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Smart city w praktyce
Rozwiązania zmieniające miasto
Smart city potocznie oznacza miasto, które wykorzystuje najnowsze technologie do zarządzania i analizy funkcjono-
wania. W rzeczywistości to dużo bardziej pojemna koncepcja, obejmująca wiele aspektów od kwestii technologicz-
nych, przez urbanistyczne, skończywszy na energetycznych i środowiskowych.

Dla uproszczenia można przy-
jąć, że smart city to miasto, które 
w mądry sposób rozwiązuje pro-
blemy urbanistyczne, a za priory-
tety uznaje się tam komunikację 
z mieszkańcami, dbałość o jakość 
ich życia oraz walkę o środowisko 
i efektywne wykorzystanie ener-
gii. Co to jednak oznacza w prak-
tyce? Poniżej kilka przykładów 
na to, jak miasto może wprowa-
dzać rozwiązania, dzięki którym 
może uzyskać miano smart.

Komunikacja 
z mieszkańcami
W smart city zdanie mieszkańca 
liczy się nie tylko w czasie kam-
panii wyborczych. Załatwianie 
większości spraw z poziomu 
smartfona lub komputera, do-
stęp do e-urzędów, informacji 
i platform partycypacji to w du-
żych aglomeracjach standard. 
Różni je to, co z uzyskanymi da-
nymi robią. Jeśli miasto wsłu-
chuje się w potrzeby mieszkań-
ców, daje im możliwość uczest-
nictwa w podejmowaniu decy-
zji i reaguje na zgłoszone pro-
blemy – jest smart.

Wbrew pozorom to nie jest 
głównie kwestia technologii, 
ale filozofii. Rady dialogu, bu-
dżet obywatelski, czy referen-
da, to tylko niektóre narzędzia 
społecznej partycypacji, wyko-
rzystujące najprostsze rozwią-
zania. Wyżej są systemy analizy 
danych, które pozwalają zarzą-
dzać ruchem, projektowaniem 
dzielnic w oparciu o dane demo-
graficzne i przepływy mieszkań-
ców oraz systemy AI zarządzają-
ce energią. W mądrym mieście 
każdy mieszkaniec ma realny 
wpływ na jego rozwój.

15-minutowe 
miasta
Choć – jeśli wierzyć statysty-
kom – większość mieszkańców 
posiada własny samochód, to 
zgodnie z wynikami badań nad 
jakością życia w miastach (Qu-
ality of living city ranking) wśród 
najważniejszych zalet metropo-
lii nie wymienia się parkingów 
i szerokich autostrad (chyba że 
wokół miasta). Wiedeń, który od 
lat wygrywa ten ranking, może 
pochwalić się tym, że z transpor-
tu publicznego korzysta blisko 73 

proc. jego mieszkańców, a więk-
szość potrzeb mogą oni załatwić 
w centrum i najbliższej okolicy.

Efektywny i bezpieczny 
transport miejski jest absolutną 
podstawą. Jest to zgodne z ideą 
piętnastominutowych miast – 
czyli takich, w których większość 
życiowych potrzeb (takich jak 
praca, rozrywka, zakupy, usługi, 
czy też sprawy w urzędach) za-
spokoimy bez konieczności prze-
mieszczania się dalej niż na od-
ległość krótkiego spaceru, a inne 
sprawy załatwimy bez koniecz-
ności korzystania z samochodu. 
Projektowanie w ten sposób ca-
łych kwartałów miast jest smart, 
zwłaszcza jeśli wykorzystamy do 
tego dane i zapotrzebowania ge-
nerowane przez mieszkańców.

Drugie życie 
budynków
Decydując się na urzeczywist-
nienie idei smart city, można 
ulec pokusie pójścia na skróty 

i projektowania całych dzielnic 
na nowo. Można w tym proce-
sie utracić bardzo wiele war-
tościowej tkanki miejskiej oraz 
tożsamości dzielnic. Innym po-
dejściem jest wykorzystywanie 
istniejącej zabudowy i nadawa-
nie budynkom drugiego życia, 
jak choćby w przypadku war-
szawskiej Fabryki Norblina, czy 
Browarów Warszawskich.

Mądre miasto charakteryzu-
je się tym, że dopasowuje się do 
potrzeb mieszkańców, a te po-
trzeby są zmienne – jak choć-
by w przypadku biur, które co-
raz częściej przekształcają się 
w mniej formalne co-worki, cze-
go przykładem popularne Słu-
żewieckie Brain Embassy. Same 
budynki również przechodzą 
transformację, a ich projektan-
ci zmierzają w kierunku neu-
tralności dla środowiska, choć-
by dzięki pozyskiwaniu energii 
ze źródeł odnawialnych. Tak 
jest w przypadku własnej elek-

trowni słonecznej na budowa-
nym przez Yareal osiedlu Pozy-
tywny Mokotów na Służewcu. 
Inne rozwiązanie to wykorzy-
stanie deszczówki w systemach 
sanitarnych.

Z perspektywy wpływu na 
środowisko, lepiej poddać mo-
dernizacji istniejące budynki, niż 
budować nowe.

Zielona energia 
w miastach
Rosnące zainteresowanie zie-
loną energią wynika z jakości 
powietrza jakim oddychamy 
w miastach w Polsce. Mapa czuj-
ników smogu świeci się każdej 
zimy na czerwono, więc rośnie 
świadomość społeczna i zain-
teresowanie tą kwestią.

Miasto ma pod tym wzglę-
dem bardzo duże pole ma-
newru – od metod podsta-
wowych, jak wymiana pieców 
i zakaz palenia w kominkach, 
po bardziej zaawansowane, jak 

monitoring jakości powietrza, 
produkowanie zielonej energii, 
czy też zeroemisyjny transport 
miejski, np. oparty na wykorzy-
staniu zielonego wodoru. Dzię-
ki danym zużycia zbieranym 
przez czujniki i analizowanym 
przez algorytmy, można ponad-
to regulować produkcję i przesył 
energii, a w przyszłości stworzyć 
sieć rozproszoną, w której bu-
dynki, samochody i elektrownie 
będą zarówno producentami, 
jak i odbiorcami energii – w za-
leżności od optymalnego zu-
życia.

Ekonomia 
współdzielenia
Każdy z nas ma potrzeby, bez 
których nie wyobraża sobie 
komfortowego życia. Dla jed-
nych będzie to samochód, miej-
sce parkingowe przed domem 
i przed biurowcem, telewizor 
oraz inne dobra. Trendy poka-
zują jednak, że młodsze poko-

lenia nie przywiązują tak dużej 
wagi do posiadania tych dóbr, 
co przekłada się na rosnącą 
ofertę firm opartych o ekono-
mię współdzielenia. W praktyce 
oznacza to, że zwiększać się bę-
dzie dostęp do transportu typu 
MaaS (Mobilność jako Usługa), 
takiego jak hulajnogi, rowery 
i samochody na minuty, ale tak-
że współdzielenie takich usług 
jak wynajem pralki czy wiertarki 
udarowej zgodnie z chwilową 
potrzebą.

Dla smart city te rozwiązania 
oznaczają spore możliwości wy-
korzystania uwolnionych w ten 
sposób zasobów – głównie jeśli 
chodzi o projektowanie dzielnic 
w oparciu o wspomnianą teorię 
15-minutowego miasta, czy też 
położenie nacisku na udogod-
nienia dla mobilnych, ale nie 
zmotoryzowanych użytkowni-
ków. W praktyce może to ozna-
czać zamianę parkingów na par-
ki, czy martwych betonowych 
placów na miejsca użyteczności 
publicznej.

Przyszłość 
smart cities
Ewolucja tytułowego pojęcia 
pokazuje, z jak niejednorod-
nym i zmiennym konceptem 
mamy do czynienia. Nie zna-
czy to jednak, że nie można 
nic powiedzieć o przyszłości 
tej koncepcji, choć oczywiście 
wszelkie próby przewidywa-
nia przyszłości są obarczone 
bardzo dużym ryzykiem – ko-
ronawirus uzmysłowił nam to 
bardzo wyraźnie.

Można jednak przyjąć, że „mą-
dre miasta”, które wykorzystają 
dane do uczenia się, a zasoby do 
poprawiania jakości życia miesz-
kańców, których będą traktowa-
ły jak partnerów, w przyszłości 
będą miały jeszcze większą prze-
wagę nad tymi, które będą stały 
na stanowisku, że wiedzą lepiej 
czego ludziom trzeba. Nacisk na 
uczestnictwo i współdecydowa-
nie o rozwoju miasta oraz na wy-
korzystanie danych, do których 
dostęp jest łatwiejszy niż kiedy-
kolwiek, będą najprawdopodob-
niej wyznaczały kierunki rozwoju 
smart cities.

Jakub Kompa
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BIURO
W CHMURACH
Kto ma najładniejszy widok 
z biura? Piloci. W dzisiejszych 
czasach oni też na dyżurach 
głównie klikają w komputerze, 
ale nawet w czasie pandemii nie 
mają opcji wyboru pracy zdal-
nej. Przynajmniej na razie.

Kiedy zaczynałem umawiać się na wy-
wiady z pilotkami i pilotami samolo-
tów pasażerskich, by dla „Dużego For-
matu” odpowiedzieć na reporterskie 
pytanie „Co się dzieje za zamknięty-

mi drzwiami kabiny pilotów?”, wy-
obrażałem sobie spotkania z umun-
durowanymi lotnikami, asami prze-
stworzy, którzy idą przez życie jak po 
swoje. Dumni jak Leonardo DiCaprio 
w „Złap mnie, jeśli potrafisz”, z reflek-
sem prawdziwego pilota Sully’ego, 
którego w filmie zagrał Tom Hanks. 
Wydawało mi się, że aby pracować 
w przestworzach, trzeba mieć zestaw 
cech nie z tej ziemi. Bo jak inaczej po-
radzić sobie z pilotowaniem samolo-
tu, a wcześniej przejść wszystkie szko-
lenia, włącznie z opanowaniem fizyki 
w stopniu zaawansowanym?

Szybko zostałem sprowadzony 
na ziemię. Pilotki i piloci rzeczywi-
ście okazali się pełni pasji, talentów 
i umiejętności, ale gdybym nie wie-
dział, że pracują w lotnictwie, mógł-
bym na pierwszy rzut oka przypisać 
im zdecydowanie bardziej przyziem-
ne zawody. Moi rozmówcy twierdzi-
li, że nawet ja mogę zostać pilotem. 
A skoro ja, to i ty. W dzisiejszych cza-
sach, słuchałem zdumiony, sterują-
cego samolotami da się wytrenować 

podobnie jak zawodowego kierowcę. 
Po prostu kurs jest bardziej skompli-
kowany, dłuższy i droższy.

Zawód i pasja

Zupełnie zwyczajne okazały się też 
branżowe problemy – współcześni 
piloci bywają niewolnikami grafi-
ków, w pracy narzekają na powta-
rzalność, przerost biurokracji i coraz 
mniej prawdziwego latania. Wszystko 
przez postępującą automatyzację. 

Stąd teza, że praca zdalna pilotów 
jeszcze nie jest możliwa, ale w przy-
szłości całkiem realna.

Część moich rozmówców uważa, 
że w ciągu kilku dekad może dojść 
do całkowitego wycięcia człowieka 
z kabiny pilotów. Loty staną się au-
tonomiczne i będą sterowane przez 
kontrolerów, tak jak współczesne 
wojskowe drony. Największą prze-
szkodą nie będą kwestie technicz-
ne, czy umiejętności kontrolerów, 
a przekonanie pasażerów, by zechcie-
li wejść do autonomicznego samolo-
tu. W tej chwili wsiadają do maszyn 
z ludźmi w kabinach, ale i tak przez 
przeważającą część lotu sterami wła-
da automatyczny pilot. Dla pasaże-
rów to bez różnicy - a dla pilotów?

Wielu z nich czuje po pracy… nie-
dosyt latania i każdą wolną chwilę po 
pracy wykorzystują na… latanie. Pa-
sję realizują na mniejszych maszy-
nach sportowych, czy w szybowcach. 
Tam znów mogą poczuć, że gdy ste-
ry są w rękach, ma to bezpośrednie 
przełożenie na pilotowaną jednostkę.

Pilot 
jak pracownik biura?
Część pilotów jest rozczarowana, że 
praca u największych i najbardziej 
popularnych przewoźników przypo-
mina wyzwania, z którymi mierzą się 
pracownicy wielu firm. Nazywają sie-
bie „operatorami sprzętu latającego”, 
gdy bywają rozliczani z poszczegól-
nych odcinków lotu, tak jak załoga 
pokładowa z szybkiego pożegnania 
pasażerów, posprzątania i przywita-
nia nowych.

Opóźnienia są uciążliwe z punktu 
widzenia spieszących na spotkanie 
służbowe lub korzystających z wa-
kacyjnej przerwy pasażerów, ale dla 
pilotów mogą oznaczać także skru-
pulatniejszą analizę ich pracy przez 
przełożonych. Menedżerowie spraw-
dzają, dlaczego nie udało się nadro-
bić straty czasu, która zaczęła się 
w lotniskowym korku.

Do tego dochodzą wolnoryn-
kowe realia, w których część załogi 
znajduje u wielkich przewoźników 
zatrudnienie jedynie w formie b2b 
i jest wynagradzana tylko za czas 
spędzony w locie. Jeśli wylądują, 
na przykład z powodu złej pogody, 
w Rzeszowie, a nie w Warszawie i zo-
staną dowiezieni do stolicy dopiero 
podstawionym busem, to może się 
zdarzyć, że do domu wrócą po kilku-
nastu godzinach, a wynagrodzenie 
dostaną jedynie za dwie. Nie narze-
kają, bo zarobki pilotów wciąż utrzy-
mują się na wysokim poziomie i za-
płata za lot nadal jest atrakcyjniejsza, 
niż za kilkanaście godzin biurowej 

pracy. Chociaż oczywiście wszystko 
zależy od tego, które biuro porówna-
my z którym przewoźnikiem.

Gdzie polatać?

Po fortunę polscy piloci wyjeżdżają 
do Chin, innych krajów Azji lub na Bli-
ski Wschód. Na trudne warunki pracy 
nie narzekają, choć siedzą godzinami 
w ciasnych fotelach i nie mają nawet 
gdzie postawić kubka z kawą. Każdą 
niedogodność - od częstych pobu-

dek w środku nocy, by zdążyć na lot 
o świcie, przez dochodzenie do siebie 
na skutek zmian stref czasowych, po 
ciągłą rozłąkę z bliskimi - rekompen-
suje im codzienna realizacja marzeń.

Szczególnie zadowoleni z tego, 
że robią w pracy to, co kochają i za 
czym zawsze tęsknili, są piloci, któ-
rzy wcześniej przez lata pracowali 
w biurach, korporacjach, urzędach 
lub prowadzili własne biznesy. Po go-
dzinach realizowali swoją pasję jako 
hobby w aeroklubach, a po czterdzie-
stce, dzięki mądrym inwestycjom, 
mieli pieniądze na szkolenia i dziś 
siadają za sterami Airbusów i Boein-
gów. Szczęśliwi, że zdecydowali się na 

zmianę. Jest ich sporo. Także dlatego, 
że aż do wybuchu pandemii popyt na 
pilotów stale rósł.

Fascynujący 
świat lotników
Opowieści pilotek i pilotów o wielkich 
marzeniach i niezwykłych doświad-
czeniach oraz o nieustających zmaga-
niach z postępującą automatyzacją, 
niewystarczającym przeszkoleniu, 
katastrofach powietrznych i tęsknocie 

za rodziną znajdziecie w mojej książce 
„Lecę”. Mogłem ją napisać dzięki te-
mu, że po publikacji wspomnianego 
na wstępie reportażu, nie przestałem 
spotykać kolejnych fascynujących lot-
ników. Takich, którzy nie patrzą na 
innych z góry, tylko dlatego, że mają 
najładniejszy widok z biura.

Ci wspaniali ludzie pozwolili mi 
też zajrzeć za drzwi zamkniętego 
kokpitu i zdradzili, co robią w czasie 
wielogodzinnych lotów. Opowiedzie-
li również o wyzwaniach, jakie stoją 
przed przewoźnikami w rzeczywisto-
ści, która czeka nas po pandemii.

Jan Pelczar

Jan Pelczar
dziennikarz Radia RAM, absolwent Polskiej 
Szkoły Reportażu. Od 1997 roku nieprzerwa-
nie związany z radiem, od 1998 roku prowa-
dzi autorski magazyn filmowy. Współpracuje 
z „Przekrojem”.

Kokpit Boeinga 737-300. /fot. Wikipedia/

[fot. Jerzy Wypych]
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Wydarzenia w programach 
publicystycznych komen-
tuje zdecydowanie więcej 
mężczyzn niż kobiet – alar-
muje Instytut Zamenho-
f a w o p u b l i kow a ny m 
niedawno raporcie doty-
czącym równości płci.
Kiedy 25 października 2020 r. na 
Twitterze pojawia się zapowiedź 
poniedziałkowego programu 
Dominiki Wielowieyskiej w ra-
diu Tok FM, w sieci rozpoczyna 
się prawdziwa burza. Głosy nie-
zadowolenia zalewają profil ra-
dia. Skąd taka reakcja? Okazuje 
się, że dziennikarka do komen-
towania wydarzeń związanych 
z protestami po orzeczeniu Try-
bunału Konstytucyjnego ogra-
niczającego prawo do aborcji 
zaprosiła czterech mężczyzn i... 
tylko jedną kobietę. Słuchacze 
uznali, że to niedopuszczalne. 
Redakcja radia opublikowała 
przeprosiny, a w audycji koniec 
końców wypowiedziały się trzy 
kobiety i czterech mężczyzn.

Niewidoczne kobiety
Ta jaskrawa sytuacja nie jest 
w polskich mediach żadnym no-
vum – wskazuje raport „Media 
bez kobiet” opracowany przez 
Nikolę Bochyńską i Pawła Prusa 

z badającego media w Polsce In-
stytutu Zamenhofa. Raport po-
wstał, by pokazać skalę zjawiska 
nierówności i sprawdzić, czy to 
mężczyźni kształtują opinię pu-
bliczną i wpływają na poglądy 
czytelników, słuchaczy czy wi-
dzów. Bochyńska i Prus na prze-
łomie października i listopada 
2020 roku wzięli pod uwagę 
107 wydań osiemnastu różnych 
programów telewizyjnych, któ-
re zostały wyemitowane 10 dni 

po wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie aborcji. Po-
liczyli, ile kobiet i ilu mężczyzn 
komentowało to, co działo się 
wówczas w Polsce.

Polskie media na co dzień 
mają duży problem z zachowa-
niem równowagi płci wśród za-
praszanych do komentowania 
wydarzeń gości. „Często zda-
rzają się sytuacje, w których 
liczba kobiet stanowi mniej niż 
10 proc.” – twierdzi Instytut Za-

menhofa. Pytani o tę kwestię 
twórcy programów tłumaczą to 
tym, że do programów zapra-
szają gości, którzy odpowiadają 
im pod względem merytorycz-
nym, że gości do programów 
wskazują biura prasowe par-
tii politycznych oraz że kobie-
ty zdecydowanie częściej niż 
mężczyźni odmawiają udziału 
w programach. Przyczyną nie-
równości jest również fakt, że 
wysokie stanowiska w insty-

tucjach publicznych znacznie 
częściej zajmują mężczyźni, 
więc siłą rzeczy to właśnie oni 
komentują bieżące wydarzenia.

Kto o strajkach?
Badanie Instytutu Zamenho-
fa odbyło się w czasie zeszło-
rocznych strajków kobiet. Czy 
te wyjątkowo ważne wyda-
rzenia – przede wszystkim dla 
kobiet – omawiały one same? 
Okazuje się, że było lepiej niż 
zazwyczaj, choć nie idealnie. 
Z raportu „Media bez kobiet” 
wynika, że najgorzej wypadły 
media publiczne. W sztanda-
rowym programie TVP „Gość 
Wiadomości” na dziesięć pro-
gramów zaproszono dwuna-
stu mężczyzn i tylko dwie ko-
biety. Zdecydowanie lepiej by-
ło w programie „Minęła 20” na 
TVP INFO, gdzie na dziewięć wy-
dań wydarzenia komentowały 
23 kobiety oraz 24 mężczyzn. 
TVN i „Fakty po faktach” zapro-
siły do rozmowy 20 kobiet i 17 
mężczyzn. Warto wspomnieć 
o wyjątkowym wydaniu „Loży 
prasowej” TVN. 1 października 
wydarzenia komentowały same 
kobiety – taka sytuacja w pol-
skich mediach niemal nigdy się 
nie zdarza (ale już komentarze 
wyłącznie mężczyzn nie są ni-
czym nadzwyczajnym).

Polsatowski „Gość wydarzeń” 
do dziewięciu wydań programu 
zaprosił zdecydowanie więcej 
mężczyzn – aż dziewięciu. Ko-
biet było tylko trzy. W „Śniadaniu 
w Polsat News” do komentowa-
nia kwestii praw kobiet trzy dni 
po wyroku TK zaproszono wy-
łącznie mężczyzn. Reakcje wi-
dzów sprawiły, że tydzień póź-
niej wydawca programu oddał 
głos już tylko kobietom.

Raport wziął też pod uwa-
gę audycje radiowe. W „Po-
rannej rozmowie RMF” na sze-
ściu gości aż cztery to kobiety. 
Świetny wynik osiągnęła „Po-
południowa rozmowa RMF”. 

Tam wśród siedmiorga gości, 
pięć to kobiety. W „Gościu Ra-
dia Zet” kobiety stanowiły 40 
proc. zaproszonych do komen-
towania. A w „Sygnałach dnia” 
Jedynki, kobiety to zaledwie 17 
proc. rozmówców. Po początko-
wej wpadce „Poranka TOK FM” 
audycja zdecydowanie popra-
wiła się pod względem równo-
ści. O sytuacji w Polsce w sześciu 
programach rozmawiało 21 ko-
biet i 15 mężczyzn.

TVP i problemy 
z równością płci
Instytut Zamenhofa zauważa, 
że proporcje zapraszanych ko-
biet i mężczyzn zmieniały się 
wraz z czasem trwania bada-
nia. Krytyka odbiorców, którą 
widać było głównie w mediach 
społecznościowych, sprawiła, że 
w programach brało udział co-
raz więcej kobiet. Czy ten trend 
się utrzymał? Nie. Instytut Za-
menhofa badał te same progra-
my w kolejnych dniach (19-29 
listopada 2020 r.). „We wszyst-
kich programach objętych dru-
gim badaniem, liczba zaproszo-
nych kobiet uległa zmniejszeniu 
względem pierwszego pomia-
ru” – mówi raport. „Głos w pol-
skich mediach należy w więk-
szości do mężczyzn. To oni naj-
częściej wypowiadają się w ro-
li ekspertów bądź są proszeni 
przez redakcje o komentarz do 
bieżących wydarzeń” – alarmują 
badacze Instytutu. Wskazują też, 
że największy problem z równo-
ścią płci wśród komentatorów 
mają media publiczne, choć to 
właśnie na nich ciąży obowiązek 
dbania o niedyskryminowanie 
m.in. ze względu na płeć, któ-
ry wynika z ustawy o radiofonii 
i telewizji oraz z kodeksów etyki.

Cały raport można przeczy-
tać na stronie Instytutu Zamen-
hofa www.zamenhof.pl

EWKO

Media 
bez kobiet

2020 - mniejsze wpływy, 
większe wydatki
2020 r. to był trudny czas dla fi-
nansów miasta. Na skutek pan-
demii gospodarka wyhamowa-
ła, dochody Warszawy wciąż 
spadały, a wydatki rosły. Do te-
go w wyniku działań rządu do 

budżetu miasta wpłynęło o po-
nad 1 mld zł mniej.

Przy czym tylko na działania 
związane z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków COVID-19 
wydaliśmy ponad 144 mln zł. 
Stolica podjęła liczne działania 
na rzecz ochrony przedsiębior-

ców dotkniętych ograniczenia-
mi działalności – m.in. obniżyła 
stawki za dzierżawę i wynajem 
miejskich nieruchomości. 

Dodatkowo ze strony rządzą-
cych systematycznie są ograni-
czane wpływy samorządów. 
Potencjał miasta znacznie ogra-
nicza też tzw. janosikowe.

Nie musisz być 
zameldowany
– Dzięki temu, że będziemy pła-
cić podatki w Warszawie, nasze 
miasto może się dalej rozwijać 
i zapewniać warszawiakom bez-
pieczeństwo oraz komfort życia. 
Rozliczajcie swój PIT w Warsza-
wie – zachęca Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy. To 
teraz szczególnie ważne.

Aby rozliczyć się  
w Warszawie, nie trzeba 
być w niej zameldowanym 
– wystarczy tu mieszkać  
i w zeznaniu podatkowym 
wpisać warszawski adres. 
Dla celów podatkowych 
liczy się miejsce 
zamieszkania.  
Nie trzeba zmieniać 
miejsca zameldowania.

Podatki mieszkańców 
na potrzeby mieszkańców
Większość rocznego budżetu 
miasta (ponad 20 mld zł) jest 
przeznaczana na edukację, roz-
wój i unowocześnianie trans-
portu miejskiego oraz ochronę 
zdrowia i politykę społeczną. 
Oto niektóre z naszych działań:

	� Od 2019 r. otworzyliśmy sześć 
nowych stacji II linii metra. 
W ciągu dwóch lat oddamy 
do dyspozycji mieszkańców 
kolejnych pięć. W 2021 r. na 
ulice Warszawy wyjedzie 376 
autobusów zero- i niskoemi-
syjnych oraz nowe tramwaje 
niskopodłogowe.
	� Inwestujemy w bezpieczeń-

stwo na drodze – m.in w roz-
wiązania energooszczędne.
	� Realizujemy jeden z najwięk-

szych w Europie programów 
bezpłatnej opieki żłobkowej. 
W ostatnim roku udostępnili-
śmy ponad 1,6 tys. nowych 
miejsc w żłobkach, otworzy-
liśmy 15 nowych przedszkoli 
oraz 8 szkół podstawowych. 
	� Dofinansowujemy program in 

vitro, dzięki któremu urodziło 
się ponad 1000 dzieci.

Wszystko to jest możliwe m.in.
dzięki wpł y wom z podat-
ków rozliczonych w Warszawie.

Jak rozliczyć PIT?
Urząd skarbowy automatycznie 
przygotował i udostępnił roczne 
zeznanie podatkowe na podsta-
wie danych, które posiada. Moż-
na je znaleźć na portalu: www.
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. 

W przypadku usługi „Twój 
e-PIT”, należy sprawdzić czy 
w rubryce „adres” widnieje ad-
res zamieszkania w Warszawie 
i ew. dokonać korekty. Chodzi 
tu nie o meldunek z dowodu 
osobistego, a o faktyczne miej-
sce zamieszkania. W przypadku 
deklaracji papierowej  tę samą 
informację należy wpisać na 
pierwszej stronie w części B. 
Mamy czas do 30 kwietnia 2021 r.

Miasto Stołeczne Warszawa

WARSZAWA

Coś za coś
– rozlicz PIT w stolicy
Zachęcamy do rozliczania podatku PIT w Warszawie. Choć 
w stolicy przybyło 50 tys. podatników, do budżetu miasta 
w ubiegłym roku wpłynęło o 168 mln zł mniej niż w roku 2019.

http://www.zamenhof.pl
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/co-za-co-rozlicz-pit-w-warszawie
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REKLAMA

Projek tując nar zę dzie 
w myśl ideologii Poka-Yoke, 
należy przewidzieć wystąpie-
nie błędów w jego użytkowa-
niu i zastosować rozwiązania, 
które pomogą nam tych błę-
dów uniknąć. Rozwiązania Po-
ka-Yoke mogą uniemożliwić 
nieprawidłowe użytkowanie 
lub je w porę zasygnalizować, 
bowiem błąd ludzki może wy-
nikać z rozkojarzenia lub chwi-
lowej nieuwagi. Ponieważ na-
tura ludzka nie jest nieomylna, 
za pomyłki odpowiedzialność 
(przynajmniej częściową) po-
noszą procesy.

Rozwiązania typu Poka-Yoke 
znalazły szerokie zastosowanie 
w produkcji, na etapie projek-
towania rozmaitych sprzętów 
i maszyn. Przywykliśmy już do 
tego, że przedmioty codzienne-
go użytku skonstruowano tak, 
aby uniknąć możliwości błęd-
nego podłączenia lub przypo-

minać nam o jakimś istotnym 
kroku. Kształt karty SIM umoż-
liwia zainstalowanie jej jedynie 
w poprawny sposób, a kabel 
USB wsuniemy wyłącznie pra-
widłową stroną. Winda ani pral-
ka nie ruszą przed zamknięciem 
drzwi, dźwięk w aucie będzie 
przypominał o zapięciu pasów, 
a okienko w komputerze popro-
si o potwierdzenie, czy aby na 
pewno chcemy usunąć wybra-
ny plik.

Warto zastanowić się, czy 
tę zasadę stosuje się, podświa-
domie lub nie, w relacjach mię-
dzyludzkich i codziennych czyn-
nościach.

Jednym z narzędzi Poka-Y-
oke może być inteligencja emo-
cjonalna, pozwalająca nam wy-
syłać komunikaty, które są „na 
miejscu”, a blokująca te, które 
powinny być trzymane na ję-
zyku za zębami. Dzięki empatii 
i zgodnie z normami społecz-

nymi składamy kondolencje na 
pogrzebie, zamiast propono-
wać żałobnikom zabawę w ka-
lambury.

Istnieje też siła pohamowań, 
ogłada, która „puka nas w czoło” 
na myśl o wskoczeniu do fon-
tanny miejskiej w upalny dzień. 
Podobnie jest z intuicją lub 
pierwotnym instynktem, któ-
re wyostrzają naszą czujność, 
gdy schodzimy w ciemności po 
schodach, ostrożnie stawiając 
krok za krokiem i wysuwając 
przed siebie ręce.

Tam, gdzie intuicja może 
nas zawieść, o czujność dbają 
znaki, sygnały czy chociażby 
mowa ciała. Nauczeni jesteśmy 
od dziecka poznawać po minie 
dorosłych, kiedy przeciągnę-
liśmy strunę. Zatrzymujemy 
słowotok widząc ziewających 
słuchaczy. Przyjaciele, kiedy 
działają w trybie Poka-Yoke, 
pomagają nam dostrzec nie-

pokojące sygnały w relacjach. 
Mówiąc: „przecież ona cię 
kontroluje”, „on jest taki za 
każdym razem, kiedy czegoś 
chce”, sygnalizują wystąpienie 
problemu w nadziei, że przej-
rzymy na oczy i nie sparzymy 
się już więcej.

Osobiste Poka-Yoke
Doświadczenie pomogło mi 
wypracować kilka nawyków ty-
pu Poka-Yoke, oto one:

	� Odkąd zapomniałem o Dniu 
Babci i sprawiłem jej tym 
przykrość, skrupulatnie za-
znaczam w kalendarzu 
wszystkie ważne daty i uro-
dziny moich najbliższych. To 
prosty sposób, aby uniknąć 
niechlubnych przeoczeń.

	� Większość e-maili w pracy 
dzielę na te wymagające mo-
jej reakcji i te informacyjne.

	� Każdego ranka uaktualniam 
listę zadań, dodając te nie-
zaadresowane i układając 
je w kolejności od najpil-
niejszego. Zbyt wiele razy 
zawiodłem się na pamięci, 
a system list sprawdza się 
idealnie.

	� Co więcej, posiadam też li-
stę zadań ukończonych. 
Wklejam do niej wszystkie 
zamknięte akcje, aby pod 
koniec roku móc je sobie 
podsumować, czy dopisać 
te popisowe w końcowo-
rocznej ocenie pracownika. 
Nie znosiłem, gdy podczas 
wypełniania samooceny zda-
rzało mi się niedostatecznie 

ją uzasadnić lub pominąć 
konkretne osiągnięcia.

Ostatecznie problemom moż-
na skutecznie zapobiegać po-
przez usprawnianie procesów, 
a usprawniać je należy drogą 
analizy pomyłek lub przewi-
dywania konsekwencji niedo-
patrzeń. Każdy z nas popełnia 
błędy i pewne jest to, że bę-
dzie to robił do końca swoich 
dni. Klucz tkwi w prawidłowym 
zdiagnozowaniu przyczyn tych 
błędów, aby ich nie powielać.

Jakie Poka-Yoke oszczędzi-
ło Wam kłopotów lub zażeno-
wania?

Konrad Krzysztofik

PEŁNA KULTURKA

Komunikacja bezusterkowa
Termin Poka-Yoke pochodzi z języka japońskiego i oznacza „zapobieganie pomyłkom”. Za-
sada ta jest bardzo przydatna we wszystkich dziedzinach naszego życia – także w komuni-
kacji i planowaniu pracy.
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Personel medyczny Wo-
jewódzkiego Szpitala im. 
J. Gromkowskiego otrzy-
mał 20 tysięcy posiłków 
w ramach akcji Wrocław-
skiego Parku Technologicz-
nego! W ten sposób WPT 
wraz z zespołem Cafe Rów-
nik wspierało wrocławską 
służbę zdrowia w codzien-
nej walce z pandemią koro-
nawirusa.

Ostatni rok był czasem szcze-
gólnie wymagającym dla per-
sonelu medycznego, który nie-
ustannie walczy o nasze zdro-
wie i życie w szpitalach i innych 
placówkach medycznych.

– Doceniamy ciężką pracę 
naszych medyków. W ramach 
podziękowania zamówiliśmy 
codzienną dostawę ciepłych 
posiłków do Wojewódzkiego 

Szpitala im. J. Gromkowskie-
go u naszych przyjaciół z Cafe 
Równik, których wsparła dzia-
łająca na terenie kampusu WPT 
firma Kinia – mówi Maciej Potoc-
ki, prezes Wrocławskiego Parku 
Technologicznego.

Akcja ruszyła w listopadzie 
zeszłego roku, dzięki niej do po-
łowy marca udało się dostarczyć 
do szpitala aż 20 tysięcy posił-
ków!

Obiady dla medyków przy-
gotowywał zespół działającej na 
terenie wrocławskiego Nadod-
rza klubokawiarni Cafe Równik, 
w której jako kelnerzy i barmani 
pracują osoby z niepełnospraw-
nościami intelektualnymi.

– Pandemia pokazała, jak 
ważna jest solidarność i dzia-
łanie dla wspólnego dobra. 
Współpraca z WPT pozwoliła 
nam przetrwać ten czas, poru-
szyła nasze serca i umysły. Nasi 

podopieczni odebrali ją jako 
wielką szansę dla siebie.

Początkowo towarzyszyła 
nam niepewność, bo nasi pra-
cownicy byli przeszkoleni do 
kelnerstwa, a nie do przyrzą-
dzania posiłków. Daliśmy jed-
nak radę, a nasz zespół szybko 
opanował czynności kuchenne.

Przygotowywanie obia-
dów, szczególnie ze świa-
domością, że trafiają one do 
medyków, pozwoliło nam 
w Równiku zachować dobrą 
kondycję psychiczną, utrzy-
mać radosną atmosferę i roz-
winąć umiejętność działania 
zespołowego. Był to jak dotąd 
najlepszy okres terapii przez 
pracę w naszej kawiarni – ko-
mentuje profesor Małgorzata 
Młynarska, prezes Stowarzy-
szenia Twórców i Zwolenników 
Psychostymulacji, które pro-
wadzi Cafe Równik.

W akcję zaangażowana 
była również działająca w WPT 
firma cateringowa Kinia, która 
także przygotowywała posiłki, 
a ponadto odpowiadała za lo-
gistykę dostaw. – Zlecenie od 
WPT było i jest dla nas ogrom-
nym wsparciem w niezwykle 
trudnym dla branży gastrono-
micznej czasie pandemii.

Dzięki niemu poznaliśmy też 
wspaniałą ekipę Cafe Równik. 

Sama mam dziecko z niepełno-
sprawnością – mój syn Adaś wła-
śnie skończył roczek. Spotkałam 
tu świetnych ludzi, którzy swoją 
pracą i zaangażowaniem poka-
zywali niejednokrotnie, że po-
trafią i chcą być potrzebni, a przy 
okazji dali mi nadzieję na lepsze 
jutro dla mojego syna – mówi 
Kinga Gogacz, właścicielka Kinii.

Akcja Wrocławskiego Parku 
Technologicznego to dowód na 

to, że współpraca przedsiębior-
ców, organizacji pozarządowej, 
osób z niepełnosprawnościami 
i instytucji wspierającej biznes 
jest możliwa. Przedsięwzięcie 
WPT udowodniło nam, że dzięki 
kooperacji można zdziałać dużo 
więcej – nie tylko wesprzeć wal-
kę z pandemią, ale też pomóc 
sobie nawzajem.

Marta Bodys

Cafe Równik w czasie akcji wspomagania posiłkami wrocławskich medyków /fot. WPT/

WPT I CAFE RÓWNIK

Tysiące posiłków
dla medyków!

WROCŁAW

Rozlicz
PIT
tam, gdzie 
mieszkasz!
30 kwietnia mija termin złożenia 
i korekty zeznania PIT. By rozli-
czać się we Wrocławiu wystarczy 
skorygować w zeznaniu podatko-
wym adres zamieszkania. PIT we 
Wrocławiu to finansowa pomoc 
w rozwoju miasta w czasach epi-
demii oraz możliwość korzystania 
z bezpłatnych wejściówek w miej-
skich instytucjach oraz zniżek do 
innych wrocławskich atrakcji.

– Dochody z PIT są dla miasta nie-
zmiernie ważne. To 28 proc. wszyst-
kich dochodów Wrocławia, łącznie 
prawie 1,5 miliarda złotych. Każdy 
z nas może przyczynić się do wsparcia 
miasta, w którym mieszka i z którego 
usług korzysta. Dzięki jednemu rozli-
czonemu mieszkańcowi, do miejskie-
go budżetu trafia blisko 3200 złotych 
– mówi Jakub Mazur, wiceprezydent 
Wrocławia.

Pomoc dla miasta w trudnym 
czasie epidemii
W 2019 r. we Wrocławiu było 464 tysią-
ce czynnych podatników. Tylko w ciągu 
pięciu lat przybyło 106 tysięcy osób rozli-
czających PIT we Wrocławiu. A może być 
jeszcze więcej – według danych Izby Ad-
ministracji Skarbowej, w 2020 roku było 
490 tys. czynnych wrocławskich podatni-
ków. Wsparcie dla miasta jest niezwykle 
ważne – szczególnie w kontekście niż-

szych dochodów Wrocławia i wydatków 
w związku z epidemią koronawirusa.

– Łączny ubytek dochodów miasta 
w 2020 r. z powodu epidemii wyniósł 
156 milionów złotych. Tylko z samego 
PIT-u to 43 miliony. Duże ubytki zanoto-
waliśmy także w związku ze sprzedażą 
biletów MPK, czy we wpływach ze sprze-
daży mienia – zaznacza Marcin Urban, 
skarbnik Wrocławia. – Dodatkowo łączna 
pomoc miasta dla mieszkańców, służb, 
oświaty oraz szpitali, to kolejne 100 milio-
nów złotych. To zarówno bieżące wydat-
ki i rezerwy w budżecie, jak i zwolnienia 
oraz ulgi dla przedsiębiorców.

Darmowo i zniżkowo 
dla wrocławskich podatników
Każdy, kto płaci podatki w stolicy Dolne-
go Śląska, może uczestniczyć w progra-
mie „Nasz Wrocław”. Dzięki niemu przez 
cały rok można korzystać ze zniżek na 
korzystanie wrocławskich atrakcji i insty-
tucji a raz w roku za darmo wejść m.in. 
do ZOO, Hydropolis czy Aquaparku. To 
także tańsze bilety okresowe MPK.

– W programie „Nasz Wrocław” 
uczestniczy już 114 tysięcy mieszkań-
ców i zainteresowanie wciąż rośnie – 
podkreśla Radosław Michalski, dyrektor 
Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu 
Miejskiego. – Warto ściągnąć aplika-
cję „Nasz Wrocław”. Rocznie wrocław-
ski podatnik dzięki temu programowi 
może zaoszczędzić ponad 630 zł na bez-
płatnych wejściówkach do miejskich 
instytucji, a do tego kolejne pieniądze 
na zniżkach dla dzieci i biletach MPK.

Wrocław zależy 
właśnie od Ciebie!
Do 30 kwietnia można rozliczyć się 
z wrocławskim adresem zamieszka-
nia. W związku z tym miasto zaplano-
wało na kolejne tygodnie kampanię 
promocyjną z hasłem: „Wrocław za-
leży właśnie od Ciebie! Rozlicz PIT we 
Wrocławiu”.

– To właśnie od naszej solidarności 
zależy, czy Wrocław, jaki znamy i lu-
bimy, przetrwa kryzys i będzie mógł 
się dalej rozwijać. Z jednej strony od-
wołujemy się w tej akcji do odpowie-
dzialności za małą ojczyznę, z dru-
giej zaś uświadamiamy, że rozliczanie 
PIT-u z wrocławskim adresem zamiesz-
kania po prostu się opłaca – tłumaczy 
Edyta Skuła, radna miejska z Forum 
Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna 
Sprawa.

Zarówno w przestrzeni miejskiej, 
jak i mediach – tradycyjnych i społecz-
nościowych – pojawią się plakaty, re-
klamy oraz spoty z udziałem mieszkań-
ców Wrocławia.

– Promocja programu „Nasz Wro-
cław” i rozliczania PIT-u w naszym 
mieście powinna być sprawą ponad 
politycznymi podziałami. Namawiam 
wszystkich miejskich radnych, tak-
że tych z opozycji, żeby promowali 
w swoich środowiskach rozliczanie 
PIT-u we Wrocławiu – podkreśla Marta 
Kozłowska, radna miejska z Forum Jac-
ka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa.

Miasto podkreśla, że wiele zależy 
od tych, którzy połączyli swoją zawo-
dową, naukową czy osobistą przy-
szłość z Wrocławiem.

Maciej Wełyczko

3200 zł
to równowartość kosztu:
	� średniego miesięcznego 

utrzymania przez miasto jednego 
PODOPIECZNEGO w rodzinnym 
domu dziecka,
	� nasadzenia i trzyletniej pielęgnacji 

jednego DRZEWA
	� zakupu i montażu trzech ŁAWEK

10 osób
więcej, które rozliczą PIT 
z wrocławskim adresem 
zamieszkania, to np. możliwość 
wybudowania nowej wiaty 
przystankowej.

50 osób
więcej, to równowartość nowej 
siłowni plenerowej

130 osób
które zapłacą podatek we 
Wrocławiu, to nowy plac zabaw dla 
dzieci.
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Ile kosztuje instalacja 
fotowoltaiczna i pompa 
ciepła?
Jaki jest koszt inwestycji? – to jedno 
z pytań najczęściej zadawanych przez 
potencjalnych klientów. Czy można na 
nie jednoznacznie odpowiedzieć? Nie-
stety nie. Oczywiście znajdą się firmy, 
które z góry podadzą cenę instalacji 
fotowoltaicznej (PV) lub pompy ciepła, 
ale czołowi instalatorzy przygotowują 
oferty szyte na miarę.

Co to oznacza? – żeby poznać koszt 
inwestycji należy spotkać się ze specja-
listą na miejscu planowanej inwestycji.

Dlaczego? – koszt montażu elek-
trowni słonecznej, czy też pompy cie-
pła, zależy od wielu czynników. Zacie-
nienie dachu, jego kierunek oraz zużycie 
energii mają ogromny wpływ na dobór 
odpowiedniej technologii w przypad-
ku instalacji PV, podobnie jak sposób 
ogrzewania czy izolacji budynku w przy-
padku pompy ciepła. Podczas spotkania 
specjalista dokładnie wyliczy moc insta-
lacji lub jednostki grzewczej, dobierze 
odpowiednie komponenty, a także od-
powie na wszystkie pytania i przygotuje 
szczegółowy kosztorys inwestycji.

Jak sfinansować zakup 
instalacji fotowoltaicznej 
i pompy ciepła?
W związku z rozrastającym się ryn-
kiem fotowoltaicznym ceny instalacji 
PV i pomp ciepła spadają. Istnieje jed-
nak wiele sposobów, dzięki którym ich 
koszt może być jeszcze niższy. Jak to 
możliwe? Tu warto wymienić dwie me-
tody finansowania. Pierwszą z nich pro-
ponuje instalator, a do drugiej zaliczają 
się programy rządowe i samorządowe.

Najlepsze firmy na rynku wprowa-
dzają korzystne systemy ratalne, które 
pozwalają spłacać inwestycje zamienia-
jąc dotychczasowe rachunki za ener-
gię elektryczną czy ogrzewanie. Dzięki 
temu nie odczujesz inwestycji, a po pew-
nym czasie zauważysz czysty zysk. Już 
po kilku latach będziesz jedynie cieszył 
się niskimi, zwykle wynoszącymi zaled-
wie kilkanaście złotych, rachunkami za 
prąd. A kosztów związanych z ogrze-
waniem w ogóle nie będziesz ponosił.

Jeśli chodzi o opcje dofinansowania, 
to inwestorzy mają spory wybór. W zna-
komitej sytuacji są mieszkańcy Warsza-
wy, którzy mogą liczyć na dedykowaną 
specjalnie im tzw. dotację warszawską. 
Ponadto przy wymianie starego źródła 
ciepła na pompę ciepła, można również 
otrzymać dotację na instalację z rządo-
wego programu „Czyste Powietrze”. 
Dziś ostateczna wysokość dofinanso-

wania może wynieść nawet kilkadzie-
siąt tysięcy złotych! A już niebawem 
może to być jeszcze więcej, ponieważ 
1 lipca rusza kolejna edycja programu 
„Mój Prąd”, a to będzie świetną okazją 
do zdobycia dofinansowania na zakup 
własnej elektrowni słonecznej.

Dlaczego fotowoltaika 
i pompa ciepła 
to para doskonała?
Według wielu osób para złożona 
z pompy ciepła i instalacji fotowol-
taicznej to zestaw doskonały. Dzięki 
niemu nie tylko produkujemy darmo-
wą energię elektryczną, ale również 
ogrzewanie.

Jakich dokładnie korzyści możesz 
się spodziewać, gdy zdecydujesz się na 
inwestycję w instalację fotowoltaiczną 
i pompę ciepła?

 y będziesz miał własną elektrownię 
produkującą darmową energię elek-
tryczną,

 y uniezależnisz się od stałych podwy-
żek cen prądu,

 y będziesz mógł cieszyć się z darmo-
wego ogrzewania,

 y będziesz miał ciepłą wodę użytko-
wą dostarczaną przez pompę ciepła,

 y będziesz mógł skorzystać z ulgi ter-
momodernizacyjnej,

 y unikniesz kar za korzystanie z tzw. 
„kopciuchów”.

Dlaczego 
warto współpracować 
z OZE Projekt?
Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją 
w jeden z najpopularniejszych rodza-
jów odnawialnych źródeł energii ja-
kim jest instalacja fotowoltaiczna lub 
pompa ciepła, zachęcamy do wyboru 
OZE Projekt.

Dlaczego? – przede wszystkim dla-
tego, że jesteśmy gwarantem bezpiecz-
nej, sprawnej i nieinwazyjnej inwesty-
cji. Załatwiamy za klientów wszystkie 
formalności, oferujemy korzystne 
sposoby finansowania oraz pomaga-
my zdobyć dofinansowanie. Ponadto 

cały czas nadzorujemy pracę wykona-
nych przez nas instalacji dzięki zdalne-
mu dostępowi do monitoringów ich 
pracy. Nasza firma jest jednym z lide-
rów rynku, czego najlepszym dowo-
dem jest obecność w Stowarzyszeniu 
Branży Fotowoltaicznej Polska PV, któ-

ra sprawia, że mamy realny wpływ na 
kierunek rozwoju tego sektora ener-
getyki w naszym kraju. Ponadto, jako 
czołowy instalator w kraju, pracujemy 
z własnymi ekipami monterskimi oraz 
korzystamy wyłącznie z najwyższej kla-
sy komponentów. Są to między innymi 
falowniki firmy SolarEdge i Hypontech, 
moduły fotowoltaiczne Phono Solar 
oraz pompy ciepła Daikin i Viessmann.

Dotychczas zaufało nam już ponad 
dwa tysiące klientów – a wśród nich Do-
rota Szelągowska, znana z programów 
telewizyjnych projektantka wnętrz.

Gdzie 
działamy?
Wywodzimy się z Olsztyna, stolicy 
Warmii i Mazur – regionu nazywane-
go zielonymi płucami Polski.

Obszar naszego działania jest jed-
nak znacznie szerszy. W Warszawie wy-
konane przez nas instalacje znajdują się 
na takich dzielnicach jak m.in.: Białołę-
ka, Ursus, Służew czy Ursynów. Wie-
le zrealizowaliśmy również w innych 
miejscowościach Mazowsza – zarówno 
w bezpośrednich okolicach Warszawy, 
jak Łomianki, Legionowo czy Wołomin, 
jak również w innych powiatach: płoń-
skim, grójeckim, wyszkowskim i puł-
tuskim.

Gdzie 
nas znajdziesz?
	� zapraszamy do naszego biura, któ-

re mieści się w Warszawie przy ul. 
Ludwika Idzikowskiego 16 (Witosa 
Point).
	� możesz także do nas zadzwonić, tel.: 

22 417 68 30
	� jeśli wolisz kontakt przez internet, 

zachęcamy do wypełnienia for-
mularza kontaktowego na stronie: 
www.ozeprojekt.pl – zadzwonimy 
do ciebie i umówimy dogodny ter-
min spotkania, podczas którego bę-
dziesz mógł poznać wszystkie zalety 
odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy!

Zespół OZE Projekt

Postaw 
na odnawialne źródła energii

z OZE Projekt
Instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła to doskonały sposób nie tylko na ekologiczną produkcję energii i ogrzanie domu, ale również na zmniejsze-
nie rachunków. W Warszawie i gminach ościennych odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród właścicieli domów 
jednorodzinnych, jak i przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie jest spowodowane przede wszystkim atrakcyjnymi zasadami finansowania inwesty-
cji. Poznaj korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii i sprawdź, jak wysokie dofinansowanie możesz uzyskać.

m
ateriał prom

ocyjny

http://www.ozeprojekt.pl


#WrocławSięSzczepi

Obejrzyj moją historię na:

Mój tato zmarł w wyniku 
powikłań pocovidowych.



Wrocławskie Krasnale przedstawiają swój o�cjalny miesięcznik!

Gazetka dostępna na krasnale.pl 
oraz w Centrum Informacji Turystycznej, Rynek 14.

#KrasnaLoveWieści  

krasnale.pl krasnale.pl krasnale
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Dojrzała empatia jest nie-
zbędna w przywództwie 
służebnym do świadomego 
wspierania zespołu i iden-
tyfikowania potrzeb jego 
członków. Chciałabym, że-
byście poczuli, czym em-
patia jest, dzięki słowom 
i odniesieniom, które przy-
wołam.

Gdy pomyślałam o obrazie, 
który mógłby oddawać empa-
tyczne wibracje, przyszła mi do 
głowy scena z filmu „Avatar” Ja-
mesa Camerona z 2009 r., w któ-
rej Neytiri mówi do Jake’a Sully 
„I see you” (w języku Na’vi: „Oel 
ngati kame”), które oznacza „wi-
dzę twoją duszę”. Słowa te zo-
stały wymówione, aby okazać 
szacunek, zaufanie, wspólnotę 
i miłość. Czy może być coś pięk-

niejszego i bardziej autentycz-
nego, niż „widzenie się” nawza-
jem? Ta scena ma niesamowitą 
moc i przekaz. Jest w niej głębia 
i prawda, tak rzadko spotykane 
w relacjach międzyludzkich.

Moment spotkania

Empatia to ten moment, kiedy 
spotykasz się z drugim człowie-
kiem na nieuchwytnej platformie 
emocji. Kiedy rozpoznajesz te de-
likatne wibracje, które zaczynają 
was łączyć, właśnie w tej jednej 
niepowtarzalnej chwili. To wymia-
na cząstek naładowanych energią 
waszych uczuć. Świadomy odczyt 
waszych komunikatów.

„Widzę cię”, czyli rozpozna-
ję kod przenoszony pomiędzy 
nami. Rozpoznaję, czyli umiem 
go nazwać i zidentyfikować 

jak na mnie oddziałuje. Oraz – 
w przypadku dojrzałej empatii 
– umiem zarządzić tym, co się ze 
mną dzieje pod wpływem infor-
macji emocjonalnych, które do 
mnie docierają.

Źle, gdy za mało, 
źle, gdy za dużo
Nieukształtowany talent em-
patii nie pozwala na świadomy 
odczyt i przeżywanie emocji 
naszego towarzysza. To naj-
częściej są żal i współczucie, 
a nie współodczuwanie. A co 
w przypadku, kiedy tej empa-
tii jest zbyt dużo? Tak też mo-
że się zdarzyć i to jest druga 
strona empatycznej niedoj-
rzałości. Tacy ludzie to empa-
ci – przyjmują cudze emocje 
za własne i wtedy będą mówić: 
„Widzę się.”

Empaci są postrzegani jako 
osoby z szóstym zmysłem, opie-
rający się na intuicji, czujący 
nie tylko namiętności ludzkie, 
ale również zwierzęce czy nawet 
pochodzące od roślin. Potrafią 
odebrać silne wibracje nawet na 
odległość. Na czym polega więc 
zagrożenie? Empaci, którzy nie 
praktykują uważności i nie sta-
wiają granic, mogą ulec chro-
nicznemu zmęczeniu, depresji 
lub popaść w ciężką chorobę. 

Empata musi być bardzo skon-
centrowany, aby rozróżniać, czy-
je uczucia w sobie nosi – swoje 
własne czy kogoś innego. Musi 
umieć stawiać granice w przyj-
mowaniu stanów psychicznych 
innych osób.

Co więc 
należy zrobić, aby 
być empatyczym 
w sposób dojrzały?

W przypadku  
braku empatii
– należy obserwować siebie 
w kontakcie z drugim człowie-
kiem. Zapamiętać, co mówił 
o swoich uczuciach. Spróbować 
wyobrazić sobie siebie w iden-
tycznej sytuacji i zdiagnozować 
co pojawiło się w sferze uczuć. 
Czy były one podobne do te-
go co usłyszeliście? Ćwiczenie 
uważności poprzez medyta-

cję lub inną formę zagłębienia 
się w swoje wnętrze również 
wspiera rozwój empatii. Dba-
łość o swoją wrażliwość na ota-
czający nas świat otwiera nas 
nowe doznania. Otwieramy się 
na innego człowieka i pozwala-
my sobie na to, aby to co do tej 
pory było niedostępne, do nas 
przyszło.

W przypadku  
zbyt dużej empatii
– jeżeli nie chcesz cierpieć za 
miliony, bądź uważny na sie-
bie (empatia, z greckiego „em-
pátheia” oznacza „cierpienie”). 
Jeżeli zauważysz, że jesteś zły, 
a nie wydarzyło się nic, co mo-
głoby to spowodować, przyj-
rzyj się swojemu otoczeniu – 
z kim rozmawiałeś, na jaki te-
mat, co czytałeś, czego słucha-
łeś, itd. Zidentyfikuj źródło zło-
ści. Bardzo prawdopodobne, że 
powód tego uczucia leży daleko 
poza tobą. Naucz się odróżniać 
swoje własne emocje od uczuć 

innych. Uważnie obserwuj swo-
je ciało, które również wysyłać 
będzie ci sygnały, że żyjesz ży-
ciem innych.

Empatia 
jest konieczna
Dojrzały talent empatii, taki, któ-
rym w pełni zarządzamy, jest nie-
zbędny w przywództwie służeb-
nym do świadomego wspiera-
nia zespołu i do identyfikacji po-
trzeb jego członków. Niedojrzała 
empatia, jej brak, będzie działał 
na niekorzyść grupy i samego li-
dera. A lider – empata stanie się 
ofiarą swojej podatności na zbyt 
wielką dawkę emocjonalnego 
promieniowania generowanego 
przez wszystkich pracowników.

„Widzę cię” to postawa skie-
rowana na drugą osobę, ale rów-
nież na siebie samego. Jeżeli nie 
widzę, co się ze mną dzieje i jak 
to wpływa na moje wybory, to 
nie mogę rozpoznawać emocji 
innych. Świat bez empatii jest 
pusty i bezbarwny. Świat pełen 
emocji, które współdzielimy, 
jest pełen sensu i kolorów. Tak 
jak świat Na’vi, przedstawiony 
w „Avatarze”.

Kìyevame.

Patrycja Dębska

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE

I see you 
– widzę cię

„Widzę cię”, 
czyli rozpoznaję kod 

przenoszony pomiędzy nami.

Środowisko to zagadnie-
nie szczególnie mi bliskie, 
tak gdy mowa o środowi-
sku naturalnym, jak i o pra-
cy. Co więcej, uważam, że 
o obydwa te aspekty należy 
dbać, bo obydwa są podda-
ne szkodliwym działaniom 
ludzi. Brzmi dziwnie?

Nie będę wchodzić w argu-
menty wspierające tezę (czy to 
jeszcze tylko teza?) o niszczy-
cielskim wpływie człowieka na 
środowisko naturalne. Ani to 
miejsce i czas, ani nie jestem 
fachowcem w tej dziedzinie. 
Chcę natomiast zachęcić cię 
do zastanowienia się, czym 
jest środowisko pracy, oraz 
jaki ma wpływ na twój kom-
fort pracy i ogólny dobrostan. 
Oraz jaki ty masz wpływ na nie 

– z twoimi emocjami, uczucia-
mi, osobowością, potrzebami 
i działaniami.

Najważniejszym elementem 
każdego środowiska pracy są 
ludzie (oczywiście nie mówię 
o eremitach i osobach pracują-
cych jedynie z domu). Zapewne 
sami niejednokrotnie to zauwa-
żyliście – dobry, zgrany zespół 
może sprawić, że do pracy bę-
dziecie chodzili z przyjemno-
ścią i wykonywali ją sprawnie 
i efektywnie. Zespół natomiast, 
który de facto nie jest zespo-
łem, a zbiorowiskiem przy-
padkowych ludzi nie mających 
wspólnego celu i wartości, 
może spowodować, że nawet 
pozornie najlepsza praca szyb-
ko zamieni się w mękę. Dlatego 
tak ważne jest, abyśmy praco-
wali w otoczeniu odpowied-
nich ludzi.

Co to znaczy 
odpowiednich?
Dla każdego może to oznaczać 
coś innego, są jednak pewne 
elementy wspólne, które pomo-
gą ci uświadomić bądź zwerbali-
zować swoje potrzeby oraz prio-
rytety w tym zakresie i na ich 
podstawie określić optymalne 
środowisko pracy.

Typy środowisk 
wg. Hollanda
Autorem klasyfikacji środowisk 
pracy w ujęciu personalnym, 
którego chcę ci polecić jest John 
L. Holland (tzw. teoria Hollanda). 
Holland rozróżnia środowiska:

Realistów – ludzi preferują-
cych działania z wykorzysta-
niem przedmiotów, narzędzi, 
maszyn, bądź zwierząt. Cechują 
ich: niezależność, odpowiedzial-

ność, systematyczność, spraw-
ność fizyczna i logika. Lubią po-
dejmować ryzyko, rozwiązywać 
konkretne problemy, posługi-
wać się narzędziami i maszy-
nami.

Badaczy – ludzi lubiących ob-
serwować, badać, eksplorować 
i poznawać. Cechują ich: cieka-
wość świata, intelekt, precyzja, 
uzdolnienia i predyspozycje 
naukowe. Lubią studiować, wy-
mianę myśli, podejmować wy-
zwania i skomplikowane, abs-
trakcyjne problemy.

Artystów – ludzi nie lubią-
cych ram i ograniczeń, a cenią-
cych swobodę i możliwość kre-
acji. Cechują ich: kreatywność, 
poczucie estetyki, analizowa-
nie swoich myśli i uczuć, eks-
presyjność. W pracy preferują 

kreatywne podejście do rozwią-
zywania problemów, często po-
dejmują decyzje na podstawie 
intuicji.

Społeczników – ludzi speł-
niających się we wspieraniu, po-
maganiu innym, również szko-
leniu i kształceniu. Cechują ich: 
otwartość na kontakty z ludźmi, 
zainteresowanie ludźmi, uczu-
ciowość, potrzeba wspierania. 
W pracy z innymi kierują się 
uczuciami, są empatyczni.

Przedsiębiorców – ludzi ce-
niących działanie, podejmowa-
nie decyzji, wywieranie wpływu 
na innych i ukierunkowanych 
na osiąganie celów. Cechują się 
wiarą we własne siły, chęcią do-
minacji i niezależnością. W pracy 
kierują się korzyściami i logiką.

Konwencjonalistów – lu-
dzi, dla których najważniej-
sze są jasne i czytelne reguły 
postępowania oraz systema-
tyczna praca, w której mogą 
wykorzystywać fakty, rejestry 
i ewidencje. Cechują się łagod-
nym usposobieniem, dokład-
nością, odpowiedzialnością, 
sumiennością i brakiem ela-
styczności. W pracy lubią mieć 
do czynienia z danymi i prze-
strzegać jasno zdefiniowanych 
procedur.

Rzadko się zdarza, aby ktoś 
odnajdywał się tylko i wyłącz-
nie w jednym z powyższych 
środowisk, dlatego Holland 
zaleca wybrać trzy, które sta-
nowią tzw. „kod Hollanda”. Jeśli 
chcesz określić, jakim typem je-
steś, sugeruję skorzystać z testu 
Hollanda. Składa się on z 90 py-
tań, więc gwarantuje komplek-
sowość i obiektywizm, a przy 
tym pozwoli ci pogłębić wie-
dzę o sobie samym. Jeśli jednak 
nie masz takiej możliwości, raz 
jeszcze przeczytaj powyższe 
opisy i zastanów się, które 
z nich są ci najbliższe i dlacze-
go. Nad tym i innymi tematami 
możemy także pracować indy-
widualnie.

A na zakończenie wskazów-
ka Roberta Cialdiniego, która na 
pewno pomoże ci w codzien-
nych kontaktach z innymi, nie 
tylko na polu zawodowym: 
„Szukaj w ludziach dobrych 
cech. Wielu z nas poświęca 
zbyt dużo czasu na poszukiwa-
nie wad ludzi, z którymi ma do 
czynienia”.

Piszcie, jeśli macie pytania, 
uwagi bądź sugestie dotyczące 
tego, bądź innych artykułów. Na 
wszystkie wiadomości chętnie 
odpowiem.

Monika Morys

www.obserwatoriumrozwoju.pl

PRACA MARZEŃ

ŚRODOWISKO PRACY

http://www.obserwatoriumrozwoju.pl
http://www.obserwatoriumrozwoju.pl
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Pracujesz na eta-
cie i marzysz o wła-
snym biznesie? Za-
nim jednak rzucisz się 
w wir pracy dla sie-
bie, zastanów się, ja-
kie są twoje pobud-
ki. Można realizować 
się na różne sposo-
by, o czym pisałam 
w poprzednim odcin-
ku. Teraz kilka słów dla 
tych, co są przekona-
ni, że w grę wchodzi 
tylko własny biznes, 
ale... brak im pomysłu.

Wiedza, umiejętności, 
doświadczenie
Kiedy nie wiadomo od czego 
zacząć, dobrze jest zacząć od 
siebie. Trudno będzie budo-
wać biznes od zera, więc war-
to oprzeć się na tym, co zosta-
ło zgromadzone dotychczas. 
Przede wszystkim zastanów 
się, jaką masz wiedzę, na czym 
się znasz, co potrafisz. Mogą to 
być dary korporacji. Nawet jeśli 
nie lubisz tej pracy, masz kom-
petencje – inaczej nie byłoby 
możliwe jej wykonywanie. Może 
nawet kręci cię to, czym się zaj-
mujesz, a nie odpowiada ci spo-
sób realizacji, nie skreślaj więc 
wszystkiego.

Twoja wiedza i umiejęt-
ności mogą wynikać także 
z poprzednich doświadczeń 
zawodowych, z zainteresowań, 
z pracy społecznej, czasem z in-
nych aktywności, które w życiu 

podejmujesz. Może udzielasz 
się w przedszkolu swoich dzie-
ci, w pobliskim schronisku dla 
zwierząt, sąsiedzkiej świetlicy 
albo zaprzyjaźnionej fundacji? 
Bywa też tak, że posiadasz jakieś 
umiejętności jeszcze z dzieciń-
stwa, ale o nich zapominasz. Czy 
plucie pestkami na odległość 
może się do czegoś przydać? Je-
śli zaprowadzi cię do autorskie-
go programu zabaw dla dzieci 
albo ćwiczeń logopedycznych, 
to już coś.

Zgromadź wszystko, co przy-
chodzi ci do głowy, nie oceniaj 
tych pomysłów, idź na ilość.

Skrzydła, które cię uniosą
W drugim etapie zastanów się, 
co w życiu sprawia ci frajdę, co 
daje satysfakcję, co możesz ro-
bić bez względu na zmęczenie. 
We własnej firmie będzie wie-
le różnych, nie zawsze przy-
jemnych ale koniecznych za-
jęć. Warto więc postawić na to, 
co daje energię, co uskrzydla, 

co sprawia, że bez względu na 
okoliczności chcesz wstawać 
i zajmować się właśnie tym. To 
może wynikać z twojej pasji, za-
interesowań, z misji, z silnej po-
trzeby poprawiania świata, po-
magania lub po prostu z potrze-
by świetnej zabawy czy komfor-
towego życia.

Jeśli to zestawisz z listą swo-
ich umiejętności i wiedzy, bę-
dziesz mieć zawężony obszar 
poszukiwań. Ale nie kieruj się 
tylko przyjemnością!

Chętny rynek
Czym jest pomysł, jeśli nikt go 
nie chce? To, co będziesz ofe-
rować innym, musi być im po-
trzebne, przydatne, pomocne, 
musi rozwiązywać konkretne 
problemy, ułatwiać życie. A naj-
ważniejsze – muszą chcieć za to 
zapłacić.

Rozejrzyj się więc, poobser-
wuj, popytaj ludzi. Zastanów się, 
co w twoim otoczeniu wyma-
ga poprawy, z jakiej usługi lub 
produktu ty chętnie skorzystasz, 
z czym boryka się ktoś, kogo 
znasz, a jest w innej niż twoja sy-
tuacji. Pamiętaj, że to nie muszą 
być tylko pojedynczy ludzie, to 
mogą być również organizacje.

Szukając pomysłu zastanów 
się, jak znajdować nowe zasto-
sowania dla istniejących rozwią-
zań, zaadaptować pomysł z in-
nego miasta czy kraju, połączyć 
lub rozdzielić istniejące usługi/ 
produkty tak, by stworzyć nową 
jakość. Najtrudniejsze jest prze-
widywanie trendów i znajdowa-
nie nisz, bo wymagają dobre-
go rozeznania.

Niezależnie od tego, w któ-
rym kierunku pójdziesz, nie-
zmiernie ważne jest spraw-
dzenie, na ile dobry jest twój 
pomysł. Rozpoznaj rynek – do-
wiedz się, jak łatwo oraz ilu znaj-
dziesz klientów a także ile zapła-
cą. Zrób z nimi testy i wywiady. 
Podejdź praktycznie.

Pieniądze na koncie
Biznes bez zysków to nie biznes 
a hobby. Własna firma – oprócz 
satysfakcji – ma dawać utrzy-

manie. Twoje zyski, czyli to, ile 
masz na koncie, zależą od kil-
ku czynników. W sposób pro-
sty – od różnicy między koszta-
mi a liczbą sprzedanych sztuk 
w konkretnej cenie. Dlatego tak 
ważne jest poznanie rynku.

Robiąc wyliczenia, weź pod 
uwagę także nakład pracy i czas, 
niezbędne do przygotowania 
lub dostarczenia produktu/ 
świadczenia usługi. Sprawdź 
więc np. jak długo produkujesz 
100 pierniczków, ile trwa do-
stawa i jak szybko organizujesz 
pudełka. A jeśli robisz masaż 
antystresowy, zastanów się, ile 
takich masaży wykonasz w cią-
gu jednego dnia. Czasem war-
to urozmaicić ofertę i bardziej 
energochłonne zadania prze-
platać lżejszymi albo zrobić coś 
ze ścinków, po to, by mieć do-
datkowe dochody.

Wysiłek i motywacja
Jak widzisz, znalezienie pomy-
słu wymaga wysiłku. Poszu-
kania w sobie i wokół siebie, 
sprawdzenia, przetestowania, 
policzenia, dokonania wybo-
rów. Zawsze możesz też wejść 
we franczyzę lub kupić goto-
wy biznes. Niezależnie od tego, 
na co postawisz, miej pewność 
co chcesz osiągnąć, a twoja ak-
tywność niech wynika z silnej 
motywacji.

Dlatego w następnej części 
będzie o tobie – o twojej misji, 
wizji i roli lidera.

Monika Sowińska

www.coachprzedsiebiorczych.pl

ZANIM UCIEKNIESZ

Jak
pomysł na biznes?

znaleźć

Nie trzeba radykalnie zmieniać 
jedzeniowych przyzwyczajeń, 
składać konkretnych ilościowych 
deklaracji albo być kulinarnym 
wirtuozem. Przepis na dietę, któ-
ra przyda się organizmowi i śro-
dowisku, firmuje hasło: mniej 
mięsa. Wiosną warto przejść na 
fleksitarianizm.

Fleksitarianizm to elastyczny wegeta-
rianizm. Polega na rezygnacji z nad-
miaru mięsa, którego spożycie według 
ONZ w ciągu ostatnich 40 lat zwięk-
szyło się ponad trzykrotnie. Co roku 
na świecie zjadanych jest 250 mln ton 
kotletów czy steków. Przemysłowa ho-
dowla zwierząt niszczy środowisko. Na-
ukowcy szacują, że przemysł hodowla-
ny odpowiada za około 14,5 proc. emisji 
wszystkich gazów cieplarnianych, które 
wywołują zmiany klimatu. To więcej 
niż łącznie generuje transport lotni-

czy, kolejowy, samochodowy i morski. 
W tym bilansie uwzględniona została 
hodowla oraz produkcja paszy i nawo-
zów. Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych zakwalifikowała hodowlę przemy-
słową zwierząt jako jedną z głównych 
przyczyn zanieczyszczenia środowiska.

5 faktów 
o przemysłowej hodowli mięsa:
1. Odchody bydła hodowanego za-

truwają glebę i wody podziemne.
2. Żeby uzyskać 7 mln ton białka zwie-

rzęcego zużywa się 40 mln ton biał-
ka roślinnego – na pasze. 

3. Wykorzystywanie terenów upraw-
nych na potrzeby hodowli zwie-
rząt prowadzi do zanieczyszczenia 
ogromnych terenów oraz produkcji 
metanu – najbardziej agresywnego 
z gazów cieplarnianych.

4. Tereny przeznaczone na pastwiska 
dla zwierząt hodowlanych wkrótce 
mogą być większe niż te zajmowa-

ne przez lasy. To nawet 30 proc. ob-
szaru Ziemi.

5. 1/3 światowych zasobów wody zu-
żywa się do wytwarzania produk-
tów odzwierzęcych.

Zaniepokojeni prognozą katastro-
fy klimatycznej badacze EAT-Lancet 
Commission, globalnej organizacji 
non-profit zajmującej się analizą nasze-
go systemu żywnościowego, opraco-
wali tzw. dietę planetarną, która może 
pomóc planecie. Zakłada ona m.in., że 
ograniczenie o połowę spożycia czer-
wonego mięsa i cukru. Natomiast ilość 
spożycia warzyw i owoców musimy 
zwiększyć dwukrotnie.

Zasady diety planetarnej
	� jemy o połowę mniej mięsa.
	� zjadamy co najmniej ½ kg warzyw, 

owoców i orzechów każdego dnia.
	� spożywamy głównie białko pocho-

dzenia roślinnego.

	� przyjmujemy maksymalnie 2 500 ki-
lokalorii – z czego źródłem 35 proc. 
są produkty pełnoziarniste i bulwy.
	� ograniczamy o połowę spożycie 

cukru.
Te zasady warto stosować przy układa-
niu codziennego jadłospisu.

Dorosłemu człowiekowi by się na-
jeść wystarczy około 500 g porcja ko-
tletów. Polacy zjadają nawet trzy razy 
więcej. A nadmiar – szczególnie prze-
tworzonego mięsa – może dodatkowo 
powodować choroby serca, udary, cu-
krzycę i niektóre nowotwory.

Dlatego wiosną dobrze jest zmo-
dyfikować menu i zamiast wołowiny, 
wieprzowiny czy drobiu częściej uży-
wać takich składników, jak:
	� pełne ziarna zbóż, kasze, ryże;
	� warzywa i owoce;
	� oleje i oliwy;
	� rośliny strączkowe;
	� nasiona i orzechy;
	� zioła;
	� przyprawy takie jak: wędzona papry-

ka, kumin, imbir, kurkuma, cynamon.
Ważne, by produkty te były nieprze-
tworzone, pełnoziarniste i dobrej jako-
ści. Należy sięgać po składniki lokalne 
i sezonowe.

Warzywa są świetnym źródłem wi-
tamin i soli mineralnych. Dają też duże 

pole do kulinarnych eksperymentów. 
Można z nich robić pasty do kanapek, 
zupy, kotlety, mieszać je w zapiekan-
kach, koktajlach i deserach.

Rośliny strączkowe zapewniają od-
powiednią porcję białka. Są sycące i lu-
bią rozmaite dodatki. Mogą wystąpić 
w roli głównej w zupie albo gulaszu, 
lub wcielić się drugoplanowego boha-
tera w sałatce.

Dobrym źródłem tłuszczu mogą 
być pestki dyni, słonecznika, siemie-
nia lnianego i orzechy.

Kasze oczyszczają i poprawiają 
odporność. Gryczana ma dużo potasu 
i miedzi, reguluje przemianę materii. 
Jęczmienna działa przeciwwirusowo 
i antybakteryjnie. Kuskus ma sporo biał-
ka i jest lekkostrawny.

Fleksitarianizm ma doskona-
ły wpływ na zdrowie. Ograniczenie 
spożycia mięsa pozwoli uregulować 
poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawa-
łu oraz... wagę.

Dzięki tej diecie dostrzeżemy, jak 
wiele smaków jest do wykorzystania. 
Warto dać jej szansę i stosować ją stale 
bez wyrzutów.

Sylwia Majcher
www.sylwiamajcher.pl

FLEKSITARIANIZM
dla zdrowia i lepszej kondycji planety

http://www.coachprzedsiebiorczych.pl
www.sylwiamajcher.pl
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Gdy piszę 
te słowa, właśnie przechodzi 
trzecia fala koronawirusa. Jest 
poniedziałek 29 marca i kończy 
się trzeci dzień kolejnego loc-
kdownu, który tym razem ob-
jął również przedszkola i żłob-
ki. A to oznacza, że tym razem 
komplikuje on również nasze 
życie. Jasiek z westchnieniem 
poinformował nas, że już bra-
kuje mu przedszkola. A przed 
nim jeszcze niemal dwa tygo-
dnie bez kolegów i koleżanek.

Nie byłoby w tym większego 
dramatu, bo lubimy spędzać ra-
zem czas i zazwyczaj dobrze się 
bawimy, gdyby nie fakt, że mu-
simy pracować. Od 8 do 16 Jasiek 
musi zorganizować sobie czas 
samemu. A to, pomimo pokoju 
wypełnionego zabawkami, wca-
le nie jest takie łatwe. Problemu 
nie stanowi bowiem, w co i jak 
się bawić, tylko z kim.

Dlatego w piątek w drodze 
powrotnej z przedszkola Jasiek 
powiedział zasmucony, że bę-
dzie mu go brakowało. Próbo-
wałem go pocieszyć, że wszyscy 
jego koledzy i koleżanki rów-
nież będą musieli też siedzieć 
w domu, więc nie jest osamot-
niony. To jednak nie podniosło 
go na duchu, bo z wyrzutem wy-
znał, że jego koledzy to mają ro-
dzeństwo i będą mogli bawić 
się razem, a on będzie sam.

Przyznaję, że trochę mnie 
to zabolało, bo w teorii Jasiek 
ma rację. Lepiej nudzić się ra-

zem niż w pojedynkę. W prak-
tyce jednak spędzanie aż tyle 
czasu z rodzeństwem rzadko 
kiedy kończy się dobrze.

Od razu przypomniało mi się 
moje dzieciństwo. Byłem dziec-
kiem środkowym, a to oznacza, 
że miałem starszą o trzy lata sio-
stra i młodszego o blisko siedem 
lat brata. Zamknięci przez kilka 
dni na pięćdziesięciu metrach 
kwadratowych doprowadzali-
śmy naszych rodziców do szału. 
Po wyczerpaniu już wszystkich 
możliwych zaczepek i awantur 
o byle co, następowała scena fi-
nałowa, która ściągała rodziców 
nad nerwową przepaść. Gdy 
byliśmy już porozstawiani po 
wszystkich kątach pokoju, wy-
prowadzałem atak ostateczny. 
Bo – jak każdy wie – w sporze ro-
dzeństwa chodzi przede wszyst-
kim o to, czyje będzie na wierz-
chu. I to się nie zmienia, nawet jak 
dorastamy. W naszym przypadku 
było to mniej więcej coś takiego:
– Mamooo! A Piotrek się na mnie 
gapi i mnie to denerwuje! – krzy-
czała moja siostra.
– Piotrek, przestań się na nią 
gapić! – odkrzykiwała z kuchni 
mama.
– Przecież się nie gapię, patrzę 
sobie tylko – odpowiadałem.
– No, maaamaaa! On mi teraz 
pokazuje język i się głupio cie-
szy! Weź go stąd!
I ta bezcelowa komunikacja 
trwała około kilku minut, do 
momentu, aż wyprowadziliśmy 
mamę całkowicie z równowagi.

Opowiadam tę historię sy-
nowi podczas drogi powrotnej 
z przedszkola.

Jasiek dochodzi  
do wniosku, że może 
faktycznie rodzeństwo 
nie rozwiązuje obecnego 
problemu z siedzeniem  
w domu. Dlatego woli 
jednak mieć psa!

Ten temat wraca jak bumerang 
minimum raz w miesiącu. Mie-
liśmy już nawet takie momen-
ty, że prawie się złamaliśmy, bo 
wiemy jak bardzo Jasiek chciał-
by mieć czworonoga. Pracuje-
my teraz zdalnie (ja już na stałe, 
nawet jeżeli epidemię uda się 
opanować). Jasiek jest coraz bar-
dziej samodzielny i jeżeli mu na 
czymś bardzo zależy, zachowuje 
się bardzo odpowiedzialnie. Jest 
też troskliwy wobec zwierząt 
i lubi się nimi zajmo,wać. Można 
zatem założyć, że to dobry mo-
ment na psa w naszym domu. Bo 
to, że kiedyś będziemy go mieli, 
to jest już raczej postanowione.

I kiedy już prawie chcę po-
wiedzieć: zgoda, przygarnijmy 
jakąś psinę, to próbuję wyobra-
zić sobie najbardziej paskudną 
pogodę na przestrzeni grudnia 
i listopada… o szóstej rano w so-
botę. I wtedy chęć na psa mija mi 
niemal od razu, bo wiem, że je-
dyną osobą, która wyjdzie z tym 
zwierzem na zewnątrz, będę ja.

Piotr Krupa

Dzieci mają 
tę magiczną zdolność działania 
na full na baterii do samego jej 
końca, niczym odkurzacz pew-
nej znanej firmy, który działa 
z pełną mocą ssącą aż do mo-
mentu odłączenia. I wtedy na-
stępuje całkowite wyłączenie, 
nic nie buczy, lekko nie ciągnie 
czy szumi. Nie dzieje się nic, 
kompletnie nic, do ponowne-
go działania potrzebne jest na-
ładowanie.

Zapewne widzieliście mnó-
stwo obrazków w sieci z dzieć-
mi śpiącymi w dziwnych pozach 
lub miejscach. One mają tak 
samo jak ten odkurzacz – dzia-
łają na pełnej mocy aż tu nagle 
cyk! bateria się kończy i nastę-
puje nagłe wyłącznie energii. 
Wtedy nic nie pomaga: prośby, 
groźby, przekupstwo. Po pro-
stu bateria została odłączo-
na i dopiero po jej ponownym 
naładowaniu wróci możliwość 
kontaktowania się z takim osob-
nikiem. Naładować baterie moż-
na na dwa sposoby, w zależno-
ści od potrzeb rodzica w danej 
sytuacji.

Pierwszy: całkowite uśpienie. 
Idealna metoda, kiedy potrzeba 
jest chwili spokoju, kiedy doka-
zywania pociechy doprowadziły 
do wyładowania osobistej bate-
rii rodzica.

Drugi sposób: baterię dziecka 
trzeba naładować cukrem. Tutaj 
wkład jest dowolny: czekolada, 
baton, w zdrowszej wersji owoce.

Ale jeżeli rodzić chce zostać 
na imprezie dłużej niż stan nała-
dowania baterii dziecka, nic tak 
nie zadziała jak cukier w czy-
stej, rafinowanej postaci. Niema 
tutaj żadnych stanów pośred-
nich. Dziecko jest albo nałado-
wane albo rozładowane. Pobu-
dzenie następuje w tej samej 
sekundzie w jakiej nastąpiło roz-
ładowanie i wówczas osobnik 
wraca do poziomu maksymal-
nej wydolności. Jeżeli kiedyś 
zastanawialiście się jak działają 
substancje pobudzające – daj-
cie zmęczonemu dziecku dwie 
łyżeczki cukru. Eksperyment 
prawdopodobnie przekroczy 
wasze wyobrażenia. 

Zadziwia mnie także funk-
cja drzemki u dziecka, jest to 
opcja wręcz zakazana, jeżeli ro-
dzice po powrocie do domu 
mają ochotę spędzić wieczór 
przytulając się do siebie. Pro-
ces podtrzymywania takiego 
praktycznie wyładowanego 
akumulatora musi trwać przez 
całą drogę powrotną do domu. 
Niech tylko nastąpi chwilowa 
nieuwaga rodzica i osobnik 
przytnie komara, dosłownie 
na chwilkę, to koniec. Po wy-
budzeniu poziom naładowania 
baterii wykazuje znów sto pro-
cent. O przytulaniu na kanapie 
można zapomnieć.

Jak to się dzieje, że u mnie to 
już tak nie działa, że ładowanie 
mojej baterii trwa tyle samo, ile 
zajęło jej rozładowywanie? Ja-
kie to by było cudowne, gdyby 

proces mojej regeneracji wyglą-
dał tak samo jak u mojej córki. 
Pracuję, pracuję – cyk! bateria 
odłączona – drzemka – pracuję 
dalej – cyk! bateria rozładowana.

Koleżanka proponuje 
wypad na tańce. Cyk! 
dwie łyżeczki cukru – 
zabawa do północy – cyk! 
rozładowane baterie – sen 
do rana: akumulator pełny 
– idę do pracy.

I potem znów: pracuję – odłą-
czenie – kawa! włączenie – praca 
– odłączenie – cukier! włącze-
nie... Proces zero-jedynkowy: 
albo działam, albo nie działam.

Jednak w moim wydaniu wy-
glądałoby to tak: praca – kawa – 
praca – cukier...
Koleżanka: – Jest impreza!
Ja: – Eee, nie, czas na sen.
– Coś ty, chodź! Będzie fajnie…
– No dobra, idę!
Kawa – zabawa do północy – 
sen. Poranek – kawa z cukrem 
– nadal zmęczenie. Zero pobu-
dzenia, zero chęci do działania. 
Baterie mam rozładowane tak, 
że mogę funkcjonować jedynie 
w trybie powolnych ruchów. Ko-
jarzenie faktów z trzyminuto-
wym opóźnieniem i do tego ło-
pocące serce niczym ptak w za-
mkniętej klatce...

Ach, jak ja bym chciała być 
takim odkurzaczem tej znanej 
firmy.

Dorota Dabińska-Frydrych

KORPOMAMA

Tryby zasilania

KORPOTATA

Rodzeństwo czy pies?

https://glosmordoru.pl/mistrz-karoshi-1/
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Rudawy 
niczym Beskidy
Dla osób aktywnych najwięk-
szą atrakcją są góry Rudawy 
czyli Krušné hory, jak mówią 
Czesi. Są niskie, jest tam du-
żo lasów i przypominają na-
sze Beskidy. Dlatego przycią-
gają turystów przez cały rok. 
Zimą królują tu narciarze, a la-
tem rowerzyści i piesi wędrow-
cy. Klínovec, najwyższy szczyt 
Rudaw, liczy tylko 1244 metry 
wysokości i łatwo można na 
niego wejść na piechotę. A kto 
nie chce, nie musi tego robić, 
ponieważ z pobliskiego Jáchy-
mova na szczyt wjedzie krze-
sełkową koleją linową. Na gó-
rze znajduje się hotel, ponad-
dwudziestometrowa wieża 
widokowa i 80-metrowa wieża 
telekomunikacyjna. To popu-
larny ośrodek więc zawsze peł-
no tu turystów.

Innym znanym ośrodkiem 
są Klíny (852 m. n.p.m.). Naj-
większą atrakcją, nie tylko dla 
dzieci, jest Bobová dráha, czyli 
letni tor bobslejowy, który ma 
blisko 900 metrów długości, 
a różnica wzniesień wynosi ok. 
130 metrów. Emocje są niesa-
mowite. Są tu też rowerowe 
trasy enduro o różnym stopniu 
trudności, hala sportowa, kor-
ty tenisowe oraz wypożyczal-
nia rowerów, także elektrycz-
nych. Warto spróbować jazdy 
zwłaszcza na tych ostatnich. 
Jak się okazuje nie trzeba mieć 
specjalnej kondycji, żeby nimi 
jeździć po górach. Stacje łado-
wania akumulatorów znajdu-
ją się nie dalej niż dwadzieścia 
kilometrów od siebie, więc nie 
musimy się martwić o to, że za-
braknie nam prądu. A po obu 
stronach granicy jest wiele szla-
ków pieszych i rowerowych, 
które są ze sobą połączone. Li-
czą one ok. 600 km długości.

Najpopularniejszym celem 
wycieczek rowerowych z Klín 
jest sztuczny zbiornik wodny 
Fláje. Kto lubi prędkość, nie roz-
czaruje się. Na niektórych od-

cinkach można się rozpędzić 
do ponad 50 km/h. Na kierow-
cach nie robi to wrażenia, ale 
na rowerzystach już tak. Zapora 
wodna, dzięki której powstało 
jezioro, znajduje się kilkanaście 
kilometrów od ośrodka. Zosta-
ła zbudowana w latach 60. XX 
wieku i ma blisko sześćdziesiąt 
metrów wysokości oraz po-
nad czterysta długości. Można 
ją zwiedzać w środku. Wrażenia 
są niesamowite. Warto też zaj-
rzeć do pobliskiej miejscowości 
Český Jiřetín, przy samej grani-
cy z Niemcami, gdzie z terenów 
zalanych przez wodę zbiornika 
Fláje przeniesiono stary, XVII-
-wieczny drewniany kościół. 
Koniecznie trzeba też wejść 
bądź wjechać rowerem elek-
trycznym na górkę Puklá skála 
(Pęknięta skała), która wznosi 
się na wysokości 839 m. n.p.m., 
skąd rozciąga się wspaniały wi-
dok na całą okolicę.

W starej kopalni 
cynku
Rudawy to nie tylko góry. Warto 
odwiedzić miejscowość Krupka 
i zajrzeć do starej sztolni „Pro-
hlídková štola Starý Martin”, 
dawnej kopalni rud cyny, której 
początki sięgają XV wieku. To 
prawdopodobnie najstarsza ko-
palnia cyny w Europie. W jej ko-
rytarzach panuje stała tempera-
tura 8-10 stopni Celsjusza, a wil-
gotność powietrza wynosi 90-95 
proc. Kiedyś górnicy pracowali 
tu przez sześć dni w tygodniu, 
po 16 godzin dziennie. Nic więc 
dziwnego, że niewielu z nich ży-
ło dłużej niż 40 lat. Na przemy-
słową skalę wydobycie rozpo-
częto w XIX wieku i zakończono 
w 1922 roku. Potem kopalnię uru-
chomili hitlerowcy, którzy w la-
tach 1939-45 wydobywali tu na 
potrzeby przemysłu zbrojenio-
wego wolfram i molibden.

Jednym z przewodników 
po kopalni jest emerytowany 
górnik, który jeszcze w cza-
sach Czechosłowacji pracował 
tu przy zabezpieczaniu starych 
szybów i potrafi barwnie o tym 
opowiadać. Największe wraże-
nie robią korytarze wydrążone 
właśnie w czasach III Rzeszy. 
Są bardzo strome i sięgają kil-
kudziesięciu metrów w górę 
i w dół. Nie trzeba mieć wie-
le wyobraźni, aby uzmysłowić 
sobie, jak przed laty wygląda-
ła tu praca przymusowych ro-
botników.

Nad miastem góruje na 
szczyt góry Komáří Vížka 
(808 m. n.p.m.). Znajduje się 
tam górna stacja zabytkowe-
go wyciągu krzesełkowego 
z 1952 roku! Kiedyś podob-
ny wyciąg woził turystów na 
Śnieżkę. Ten ma blisko 2,4 tys. 
metrów długości, a jego dolna 
stacja znajduje się na wysoko-
ści 326 m. n.p.m. To najdłuższa 
kolejka linowa w Czechach. 
Wyciąg, choć ma blisko 70 lat, 
wciąż działa. Wszystko dlatego, 
że na miejscu ręcznie dorabia-
ne są części zamienne. Obsługa 
czasami pozwala turystom zaj-
rzeć do warsztatu ślusarskiego, 
w którym są one wykonywane 
oraz do maszynowni, w której 
działa oryginalny silnik Škody 
z lat pięćdziesiątych! A dwuoso-
bowe krzesełka z tego samego 
okresu ustawione są bokiem do 
kierunku jazdy. Podróż w dół 
trwa ok. 15 minut, a wrażenia 
są niesamowite.

Na w yciągu jest wie -
lu rowerzystów. A to dlatego, 
że ze szczytu góry można zje-
chać rowerem do miasta. Róż-
nica wzniesień wynosi prawie 
500 metrów, a zjazd to istne 
szaleństwo. Szeroka asfaltowa 
droga zachęca do rozwijania 
dużych prędkości, ale trzeba 
uważać. Po drodze warto za-
trzymać się w restauracji Hrad 
Krupka, skąd rozciąga się naj-
lepszy widok na historyczne 
centrum. Na rowerzystów cze-
ka tam dobry obiad i piwo. Za-
jazd mieści się na terenie starej, 
średniowiecznej fortecy. Obok 
znajduje się tablica pamiątko-
wa poświęcona Joachimowi 
Wolfgangowi Goethemu, który 
kiedyś wypoczywał w okolicy.

W „Małym Paryżu”

Najbardziej znaną miejscowo-
ścią w rejonie Rudaw jest uzdro-
wisko Teplice (Cieplice) znane 
od dawna ze swoich źródeł 
termalnych. To jedno z najstar-
szych uzdrowisk w Czechach. 
Ze względu na architekturę 
kiedyś mówiło się o nim „Mały 
Paryż”. A wypoczywali tu wła-
śnie Johann Wolfgang Goethe, 
car Piotr I i Ludwik van Beetho-

ven. Ten ostatni przyjeżdżał 
tu dwukrotnie, w 1811 i 1812 ro-
ku, aby leczyć słuch i dolegli-
wości układu pokarmowego. 
Spędził w mieście trzy miesią-
ce, a podczas swoich pobytów 
pracował nad VII i VIII symfonią. 
Jego nazwiskiem nazwano naj-
starszy i najbardziej znany dom 
zdrojowy w mieście.

Swój ślad zostawił tu także 
Goethe, który bywał w tym re-
gionie wielokrotnie. Podczas 
jednego z pobytów, 72-letni 
wówczas poeta zakochał się 
w 17-letniej szlachciance Ulryce 
von Levetzow. Ta jednak go nie 
chciała. Goethe wyjechał więc 
z Czech i więcej już tu nie wró-
cił. Chętnie wspominają o tym 
przewodnicy, którzy oprowa-
dzają wycieczki po historycz-
nym centrum miasta.

Zamki i zamczyska

Czechy bogate są w zamki. Ten 
w Libochovicach nad brze-
giem Ohrzy leży ok. 40 km 
od Teplic. Słynna jest legenda 
o jego zaczarowanym zwier-
ciadle, które ponoć przywraca 
młodość. Warto to sprawdzić, 
choć gwarancji nie ma. A sam 
zamek został zbudowany pod 
koniec XVII wieku i należy do 
najważniejszych zabytków 
wczesnobarokowych w kraju. 
Przed jego główną fasadą znaj-
duje się przepiękny francuski 
ogród. Jest w nim wiele egzo-
tycznych roślin przywiezionych 
przez właściciela z Azji i Afryki. 
Wyjątkowo cenna jest też ko-
lekcja flamandzkich gobelinów 
i porcelany z Chin oraz Japo-

nii. Jest też barokowa sypialnia, 
stara kuchnia z tradycyjnymi 
naczyniami oraz krokodyl upo-
lowany przez jednego z ostat-
nich właścicieli zamku i sufity 
wyłożone muszlami z Morza 
Śródziemnego.

Tuż obok znajduje się ko-
lejna atrakcja. To Muzeum 
Czeskiego Granatu w Trzebie-
nicy, w dawnym kościele lute-
rańskim. Kiedyś okolica słynę-
ła bowiem z jego wydobycia. 
Do najcenniejszych klejnotów 
należy kolekcja biżuterii Ulryki 
von Levetzow, tej samej w któ-
rej kochał się Goethe. A tuż 
obok muzeum jest Cokolaterie, 
czyli pijalnia czekolady, w któ-
rej można skosztować wielu 
jej rodzajów.

Miłośnicy zamków powin-
ni zajrzeć też na gotycki Ha-
zmburk. Jego ruiny znajdują się 
kilka kilometrów od Libochovic 
na samotnej bazaltowej górze 
o tej samej nazwie. W latach 
swojej świetności Hazmburk 
miał 150 metrów długości i 30 
szerokości. Teraz najbardziej 
charakterystyczne są jego dwie 
bliźniacze wieże, które górują 
nad okolicą. Wieża Biała ma 
26 metrów wysokości, a Wieża 
Czarna jest od niej o metr niż-
sza. Na pierwszej z nich znajdu-
je się taras widokowy, z którego 
można podziwiać całą okolicę.

A po trudach całego dnia 
podróżowania warto zatrzy-
mać się na zboczu góry, gdzie 
znajduje się winnica. Można 
w niej skosztować miejsco-
wych wyrobów. Smakują wy-
śmienicie.

redakcja „Głosu Mordoru”

Krupka

Teplice

Czechy
dla aktywnych
Region Ustecki zwany jest Bramą do Czech. To dlatego, że leży na 
północy tego kraju, na pograniczu z Niemcami. Atrakcji tu nie brakuje. 
Są przepiękne góry, gorące wody i sporo zabytków. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. Często można tu spotkać turystów z południa Polski.
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O kulturze i artystach

Marek Dyżewski 
Ocalić od zapomnienia
Zbiór trzydziestu esejów poświęconych pol-
skiej kulturze muzycznej ostatnich dekad. Au-
tor prezentuje wybitnych twórców tej kultury 
oraz jej najbardziej doniosłe, mające wagę 
w skali międzynarodowej, zjawiska. W prze-
ciwieństwie do praktykowanej dziś w naszym 
kraju publicystyki muzycznej, ograniczającej 
się do opisu bieżących wydarzeń, intencją 
autora jest pogłębione spojrzenie na rzeczy-
wistość muzyki polskiej, odzwierciedlające jej 
dokonania w szerszym horyzoncie czasowym.

Większość tekstów związana jest z Wrocła-
wiem. To dogodna okazja, by ukazać kultu-
rotwórcze znaczenie pewnych instytucji – 
takich, jak np. festiwal „Wratislavia Cantans” 
czy pamiętna wystawa „Wrocław 2000 – Moje 
Miasto”, festiwal „Gaudeamus” bądź też „Dni 
Muzyki Starych Mistrzów”.

Obok rozważań poświęconych muzycznym 
arcydziełom Jana Sebastiana Bacha, Claudia 
Monteverdiego, Fryderyka Chopina, Roberta 
Schumanna, Antona Brucknera czy Giusep-
pe Verdiego – istotną część książki stanowią 
eseje o wybitnych interpretatorach muzyki, 
takich jak Andrzej Markowski, Tatiana Szeba-

nowa, Gustav Leonhardt, Edmund Kajdasz, 
Stanisław Krukowski i Jan Ślęk.

Walorem publicystyki Marka Dyżewskiego 
jest postrzeganie muzyki z perspektywy 
jej związków z innymi dziedzinami sztuki 
i kultury, a także jasność przekazu, zwię-
złość, retoryczna elegancja i swego rodzaju 
muzyczność, przejawiająca się w budowie 
słownych fraz.

Cena: 50 zł + koszty wysyłki

Partnerem wydawniczym książki jest Strefa Kultury 
Wrocław w ramach Wrocławskiego Programu Wydaw-
niczego. Dofinansowano z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. 

Tomasz Domański. 
Pomniki Czasu 

Monografia Tomasza Domańskiego, artysty 
działającego w obrębie sztuki akcji, sztuki 
efemerycznej i dekonstruujących ją procesów.

Publikacja jest retrospektywą działań artystycz-
nych Domańskiego, które rozpoczęły się we 
Wrocławiu na początku lat dziewięćdziesiątych 
i są realizowane do dziś.  Zawiera unikalny mate-
riał ikonograficzny dokumentujący prace artysty. 
Obok tekstów autorskich, opisujących osobiste 

zaangażowanie i motywacje, książka zawiera ko-
mentarze, recenzje, teksty krytyczne objaśniają-
ce rozumienie Pomników Czasu jako monumen-
tu relatywnego w kategorii współczesnej rzeźby.

Znaczną część monografii stanowi „Życiorys 
ilustrowany” napisany przez Tomasza Domań-
skiego, ukazujący wiele faktów z jego arty-
stycznej biografii i kulisy powstawania po-
szczególnych realizacji. Artysta o Pomnikach 
Czasu pisze, że są „realizacją obiektów tworzo-
nych z zamysłem obserwowania działania cza-
su w materii”. Nie jest tutaj istotne skończone 
dzieło sztuki, ważny jest proces jego powsta-
wania, cykl życia dzieła, którego częścią są tak-

że destrukcja i dematerializacja. Poczucie tym-
czasowości i przemijania zostały immanentnie 
wpisane w tę twórczość.

Domański w swoich pracach odwołuje się do 
skrajnych kategorii, łącząc je w nierozerwalne 
pary: życie – śmierć, natura – kultura, fizyczność 
– metafizyka, życie – sztuka, a właściwie w tym 
przypadku należałoby napisać życiosztuka. 

Cena: 80 zł + koszty wysyłki

Partnerem wydawniczym książki jest Strefa Kultury Wro-
cław w ramach Wrocławskiego Programu Wydawnicze-
go. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Andrzej Mazur 
Syntezy. Eseje 
krytyczne

Wyjątkowa książka, w której autor 
– krytyk sztuki i kurator wystaw An-
drzej Mazur – przedstawia w osob-
nych tekstach sylwetki i twórczość 
17 artystów utożsamianych między 
innymi z Nową Ekspresją, konceptu-

alizmem, strukturalizmem czy abs-
trakcją geometryczną. Są wśród 
nich zarówno pedagodzy Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, jak i jej 
absolwenci: Maciej Albrzykowski, 
Manfred Bator, Piotr Błażejewski, 
Małgorzata Dajewska, Anita Damas, 
Wanda Gołkowska, Grażyna Jaskier-
ska-Albrzykowska, Witold Liszkow-
ski, Marlena Promna, Piotr Saul, 
Krzysztof Skarbek, Anna Szewczyk, 
Radek Ślany, Katarzyna Tomaszew-

ska, Lech Twardowski, Igor Wójcik, 
Jacek Zachodny.

Bogato ilustrowana publikacja, 
oprócz prezentacji postaw artystycz-
nych wybitnych twórców, uwrażliwia 
i otwiera możliwość indywidualne-
go, pozaencyklopedycznego myśle-
nia o sztuce i kulturze regionu.

Cena: 50 zł + koszty wysyłki

Dofinansowano z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.

Zdzisław Jurkiewicz 
Zdarzenia

Monografia pod redakcją Mariki Kuźmicz 
ma na celu rozpoznanie i przybliżenie od-
biorcom różnych aspektów zróżnicowanej 
twórczości wybitnego, choć nadal niedoce-
nionego wrocławskiego twórcy.

Jurkiewicz był artystą realizującym swo-
je prekursorskie projekty nieprzerwanie 

przez ponad pięć dekad. Z wykształcenia 
był architektem, swoją drogę artystyczną 
zaczynał jako malarz, niemal natychmiast 
próbując przekraczać tradycyjnie rozumia-
ne granice tego medium, koncentrując się 
nie tylko na ostatecznej formie danego ob-
razu, ale na procesie twórczym, z uwzględ-
nieniem w nim roli przypadku.

Autorami tekstów do książki są: Marika Kuź-
micz, Paweł Polit, Karol Sienkiewicz i Jakub 
Piwowarski. Publikacja zawiera także liczne 
teksty Zdzisława Jurkiewicza, w tym wybór 

esejów wcześniej niepublikowanych, tek-
sty Jerzego Ludwińskiego, Leszka Malugi 
oraz rozmowę Zbigniewa Makarewicza z Ali-
ną Jurkiewicz-Malugą.

Książka została nominowana w Jubileuszo-
wym 60. Konkursie PTWK „Najpiękniejszej 
Książki Roku 2019”.

Cena: 80 zł + koszty wysyłki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.

Gdzie kupić?
Pełną ofertę naszych publikacji 
można obejrzeć na stronie: 
www.okis.pl 
w zakładce Wydawnictwa OKIS 
i zamówić, pisząc na adres: 
wydawnictwa@okis.pl

Książki Wydawnictwa Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, w których przeczytacie o tym, o czym nie przeczytacie 
nigdzie indziej.

http://www.okis.pl
mailto:wydawnictwa%40okis.pl?subject=
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TĘTNIĄCE ŻYCIEM MIEJSCE SPOTKAŃ
HISTORYCZNY PUNKT NA MAPIE WARSZAWY

RÓŻNE SMAKI POD JEDNYM DACHEM
28 KUCHNI Z CAŁEGO ŚWIATA, TARG ŻYWNOŚCIOWY
3 WINE BARY, 2 BEER BARY, 2 SPECJALISTYCZNE KAWIARNIE

WYDARZENIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE

JESTEŚMY  
EKOLOGICZNIWarszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawa

REDUKUJEMY
POZIOM HAŁASU

PRZYJAŹNI
ŚRODOWISKU 

NIE EMITUJEMY
SPALIN

Reklama na nośnikach WKD

+ 48 22 755 47 60 

WAW4FREE

Darmowe wyDarzenia 
Dostępne online!

Kleszcze, borelioza... 
i co jeszcze czyha na nas 
w polskim lesie?
	� 14 kwietnia, godz. 18, 

transmisja na Zoomie
Wykład o zagrożeniach związanych 
z kleszczami w ramach akcji Zdrowia pod 
Kontrolą.

Marsjańska kolonia | Prosto z nieba
	� 15 kwietnia, godz. 19, 

transmisja na Facebooku
Spotkanie z kosmicznym architektem 
Leszkiem Orzechowskim – koordynatorem 
projektu kolonii Twardowsky.

konferencja startup art.#2021
	� 19 kwietnia, godz. 17:30, 

dostęp dla zarejestrowanych
Konferencj on-line, której temat przewod-
ni w tym roku to „Sztuka pandemii, czyli 
jak zmienił się sektor kreatywny w dobie 
covid-19”.

Prognozy Dla arktyki 
w kontekście obecnych zMian kliMatycznych
	� 20 kwietnia, godz. 10, 

dostęp dla zarejestrowanych
Wykład o tym, czy ekspansja gospodarcza 
grozi katastrofą cywilizacyjną?

Ćwiczenia z jarką 
– w zdrowym ciele zdrowy duch
	� 26-30 kwietnia, 

transmisje dostępne na Facebooku
Codzienny, krótki zestaw ćwiczeń fitness 
na różne partie ciała.

Szczegóły, aktualne informacje 
oraz inne wydarzenia znajdziesz na waw4free.pl

KULTURA ONLINE

W poszukiwaniu 
Zakopanego 
13.04
http://bit.ly/GoOut_Rzezba_w_
poszukiwaniu_miejsca 
W ramach działań w sieci, Za-
chęta zaprasza na autorskie 
oprowadzanie Katarzyny Chru-
dzimskiej-Uhery po wystawie 
„Rzeźba w poszukiwaniu miej-
sca”, która opowiada o tożsa-
mości rzeźby polskiej ostatnich 
sześciu dekad.

Jadalne miasto: 
W kierunku nowego 
modelu 
13.04
http://bit.ly/
GoOut_Jadalne_miasto
Kolejne ze spotkań w ramach 
projektu „W kierunku solidarne-
go żywienia. Warszawa 2030+”, 
podczas których Biennale War-
szawa wraz z zaproszonymi eks-
pertami rozmawia m.in. o alter-
natywnych modelach uprawy 
żywności oraz o tym, jak promo-
wać głębsze rozumienie tego, 

skąd pochodzi jedzenie, co ma 
wpływ na jego jakość i wartości 
odżywcze.

Lustro duszy 
13–27.04
http://bit.ly/Lustro_duszy
Kwiecień z Fundacją Art Trans-
fer to m.in. nowy cykl spotkań 
„Lustro Duszy”, podczas któ-
rych dowiemy się jak sztu-
ka eksploruje wnętrze czło-
wieka, jego emocje i psychi-
kę. Tym razem bohaterami 
wtorkowych wykładów będą: 
Anish Kapoor, Diane Arbus, 
Gerhard Richter.

Teatr Piasku Tetiany 
Galitsyny: Mały Książę 
17.04
http://bit.ly/GoOut_Teatr_Pia-
sku_Maly_Ksiaze
17 kwietnia Teatr Piasku Tetiany 
Galitsyny zaprezentuje w sie-
ci historię Małego Księcia wg. 
Antoine de Saint-Exupéry’ego, 
malowaną na żywo piaskiem, 
światłem i na wodzie, połączo-
ną z grą aktorów, świateł i cie-
ni, techniką szybkiego malo-
wania oraz wyjątkową oprawą 
muzyczną.

Wygramy Muzyką: Wojtek 
Pilichowski Band + Kinga 
Głyk + Bartek Królik 
18.04
http://bit.ly/
GoOut_Wygramy_muzyka
W ramach cyklu „Wygramy Mu-
zyką” na scenie Progresji po-
jawią się trzy pokolenia gitary 
basowej: Wojtek Pilichowski – 
legenda polskiej „basówki”, Bar-
tek Królik – założyciel zespołu Si-
stars, oraz obecna od niedawna 
na scenie Kinga Głyk, okrzyknię-
ta największym talentem młode-
go pokolenia polskich muzyków.

Pięć Smaków w Domu: 
Koreanki 
8.04–19.05
http://bit.ly/
GoOut_Piec_Smakow_Koreanki 
Pięć Smaków w Domu to ca-
łoroczna przestrzeń spotkań 
z azjatyckim kinem, działająca 
w rytmie cyklicznych, staran-
nie dobieranych przeglądów. 
Pierwszy z nich to odpowiedź 
na ogromne zainteresowanie 
nowym kinem koreańskim, któ-
re porywa krytyków na całym 
świecie. Znalazły się w nim filmy 
w różnorodny sposób przedsta-

wiające współczesne Koreanki – 
w programie znajdziemy m.in. 
„Nasze ciało” czy „Maggie”.

Fala dźwięku: Facheroia 
+ Zaumne 
8.05
http://bit.ly/
GoOut_Fala_dzwieku
Stowarzyszenie Inicjatyw Twór-
czych „Trzecia Fala” oraz Wolskie 
Centrum Kultury zapraszają na 
kolejną odsłonę „Fali dźwięku” 

w wersji online. Zagrają: pocho-
dząca z Krymu Zoi Michailova 
(Facheroia) – DJ-ka i autorka 
muzyki do spektakli teatralnych, 
performansów i instalacji audio-
wizualnych oraz poznański ar-
tysta dźwiękowy Zaumne, któ-
ry eksploruje uczuciową stronę 
muzyki elektronicznej.

Odkrywaj wydarzenia
i kupuj wygodnie bilety

w aplikacji GoOut i na GoOut.pl

Zachęta: Rzeźba w poszukiwaniu miejsca /fot. Daniel Rumiancew/
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