w których lepiej nikomu nie ufać. 
Drugim filmem w trylogii był Syndykat 
zbrodni (1974) z Warrenem Beattym 

N azwiska twórców to często 
przydatny klucz do lepszego 
zrozumienia filmów, a także 
znaczna rekomendacja. 

W przypadku Georga Milllera nie 
ma natomiast gwarancji, że wielbi-
ciele jednego z jego filmów polubią 
następny, ani w ogóle zauważą, że 
coś je łączy.  
Trzy tysiące lat tęsknoty to pierwsze 
dzieło Millera od 2015 roku, gdy 
Mad Max: Na drodze gniewu prawie 
z miejsca został uznany za jeden 
z najlepszych filmów akcji w historii. 
Tym razem 77-letni Australijczyk 
powraca z anachroniczną baśnią dla 
dorosłych, która ewidentnie powsta-
ła z pasji, chociaż może nie być od 
razu ewidentne dokładnie do czego.

Adaptacja opowiadania laure-
atki nagrody Bookera A. S. Byatt to 
opowieść nieco autotematyczna, bo 
jej uczona bohaterka Alithea Binnie 
(Tilda Swinton), określająca się mianem 
narratolożki, zna na wylot zasady po-
dobnych historii. Gdy podczas delegacji 
w Stambule Alithea najpierw zauważa 
jeden magiczny byt, a później niechcący 
uwalnia Dżina (Idris Elba), początko-
wo wątpimy w jej zdrowie psychiczne. 
Jednak szybko sama bohaterka zaczyna 
kwestionować zasady opowieści 
w znacznie ciekawszy sposób. 

TRZY TYSIĄCE LAT TĘSKNOTY
REŻ. GEORGE MILLER,
PROD. USA/AUSTRALIA, 108 MIN
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KLUTE
REŻ. ALAN J. PAKULA 
PROD. USA, 114 MIN

Mateusz KuczmierowskiRecenzje
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#KoszKadra i ich #DumnaPolska

ghtera, który jako „Antek Rzeźnik” 
z orzełkiem na piersi grał przez 
ostatnie 7 lat! Serca kibiców skradł 
pochodzący z Pruszkowa skrzydłowy 
Michał Sokołowski będący prawdziwy-
mi płucami tej drużyny. Niesamowite 
zaangażowanie w obronie przeciwko 
gwiazdom rywali, ale i celne trójki oraz 
odważne wjazdy pod kosz „Sokoła” 
również przyczyniły się do wygranych 
nad reprezentacjami Czech, Izraela, 
Holandii, Ukrainy i Słowenii.  

– Między nami zawodnikami 
panowała bardzo dobra atmosfera 
i naprawdę cieszyliśmy się, spędzając 
czas razem. Na boisku w najważ-
niejszych momentach decydowały 
wielkie występy Mateusza, AJa, 
Sokoła i Olka, którzy wygrywali bez-
pośrednie rywalizacje z utytułowa-
nymi przeciwnikami. Na przestrzeni 
przygotowań i tego turnieju urośli-
śmy jako polska drużyna – tłumaczy 
Michalak. 

CZAS NA REWANŻ
Za trudny półfinał z wybitną 

Francją i trzymający w napięciu przez 
cztery kwarty mecz o brąz z gospoda-
rzami w Berlinie przyjdzie się polskiej 
drużynie jeszcze zrewanżować. 
Kiedy? Na kolejnych Mistrzostwach 
Europy, których współgospodarzem 
został właśnie ogłoszony nasz kraj! 

Koszykówka jest szybka, 
widowiskowa, a kiedy mecz toczy 
się punkty za punkty, to szalone 
emocje są pewne! Bądźcie na bieżąco 
z hashtagami #KoszKadra i #Dumna-
Polska – Biało-Czerwoni zaczęli pisać 
historię, której medalowy happy 
end wydaje się dziś coraz bardziej 
prawdopodobny!

mi przeciwnikami i jesteśmy bardzo 
groźni jako drużyna. Mam nadzie-
ję, że to początek ery boomu i na 
koszykówkę, i sukces, który zainicjuje 
kolejne – mówi na łamach „Konceptu” 
Michał Michalak, rzucający obrońca 
Reprezentacji Polski i absolwent Wy-
działu Ekonomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego.  

WYBORY CHORWACKIEGO TRENERA
Budowniczy ekipy, której naj-

większą siłą na tym EuroBaskecie była 
wola walki w defensywie i drużynowy 
atak oparty na punktach kilku liderów 
– Chorwat Igor Milicic – przygoto-
wania do mistrzostw rozpoczął od 
odmłodzenia reprezentacji i wska-
zania jednoznacznych boiskowych 
przywódców. 

Chorwacki trener doskonale zna 
Polskę, sam tu grał, poślubił Polkę 
i wychował na Pomorzu trzech synów, 
a z drużynami z Włocławka i Ostrowa 
Wielkopolskiego sięgał w ostatnich 
latach po złote medale naszej eks-
traklasy. Mimo krytycznych uwag 
najsłynniejszego polskiego koszykarza 
ostatniego dwudziestolecia Marcina 
Gortata pod adresem kapitana kadry 
Mateusza Ponitki Milicic odważnie po-
stawił na wszechstronnego 29-latka, 
który okazał się być jednym z najwięk-
szych objawień turnieju i dziś przebie-
rać może w ofertach z topowych lig. 

Dużym zaufaniem Milicic obda-
rzył także Aleksandra Balcerowskie-
go – młodego podkoszowego, który 
razem z masą nabiera coraz większego 
doświadczenia w międzynarodowym 
baskecie na poziomie seniorskim. 

Trener Polaków do dyspozycji na 
rozegraniu miał też gracza naturalizo-
wanego – Amerykanina AJa Slau-

O medale Mistrzostw Euro-
py polscy koszykarze grali 
ostatnio… 51 lat temu. Przez 
ostatnie pół dekady mieli-

śmy większe lub mniejsze sukcesy 
klubowe i reprezentacyjne, w tym 
gdyński awans do najlepszej ósemki 
elitarnej Euroligi – koszykarskiej Ligi 
Mistrzów czy ósme miejsce na MŚ 
w Chinach. Żaden z tych wyczynów 
na środowisku nie zrobił jednak tak 
dużego wrażenia jak czwarta pozycja 
na Mistrzostwach Europy AD 2022.

DLACZEGO BRAK MEDALU ŚWIĘTO-
WANY JEST JAK MEDAL? 

Ponieważ ten turniej, jak żaden 
wcześniejszy czempionat Starego Konty-
nentu, naszpikowany był największymi 
gwiazdami NBA, a pretendentów do me-
dali było wielu. Eksperci mówili zgodnie: 

•  Serbia z dwukrotnym MVP 
(Most Valuable Player – najbardziej 
wartościowy zawodnik – przyp.red.) 
NBA – Nikolą Jokiciem, 
• Grecja z mistrzem NBA z roku 
2021 Giannisem Antetokounmpo 
•  i broniąca tytułu Słowenia 
z 23-latkiem, który już trzykrotnie 
znalazł się w drużynie gwiazd NBA 
– Luką Donciciem. 

Te ekipy miały bić się o najwyższe 
laury, a do strefy medalowej jednak 
nie weszły. Słoweńców wyeliminowała 
reprezentacja Polski. 

JAK DO TEGO DOSZŁO?
– Jadąc na turniej, nie byliśmy 

nawet wymieniani w gronie fawory-
tów do wyjścia z grupy, a z każdym 
kolejnym meczem udowadnialiśmy, 
że potrafimy wygrywać z silniejszy-

Kibicuję polskim koszykarzom od 20 lat, czas, żebyście do mnie dołączyli. Nie przyjmuję żadnych 
wymówek, ta reprezentacja zasługuje na szacunek tak wielki jak okres, który upłynął od ostatniego 
awansu naszych panów do półfinału wielkiej, prestiżowej imprezy. Kim są? Co zrobili? Dlaczego  
4 miejsce EuroBasketu to historyczny sukces?

Aleksandra Samborska
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Nie udaję nawet, że jestem fanem konkur-
su chopinowskiego, bo dla mnie wszystkie 
wykonania są podobne. Nie mam słuchu. Ale 
przynajmniej nie udaję, że go mam.

Inaczej jest z wielkimi tuzami kultury 
i sztuki, estrady, filmu. Oni znają się na 
wszystkim. Znają obieg gazów cieplarnia-
nych, rozumieją niuanse polityki imigracyj-
nej i oczywiście wszystko wiedzą o polityce. 
Przede wszystkim, odwiecznie, że walczą 
z faszyzmem. A faszyzm jest tam, gdzie im 
ktoś pokaże, że jest. 

Przypominam sobie pewną obecnie zna-
ną gwiazdę polskiego rocka, z którą parę lat 
temu kilka razy rozmawiałem. Fantastyczna, 
zdolna dziewczyna. Nie zdradzała wówczas 
specjalnego zainteresowania sprawami 
politycznymi, geopolitycznymi, tym bardziej 
jakąś – sorry za określenie – filozofią tożsa-
mości narodowej. 

Nagle po kilku latach czytam z nią wy-
wiad. Ma „problem z polskością”. Skoro całe 
środowisko ma, to i ona musi przecież mieć. 
Taka moda. Jak za kilka lat będzie znowu 
moda na polskość, to jej się zmieni. 

Kiedy umarł Jan Paweł II, wszyscy byli 
teologami, w tym ci sami ludzie, którzy teraz 
– jak się mody odwróciły – mają problem 
z polskością. I tak w kółko. O jednym i dru-
gim nie mają pojęcia, bo to nie ich branża, ale 
mądrzą się, ile wlezie, bo są znani i lubiani, 
a ludzie powtarzają to za nimi. 

W sprawie Rogera Watersa najgorsze nie 
jest to, że jest prorosyjski. Najgorsze jest to, że 
żyjemy w czasach, w których jego zdanie w tej 
sprawie w ogóle się liczy.

Jak on mógł. Przecież przez dekady 
taki był pacyfistyczny. Taki melancholijny, 
antysystemowy. Takie wypuścił fantastyczne 
nastrojowe kawałki, które mówiły więcej 
niż niejedna książka. Kwiatki do lufy, pokój, 
walka o klimat. Bardzo był zawsze zatroska-
ny o zwierzęta zabijane przez myśliwych. 
Protestował przeciwko wojnie w Iraku i pre-
zydenturze niedobrego Trumpa. 

A tu nagle… najpierw poparł zajęcie 
Krymu przez Rosjan. Potem, gdy na Ukrainie 
odsłaniane są masowe groby, gdy Polskę wy-
pełniają miliony uchodźców, w tym tysiące 
już wdów i matek, gdy w mediach społecz-
nościowych pokazują zdjęcia dzieci, które 
już nie żyją, on pisze listy, gdzie krytykuje 
ukraiński nacjonalizm i nieco dwuznacznie, 
ale popiera Putina. 

Cóż się stało Rogerowi Watersowi? Dla-
czego się tak dziwnie zachował? Tak dziwnie, 
że aż Kraków zdecydował się odwołać jego 
koncert? Mam swoją teorię.

Roger Waters jest po prostu artystą. 
Wybitnym. Jednym z najwybitniejszych 
w swoim fachu. Jest też w związku z tym 
gwiazdorem. Przyzwyczaił się, że tysięczne 
tłumy spijają słowa z jego ust, obojętne, co 
powie. A mówił z reguły to, co było modne, 
co wpadło mu w ucho, co mu się wydawało. 
Teraz mu się źle wydało. 

O Ukrainie, charakterze tego państwa 
dziś, korzeniach konfliktu i współczesnej 
Rosji wie mniej więcej tyle, co ja o obsłudze 
syntezatora albo grze na gitarze.

Czasem słucham, ale nawet nie mam 
pojęcia, jak się gra. Wystarczy mi muzyka. 

Słuchanie głosu artystów w jakiejkolwiek sprawie, poza tworzoną przez 
nich sztuką, to idealny pomysł, by znaleźć się w roli faceta, który zrobił ogromny 
krok naprzód, tyle że wcześniej stał nad przepaścią.

Tyrania ignorantów

Wiktor Świetlik
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i zjawiska zmysłowe mają swój sens zwy-
kły, powszedni dla ludzi zadawalających się 
powierzchnią, lecz dla szukających głębiej 
kryją w swym wnętrzu otchłanie nieskończo-
ności; zewnętrzna, widoma część symbolu, 
musi być konkretnym obrazem ze świata 
zmysłom podległego, tak aby nawet dla tych, 
którzy żadnej głębi szukać w niej nie będą, 
miała zupełnie jasne, powszednie znaczenie; 
korzenie zaś winien on mieć w ciemności, tj. 
za tym obrazem konkretnym muszą otwierać 
się bezkresne widnokręgi ukrytej, nieskoń-
czonej, wiekuistej, niezmiennej i niepojętej 
istoty rzeczy”.

Jak tworzyć? Od czego zacząć? Czy 
istnieje metodologia pracy nad Pięknem? 
Przesmycki pisał o tym, jak oprawiać poetyc-
ko perspektywy nieskończoności: „spe-
cjalnymi dotknięciami pędzla poetyckiego 
markować te ostatnie, kazać się ich domyślać 
duchowi zdolnego do marzenia czytelnika 
i tu i ówdzie tylko fosforycznym błyskiem 
drogę ku głębinom ukrytym rozświetlać”.

Metodę twórczości artystycznej oddał 
w sposób wyjątkowy Wyspiański. W Wy-
zwoleniu pisał: „By zacząć sztukę, stworzyć 
dzieło, / potrzeba męki, trudu, pasji, / bólu, 
skarg, żalu, smętku, lęku, / grozy, litości”. 

Adam Chmielowski w rozprawie z teo-
rii estetyki pisał: „Niepodobna dowieść, 
dlaczego łańcuch gór daje widok wzniosły, 
ryk burzy na oceanie wzniosłą harmonię – 
dlaczego drzewo jest piękne, a inne brzydkie, 
bo piękna w naturze we właściwym znacze-
niu nie ma, ono tylko w nas samych – my je 
odnajdujemy i nie tylko artyści z fachu”. 

Uważał, że „tej [sztuki] nie trzeba się 
uczyć, trzeba tylko duszę swoją kształcić 
i podnosić”. Dostrzegał  nierozerwalność 
dzieła, sztuki, utworu z jego autorem. 

Piękno jest wynikiem odkrywania Prawdy 
i Dobra w sobie i w świecie. Ktoś, kto raz ich do-
tknął, już nigdy tego nie zapomni. Odnalazł już 
swą życiową misję. I wie, czego chce. Jak ujął to 
Jerzy Żuławski: „Nie dbam, nie dbam, dni kilka 
mniej czy więcej będzie, / chciałbym tylko mieć 
tyle chwil życia i siły, / by nić wysnuć do koń-
ca, co się w duszy przędzie, / wcielić w pieśni te 
myśli, co się tęskne śniły”. By dokonywać tego 
dzieła, potrzebna jest nadprzyrodzona moc. 
Siła, której szukał Wyspiański: „Zstąp Gołębi-
ca, Twórczy Duch, / byś myśli godne wzniecił 
w nas, / ku Tobie wznosim wzrok i słuch”.

Stanisław Przybyszewski pisał, że „sztu-
ka jest odtworzeniem tego, co jest wieczne, 
niezależne od wszelkich zmian i przypad-
kowości, niezawisłe ani od czasu, ani od 
przestrzeni, a więc odtworzeniem istotności, 
tj. duszy, życia duszy we wszystkich jej prze-
jawach, niezależnie od tego, czy są dobre, czy 
złe, brzydkie lub piękne”. 

Gdyby literalnie rozumieć Przybyszew-
skiego, wypadałoby się z nim nie zgodzić. 
Dosłowne odczytanie tej idei prowadzi do 
„obnoszenia na tarczach wszelkich płytkich 
tryumfatorów, wszelkich epigonów, wul-
garyzatorów” – zjawiska opisanego już sto 
lat temu przez Zenona Przesmyckiego. Dziś 
znamy to z wystaw niektórych popularnych 
nurtów sztuki współczesnej. Choć opis 
jest dawny, to problem pozostaje aktualny: 
„frazes, bezmyślność, atrofia estetyczna, 
anarchia pojęć, słaba lub żadna znajomość 
przeszłości, brak wszelkiego autorytetu, obce 
sztuce widoki i cele”.

Po pierwsze, żeby sztuka była wieczna, 
musi zachować łączność z Pięknem. Propo-
zycja ich separacji, choć stale podnoszona, 
nie prowadzi do niczego. Tylko twórczość 
wyrażająca Piękno w całej jej wielości i różno-
rodności jest wiecznotrwała i warta wysiłku. 
Po drugie, sztuka niesie przesłanie dające do 
myślenia. Po trzecie, artysta, czy tego chce, 
czy nie, jest związany ze wspólnotą, z której 
wyrósł, i z momentem dziejowym, w któ-
rym tworzy. 

Zgodzić się zatem trzeba z Konradem 
z Wyzwolenia Wyspiańskiego, że „sztuka ma 
zarody nieśmiertelności i jedna jedyna jest 
tradycją. Czyli więc, z myślenia chaotycznego 
ostoi się jedynie Sztuka, jako rzecz wieczy-
sta”. A dzieło „musi mieć formę artystyczną… 
ha… tak… tak… — formę nieodwołalną, 
artystyczną, formę nieodwołalnego piękna, 
przed którym nie ostoi się nic, która jak 
młot walić będzie i przed którym wszyst-
ko polęże”.

Sztukę najpełniej tłumaczy kategoria 
symbolu. Jak pisał Przesmycki: „Sztuka wiel-
ka, sztuka istotna, sztuka nieśmiertelna była 
i jest zawsze symboliczną; ukrywa za zmy-
słowymi analogiami pierwiastki nieskończo-
ności, odsłania bezgraniczne pozazmysłowe 
horyzonty”. Symbol zaś jest „analogią żywą, 
organiczną, wewnętrzną, jest odtworzeniem 
rzeczywistości, w której formy, postacie 
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Studiując Młodą Polskę, można uczyć się Piękna. To okres bogaty w zasoby sił 
twórczych, pełny energii, werwy. Wystarczy przygotowanie w zakresie estetyki, 
nauki o sztuce, jej istocie, o kryteriach oceny dzieł sztuki, metodach twórczości, 
o roli sztuki w życiu społecznym.
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Biuro Informacji Kredytowej jest inicjatorem programu edu-
kacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i partnerem 
w module „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie 

i życiu osobistym”.

W ostatnim kwartale odnotowano ponad 1800 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę  
598 tys. zł. Skala nieraportowanych ataków oszustów jest wielokrotnie większa. Przestępcy dzwonią 
z numerów telefonu, które wyświetlają się jak prawdziwy numer wiarygodniej instytucji, np. znanego  
dostawcy usług lub banku. Ofiarą takiej manipulacji socjotechnicznej może paść każdy.

Uwaga na telefoniczne  
próby wyłudzania danych 

żenia SMS, które otrzymasz, gdy ktoś 
na Twoje dane zaciąga kredyt, pożyczkę, 
zawiera umowę z operatorem telekomu-
nikacyjnym, dokonuje zakupów na raty. 

Działaj ostrożnie i rozsądnie – Twoje 
zachowanie ma wpływ na bezpieczeń-
stwo Twoich danych i Twoich pieniędzy.

UWAŻAJ NA OSZUKAŃCZE  
TELEFONY – WAŻNE RADY, JAK NIE 
DAĆ SIĘ OSZUKAĆ

• Nigdy nie kontynuuj podejrzanych 
rozmów – jeśli masz obawę co do wiary-
godności osoby, która dzwoni – natych-
miast się rozłącz. 
• Pamiętaj: pracownik BIK, Związku 
Banków Polskich, Twojego banku NIGDY 
nie pyta się o login i hasło do logowania 
na Twoje konto w banku, nie prosi o peł-
ny numer Twojej karty, jej daty ważności 
oraz kod CVV2/CVC2, ani nie namawia 
do zainstalowania aplikacji na Twoim 
komputerze lub smartfonie. 
Nie potwierdzaj operacji, których sam 
nie zlecasz, albo których do końca nie 
rozumiesz.
• Nie oddzwaniaj odruchowo na 
nieznany numer – to niebezpieczeństwo 
przekierowania do krajów egzotycznych 
– za takie połączenie Twój operator ko-
mórkowy pobierze podwyższoną opłatę.
• Miej włączone Alerty BIK – ostrze-

E ksperci BIK obserwują aktywność 
telefoniczną oszustów podszywa-
jących się pod różne instytucje za-
ufania publicznego i znane firmy. 

Cel działań złodziei jest jeden – bezpraw-
ne przejęcie danych personalnych, które 
są przepustką do uzyskania korzyści 
finansowych. Przestępcy działają lawi-
nowo, bo kiedy już zdobędą czyjeś dane, 
potrafią w ciągu dnia zaciągnąć na tę 
osobę nawet kilkadziesiąt pożyczek.

Wykorzystują najnowsze techno-
logie i metody socjotechniczne. Należy 
do nich metoda telefoniczna, w której 
podszywają się pod prawdziwe orga-
nizacje i firmy. Złodzieje wykorzystują 
narzędzia umożliwiające wykonanie 
połączenia telefonicznego z wyświetle-
niem faktycznego numeru wiarygodnej 
instytucji. Dzwonią do przypadkowych 
osób, najczęściej ofiar wycieków danych. 
Oszuści podczas rozmowy brzmią 
bardzo profesjonalnie, stosują element 
zaskoczenia, wykorzystują ludzką naiw-
ność lub nieuwagę.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/Nowoczesne-
ZarzadzanieBiznesem
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Nabór wniosków 
1.10 – 15.11.2022

Kto może złożyć wniosek
Osoby w wieku 15-25 lat, tworzące 
wynalazki lub prowadzące projekty 
naukowo-badawcze w dziedzinie 
nauk ścisłych i medycyny

Co można otrzymać
Grant w wysokości 25 000,00 zł na 
rozwój wynalazku/projektu

Gala finałowa 
10 stycznia 2023
Planetarium – Śląski Park Nauki w 
Chorzowie

Talenty Jutra

Patronat Honorowy

Organizator Patronat Honorowy Patronat Partner merytoryczny Patronat medialny

empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra
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wyłonią 20 najlepszych uczestników, których 
uhoronujemy grantami w wysokości 25 tysię-
cy złotych każdy.

W jaki sposób będzie można wysłać 
swój wniosek?

Na stronie internetowej empiriaiwie-
dza.pl będzie dostępny generator wnio-
sków online. 

Skąd wzięła się idea stworzenia takie-
go programu?

Taka forma programu grantowego wzięła 
się z obserwacji realiów panujących na rynku. 
Pomaga nam w tym niewątpliwie platforma 
LinkedIn. Dostrzegliśmy fakt, że występuje 
pewna nisza i problem związany z brakiem 
funduszy dla młodych, zdolnych naukowców, 
którzy prowadzą swoje badania i tworzą wyna-
lazki. Sądzimy, że trzeba takim osobom pomóc. 

W szczególności, że jeśli ktoś na świecie 
dostrzeże człowieka z takim talentem nauko-
wym, to od razu zechce go do siebie ściągnąć na 
stałe. My pragniemy z kolei taką osobę zatrzy-
mać w kraju i zapewnić jej tym samym warunki 
do rozwoju w Polsce.

Jaki główny problem obecnie dostrze-
ga Pani w rozwijaniu zdolności nauko-
wych w naszym kraju? 

Mamy dziś naprawdę zdolną i otwartą 
młodzież, która ma szansę zmienić świat. Do 
głównych problemów utrudniających zrealizo-
wanie tego celu należy zaliczyć wspomniany 
wcześniej brak odpowiednich funduszy, a tak-
że mentorów, którzy byliby w stanie odpowied-
nio pokierować młodymi naukowcami. 

Należy pamiętać, że dostępność labora-
toriów czy zapewnienie właściwych warun-
ków stanowi niezwykle istotny element prze-
kładający się na sukces w wielu dziedzinach 
naukowych. 

Zdecydowaliśmy się podążać trochę 
w ślad za Izraelem, który jest mistrzem świa-
ta w kreowaniu i wychowywaniu Noblistów. 
Z tego powodu na finał naszego grantowego 
programu zaprosimy wielu sponsorów oraz 
przedstawicieli świata nauki po to, by stwo-
rzyć laureatom szansę nawiązania kontaktów 
i – miejmy nadzieję owocnej – współpracy.

W październiku fundacja wystartuje 
z najnowszym programem granto-
wym Talenty Jutra skierowanym 
do młodych naukowców. Jak mówi 

Zuzanna Piasecka, prezeska fundacji Empiria 
i Wiedza: głęboko wierzymy w to, że młodzi 
ludzie naprawdę mają szansę zmieniać świat 
– dlatego właśnie postanowiliśmy zrealizo-
wać ten program.  

Patryk Kijanka: Do kogo skierowany 
jest program Talenty Jutra? 

Zuzanna Piasecka, prezeska fundacji Em-
piria i Wiedza: Do młodych ludzi – między 15 
a 25 rokiem życia – z otwartym umysłem, któ-
rzy pracują nad jakimś wynalazkiem albo ba-
daniami w zakresie nauk ścisłych i medycyny. 

Jednak, aby móc liczyć na przyznanie 
grantu – należy udowodnić, że prezentowany 
projekt konkursowy znajduje się już w fazie 
wykonawczej. Oznacza to, ż zostały wzglę-
dem niego poczynione badania lub konkretne 
prace. Nie finansujemy samego pomysłu na 
badania lub wynalazek. Jest to ważny waru-
nek przystąpienia do programu.

Dlaczego program obejmuje tylko na-
uki ścisłe?

Do tej pory Polska może pochwalić się za-
równo literackimi, jak i pokojowymi nagroda-
mi Nobla. Jeśli chodzi o nauki ścisłe, ostatnią 
nagrodzoną osobą z naszego kraju była Maria 
Skłodowska-Curie (111 lat temu). Chcemy 
to zmienić. 

Kiedy startuje program? 
Inaugurację programu zaplanowaliśmy 

na pierwszy października – opowiemy o nim 
podczas konferencji naukowej World Space 
Week we Wrocławiu. Do 15 listopada będzie-
my zbierać zgłoszenia. 

Następnie odbędzie się wstępna preselek-
cja. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy 
50 osób, których wynalazki bądź badania wy-
każą w naszej ocenie największy potencjał, 
mogący mieć realny wpływ na świat nauki. 

Tych 50 finalistów zaprosimy następnie 
na oficjalną galę do Planetarium w Chorzo-
wie, gdzie nasi znakomici jurorzy, wśród któ-
rych znajdą się m.in. partnerzy merytoryczni, 

Talenty Jutra – najnowszy program 
grantowy BGK dla młodych naukowców

Empiria i Wiedza jest fundacją powołaną przez Bank Gospodarstwa  
Krajowego, której  głównym celem jest dbanie o zrównoważony  rozwój  
społeczno-gospodarczy Polski, a tym samym zapewnienie jak najlepszej  
przyszłości Polakom. Z tego powodu fundacja podejmuje szereg działań opartych 
na inwestycjach wspierających edukację oraz rozwój społeczny w naszym kraju.
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