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Od zarania dziejów ludzkość nurtowało pytanie,
co znajdzie tam, gdzie wzrok nie sięga. Człowiek
wpatrzony w gwiazdy snuł wizje dotyczące swojej
roli i obecności we wszechświecie. Pierwszy krok
postawiony na Księżycu 50 lat temu na zawsze
zapisał się w dziejach świata i postępu cywilizacyjnego – oto bowiem wycieczki poza kulę ziemską
przestały być jedynie marzeniem, a stały się realną
możliwością. Wyścig technologiczny o loty pozaorbitalne wciąż trwa, więc warto mieć oczy i uszy otwarte!
Tymczasem każdy, kto chce znaleźć się bliżej gwiazd,
może wybrać się do jednego
z najwyżej położonych miast
na świecie lub odwiedzić
obserwatorium astronomiczne.
Wpatrując się w rozgwieżdżone niebo, można nabrać
dystansu do zwykłych, przyziemnych spraw i poczuć się
częścią czegoś znacznie większego i bardziej potężnego.
Kosmos od zawsze był dla
nas miejscem tajemniczym,
sekretnym i uruchamiającym
wyobraźnię – wystarczy spojrzeć na dokonania filmowców
czy biblioteczną półkę z literaturą science fiction, której
mistrzem bez wątpienia jest
Stanisław Lem. W „Solaris” pisał: „Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji,
nie poznawszy do końca własnych zakamarków”.
Trudno się z tym nie zgodzić, w końcu każdy z nas jest
swojego rodzaju mikrokosmosem. Życzę więc Państwu
wielu okazji do tego, by zauważać więcej, dostrzegać
to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka i dochodzić
do interesujących wniosków.
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Nie dokończysz
lektury w pociągu?
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by wygodnie czytać
magazyn na ekranie
smartfonu.
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Niedawno udałam się do Trójmiasta w podróż służbową.
Zachwyciłam się atmosferą tutejszych uliczek i kawiarenek oraz
wspaniałymi ludźmi, których spotkałam. Ze względu na charakter
wyjazdu nie miałam dużo czasu na zwiedzanie, ale zawsze staram się
poznać okolicę, w której jestem.
TEKST: Katarzyna Hajduga

W

Wizytę w Trójmieście zaczęłam od spaceru po gdańskiej starówce – z całego serca polecam to miejsce!
Piękne kamienice robią niesamowite wrażenie i z pewnością wrócę tam na dłużej. Gdynia natomiast jest
dla mnie symbolem nowoczesności i kreatywności.
Zachęcam do zwiedzenia Akwarium Gdyńskiego,
które stanowi część Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego. To doskonałe
miejsce na rodzinną wycieczkę i dla osób zainteresowanych podwodnym życiem. Można tu zobaczyć
różne gatunki ryb, żółwie, koralowce oraz makietę dna
Bałtyku. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową.
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NADMORSKI KLIMAT
Odwiedzającym Sopot osobom z niepełnosprawnością mogę polecić hotel
Eureka. To nowy, kameralny obiekt z pokojami i dużymi łazienkami wyposażonymi
w udogodnienia dla osób z ograniczoną
sprawnością. Przed wejściem do budynku
są strome schody, które mogą odstraszać,
ale na szczęście przy bocznych schodach
zamontowano windę.

Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
Czynne od poniedziałku do niedzieli
w godz. 9:00–19:00
Ceny biletów:
• normalny – 25 zł
• ulgowy – 17 zł
• dla osoby niepełnosprawnej – 12 zł

Sopot to przede wszystkim deptak i piękna, szeroka plaża, do której dotrzemy z hotelu w kilka minut.
Do tego przy plaży usytuowany jest kultowy bar
Przystań, oferujący pyszne jedzenie. Jedyną barierą są
dwa schodki prowadzące do wejścia. Dla mnie to nie
problem, lecz z perspektywy osoby poruszającej się
na wózku jest to utrudnienie. Wierzę jednak, że obsługa,
przyjaciele lub życzliwi przechodnie pomogą pokonać
tę niewysoką przeszkodę. Spacer po plaży i siedzenie
w ciszy na piasku są niesamowitym odpoczynkiem.
Szum morza uspokaja i koi nerwy.
W Gdańsku, Gdyni i Sopocie na pewno nie można się
nudzić. Warto odwiedzić te miasta szczególnie poza
sezonem, gdy milknie zgiełk letniego szaleństwa.
W PODRÓŻY
Jestem osobą samodzielną, lecz komfort jazdy, który
pozwala zupełnie swobodnie funkcjonować, jest
dla mnie niezmiernie ważny. Do Trójmiasta jechałam z Dworca Centralnego w Warszawie. Wybrałam
pociąg jako środek transportu, ponieważ uwielbiam
czytać w podróży, ale dodatkowym jego atutem jest
przestrzeń i wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Najbardziej lubię podróżować w wagonach bezprzedziałowych. Mogę wtedy swobodnie
przekładać nogi oraz ułożyć kule. Szerokie przejście
między siedzeniami daje komfort przemieszczania się
oraz korzystania z toalety czy wagonu barowego.

Pasjonaci zbrojeń i okrętów powinni
wybrać się do Muzeum Marynarki
Wojennej, gdzie zgromadzono ciekawą
kolekcję uzbrojenia. Wjazd do budynku
nie ma progów, a toalety są łatwo
dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Jednak warto nadmienić, że część
wystawy plenerowej jest niestety
nieosiągalna dla osób poruszających
się na wózkach. Ograniczenie stanowią
strome, kamienne schody. Po intensywnym zwiedzaniu gorąco polecam pyszną
kawę i smaczne jedzenie w restauracji
F. Minga – wspaniałe miejsce z widokiem na morze. Wchodzi się do niego
z poziomu parteru. Jest tu też toaleta dla
osób z niepełnosprawnością. W centrum
sali jest umiejscowiony urokliwy kominek.

W RELACJE

W PODRÓŻ

Dostępne

WJAZD NA KAMIENNĄ GÓRĘ
Jeśli tak jak ja kochasz przyrodę oraz
piękne krajobrazy, to polecam ci
Kamienną Górę i znajdujący się tam punkt
widokowy. Jest on usytuowany w parku,
a na wierzchołku wzniesienia postawiono
krzyż, widoczny z różnych punktów miasta.
Rozciąga się stamtąd panorama portu
jachtowego i zatoki. Osoby z niepełnosprawnością bez problemu mogą wjechać
tam na wózku. Na Kamienną Górę można
też bezpłatnie dostać się całoroczną
kolejką linowo-terenową, której przystanek początkowy znajduje się na placu
Grunwaldzkim. Kolejkę na ogół obsługuje
się samodzielnie, przywołując ją i uruchamiając przyciskiem. Sama okolica
Kamiennej Góry jest uznawana za najbardziej luksusową dzielnicę miasta i jedną
z najbardziej prestiżowych w Polsce.

Jeśli mogę, wybieram Pendolino na każdej trasie,
na której jest to możliwe. W tym pociągu krok można
zrobić swobodnie, a uchwyty pozwalają bezpiecznie wsiąść i wysiąść. Obsługa zawsze jest pomocna
i uprzejma. Stojąc na platformie, wiem, że to będzie
szczęśliwa podróż.

październik 2019
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RÓŻNORODNIE PIĘKNI
Kiedy podróżujemy, opuszczamy strefę komfortu.
Możemy wiele dowiedzieć się o sobie. Pozwalamy też
innym zrozumieć, że jesteśmy różnorodni jako ludzie,
każdy z nas jest wartościowy, a nasze światy się przenikają. Wyprawy oraz wszelkie zaangażowanie w różne
aktywności podtrzymują więzi społeczne, dają poczucie przynależności i akceptacji.
Podróżowanie jest nieodłączną częścią życia. Ciekawość,
chęć poznania oraz rozwój są jego determinantami.
W moim życiu przemieszczanie się przez wiele lat było niemożliwe, wyjazdy natomiast były koniecznością, a zarazem moją drogą po własną niezależność. Jak to możliwe?
Urodziłam się z niepełnosprawnością ruchową i długo
moim jedynym pojazdem był wózek. Jednak zawsze
uwielbiałam poznawać świat oraz ludzi. Właśnie ta ciekawość i miłość do życia doprowadziły mnie do miejsca,
w którym na co dzień poznaję wewnętrzny świat i uwarunkowania innych, pracując – „podróżując” z nimi terapeutycznie i mentalnie. Dzięki temu realizuję różne projekty
w wielu miastach Polski.

*

PRZYDATNE INFORMACJE

Jeśli jesteś osobą
z niepełnosprawnością i planujesz
podróż pociągiem PKP Intercity,
skontaktuj się z nami. Wszystkie
niezbędne informacje uzyskasz:
• na stronie intercity.pl
w zakładce „Informacje dla osób
z niepełnosprawnością i osób
o ograniczonej sprawności
ruchowej”,
• pod numerem telefonu
przeznaczonym wyłącznie dla
pasażerów z niepełnosprawnością
42 205 45 31 (koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora),
• w Centrum Obsługi Klienta
na dworcu kolejowym.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. Zawiszy Czarnego 1B
81-374 Gdynia

W PODRÓŻ

Czynne od wtorku do soboty
w godz. 10:00–18:00, w niedziele 12:00–18:00
Ceny biletów:
• normalny – 16 zł
• ulgowy – 8 zł
• rodzinny – 30 zł
• Karta Dużej Rodziny (za jednego członka
rodziny) – 5 zł
• grupowy normalny (od 10 osób) – 12 zł/os.
grupowy ulgowy (od 10 osób) – 6 zł/os.
W poniedziałki nieczynne.
We wtorki wstęp bezpłatny.
Dostępna jest usługa przewodnicka
na ORP „Błyskawica” w języku polskim
w cenie 50 zł
(grupa maksymalnie 25-osobowa)
po uprzedniej rezerwacji.
Bilet ulgowy przysługuje m.in.: uczniom
i studentom, emerytom, rencistom, osobom
niepełnosprawnym wraz z opiekunem
i nauczycielom.
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Jej motto życiowe brzmi: „Jestem
po stronie człowieka, a nie ograniczeń”. Do 17. roku życia poruszała się
na wózku, lecz dzięki determinacji,
optymizmowi oraz odwadze stanęła
na własnych nogach. Praca z ludźmi
jest dla niej pasją i ogromnym
przywilejem. Działa też w projektach
dla firm, m.in. w akcji skierowanej
do kobiet „Bądź sobą po swojemu”.
Kocha sport, podróże i pisanie.
Podejmowanie wyzwań pozwala jej
jeszcze bardziej poznać możliwości
ciała i umysłu.

KATARZYNA HAJDUGA
trener mentalny
i rozwoju osobistego,
terapeuta oraz szkoleniowiec

Więcej na stronie:
www.katarzynahajduga.pl

ODKRYCIE, KTÓRE
WSTRZĄSNĘŁO ŚWIATEM
Do największych z wielu osiągnięć Kopernika
należy rozwinięcie koncepcji heliocentrycznej (znanej już w starożytnej Grecji), której
poświęcił swoją pracę „O obrotach sfer
niebieskich”, która wywołała prawdziwą
rewolucję w świecie nauki. W swym dziele,
spisanym w latach 1515–1530 we Fromborku,
Kopernik dowodzi, że Ziemia obraca się
dookoła własnej osi i wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca. Dzieło wydrukowano w Norymberdze, w roku śmierci astronoma (1543), z podpisem Nicolai Copernici
Torinensis (Mikołaj Kopernik Toruńczyk).
Początkowo poglądy Kopernika przyjęto
krytycznie, godziły bowiem w ustalony
obraz świata. Od przełomu XVI i XVII stulecia
zyskiwały jednak coraz więcej zwolenników. Tradycje naukowe wielkiego uczonego są kontynuowane w jego rodzinnym
mieście. Działa tu Uniwersytet Mikołaja
Kopernika oraz obserwatorium astronomiczne z jednym z największych na świecie
radioteleskopów.

W PODRÓŻ

w Toruniu

Wspaniałe zabytkowe budynki, aromat miodowo-korzennych
specjałów oraz tradycje związane z badaniem ciał niebieskich –
to nasze pierwsze skojarzenia z Toruniem. Turyści chętnie
odwiedzają tutejsze obserwatorium astronomiczne i wędrują
śladem jednego z najsłynniejszych astronomów świata.
TEKST: Magdalena Sprenger,
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

M

Mikołaj Kopernik, bo o nim mowa, przyszedł
na świat 19 lutego 1473 roku. Do dziś przy ulicy
nazwanej jego imieniem stoi wzniesiony
z czerwonej cegły, w stylu gotyckim, dom
rodzinny Koperników. Budynek w 1973 roku
został przekształcony w muzeum. Małego
Mikołaja ochrzczono w katedrze świętojańskiej (kościół św. Janów). Można tu zobaczyć
pamiątkową tablicę z końca XVI wieku
i marmurowe popiersie z XVIII stulecia. Będąc
w okolicy, warto także zerknąć na najbardziej
znany portret astronoma z 1585 roku (obecnie
eksponowany w ratuszu) i odwiedzić jego
pomnik na Rynku Staromiejskim.
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Artykuł powstał
we współpracy z Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu.

LATA NAUKI
Młody Kopernik rozpoczął naukę w szkole przy kościele
św. Janów. Następnie studiował na Wydziale Sztuk
Wyzwolonych w Akademii Krakowskiej. W 1496 roku
wyjechał do Padwy, by na tamtejszej uczelni zgłębiać
astronomię, a od 1501 roku także prawo i medycynę.
Dwa lata później, uzyskawszy doktorat z prawa
kanonicznego, Kopernik wrócił na Warmię, lecz nigdy
już nie zamieszkał na stałe w rodzinnym mieście.
Początkowo był sekretarzem i lekarzem przybocznym swego wuja, biskupa warmińskiego. Po 1510 roku
został kanclerzem kapituły oraz kanonikiem, osiadł
we Fromborku, gdzie prowadził swoje obserwacje
i badania astronomiczne. Tam też w 1543 roku zmarł.

*

CZY WIESZ, ŻE…
Już w początkach XIX wieku
próbowano odnaleźć w katedrze
we Fromborku grób Kopernika.
Potem próby te podejmowano
jeszcze kilkukrotnie. Wreszcie,
w sierpniu 2004 roku, prace
badawcze rozpoczął zespół
profesora Jerzego Gąssowskiego
z Instytutu Antropologii
i Archeologii Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Pułtusku.
Odkryto między innymi szczątki
mężczyzny w wieku 60–70 lat.
Czaszkę poddano badaniom
antropologicznym oraz
rekonstrukcji twarzy, a następnie
zestawiono z istniejącymi
portretami Kopernika.
Podobieństwo było uderzające!
Ostatecznie wątpliwości
rozwiano dzięki badaniom DNA.
Porównano materiał pobrany
z kości z materiałem pochodzącym
z włosów znalezionych pośród
ksiąg astronoma. Okazało się,
że należą do tej samej osoby.
Miejsce pochówku naukowca
zostało odnalezione.
październik 2019

W RELACJE

Witajcie
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W PODRÓŻ
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RELIKTY WIEKÓW ŚREDNICH
I MEBLE TORUŃSKIE
Toruń ma jednak do zaoferowania nie tylko
pamiątki po sławnym uczonym.
Wspaniale zachowane są tu liczne przykłady
architektury gotyckiej (Średniowieczny Zespół
Miejski znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO), podobnie jak średniowieczne witraże – największy zbiór w Polsce
zgromadzono w Galerii Sztuki Gotyckiej
w Ratuszu Staromiejskim. Fragmenty
oryginalnych witraży gotyckich znajdziemy
także w prezbiterium katedry świętojańskiej.
Warto wiedzieć, że należący do państwa
krzyżackiego Toruń był jednym z ważniejszych
ośrodków witrażownictwa.
W mieście zachowało się zaskakująco
wiele malowideł ściennych i stropowych.
Odnajdziemy je nie tylko w kościołach,
lecz także w dawnych kamienicach, w których dziś mieszczą się np. sklepy oraz banki.
Polichromie, datowane od wieków średnich po renesans i manieryzm, świadczą
o wysokim kunszcie artystycznym toruńskich
twórców i dużych możliwościach finansowych tutejszych mecenasów sztuki. Równie
wysoki poziom reprezentowało stolarstwo
artystyczne. Choć intarsja znana była
w mieście od 2. połowy XVI wieku, jej rozkwit
przypadł na wiek XVIII, stając się najważniejszą techniką zdobniczą w lokalnym stolarstwie. Zdobiono nią szafki, szafy, skrzynki,
drzwi, portale i boazerie. Intarsjowane drzwi
wraz z portalami znajdują się w kościele
Ducha Świętego. Będąc w Toruniu, trzeba
też zajrzeć do kamienicy dawnej Apteki
Królewskiej i pałacu Meissnera. Bogatą
kolekcję mebli toruńskich można podziwiać
w głównym oddziale Muzeum Okręgowego,
mieszczącym się w Ratuszu Staromiejskim.

BLASK KRUSZCU I KLEJNOTÓW
W Ratuszu można obejrzeć również kolekcję biżuterii
z XVI i XVII wieku. Słynny skarb ze Skrwilna (miejscowość
leżąca około 80 km na wschód od Torunia) został odkryty
w 1961 roku, podczas prowadzonych tam prac archeologicznych. Składają się na niego eksponaty wykonane
ze srebra, złoconego srebra oraz złota pochodzące
z toruńskich i brodnickich warsztatów. Niektóre ozdobiono emalią, rubinami i diamentami. Są to zarówno
przedmioty użytkowe (nożyczki do przycinania knotów, łyżki, guziki, misa z dzbanem, kufel), jak i ozdoby
(bogato zdobiony wisiorek syreny, bransolety, łańcuchy, pierścienie, perły). Na wystawie można podziwiać
także przedmioty wchodzące w skład skromniejszego
skarbu z Nieszawy.

DZIEWIĘTNASTOWIECZNY BASTION
Jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji
i niezwykle cennym zabytkiem militarnym miasta jest
Twierdza Toruń. Tworzy ją ponad 150 obiektów, w tym
15 dużych fortów oddzielonych fosą. Tradycje obronne
Torunia sięgają XIII wieku, kiedy to miasto opasała
podwójna linia wznoszących się nad fosą ceglanych
murów obronnych z bramami, basztami i barbakanami.
W XVII wieku wokół miasta wzniesiono umocnienia bastionowe. Konieczność budowy XIX-wiecznej
twierdzy fortowej wyznaczył kongres wiedeński (1815),
po którym Toruń znalazł się w granicach Prus. Granica
prusko-rosyjska położona była zaledwie 10 kilometrów
od Torunia, powstała więc potrzeba ochrony wschodnich
terenów Królestwa Prus. Obiekty obronne otoczyły miasto dwoma pierścieniami: wewnętrznym i zewnętrznym.
Dzisiaj tworzą jeden z największych, a na pewno najlepiej
zachowany pierścieniowy zespół obronny w Europie.

W Genewie mieszka mniej ludzi niż w Częstochowie czy Kielcach.
Kto by pomyślał, że słynna siedziba licznych banków i organizacji
międzynarodowych oraz miejsce częstych mediacji pomiędzy stronami
konfliktów międzypaństwowych jest tak kompaktowa – i to nie tylko pod
względem rozmiaru. Urocze zakątki na starym mieście i ukwiecone promenady
nad Jeziorem Genewskim także sprawiają, że bardziej przypomina ona leniwe
miasteczko niż metropolię. To doskonała propozycja i na weekendowy wypad,
i na dłuższą podróż, jeśli przy okazji poznawania tego regionu Szwajcarii
odwiedzimy pobliską wschodnią Francję.

G
E
E

W PODRÓŻ

G
gen
ewa

16

F OT. JEAN JACQUES STEINER

alfabet
miasta:

JEZIORO GENEWSKIE
Olbrzymie jak morze, obramowane strzelistymi alpejskimi
szczytami Jezioro Genewskie wypełnia serce miasta
i daje wytchnienie od murów i ciasnych ulic. Patrząc
na mapę, ma się wrażenie, że to nie jezioro oblewa miasto,
ale miasto oblewa jezioro, a przynajmniej jego południową
odnogę. Dlaczego miasto tak ciasno okala wodę? Nie
ma tu bezkresnej przestrzeni – Genewa z trzech stron jest
otoczona przez Francję, a ze Szwajcarią łączy ją tylko
niewielkie pasmo lądu o szerokości zaledwie 5 kilometrów
i jezioro właśnie, a w zasadzie jego szwajcarska część.
Symbol miasta stanowi Jet d’Eau – spektakularna fontanna na wodzie, która z prędkością 200 km/h wyrzuca
strumień na wysokość 140 metrów. Kursujące regularnie
tramwaje wodne, tzw. mouette, pozwalają przeprawić się
na drugą stronę tafli. Jednorazowy bilet w cenie 2 franków
szwajcarskich (ok. 8 zł) kupuje się w automacie na brzegu.
A może romantyczna kolacja na statku parowym w stylu
belle époque? Drink o zachodzie słońca na jeziorze?
Dzienna wycieczka ze zwiedzaniem pobliskich miasteczek i zamków? Towarzystwo Żeglugi po Jeziorze
Genewskim (CGN) proponuje wiele ciekawych rejsów.
Nie trzeba rezerwować miejsc, a bilety kupuje się w kasie
na brzegu lub na statku. Na pasażerów podróżujących
w ramach Interrail czeka miła niespodzianka w postaci
50-procentowej zniżki.

W RELACJE

TEKST: Joanna Lampka, od 7 lat mieszkająca w Szwajcarii, autorka bloga o tym kraju blabliblu.pl

EUROPEJSKA AGENCJA BADAŃ JĄDROWYCH CERN
Genewa mieści słynny CERN, w którym naukowcy z całego
świata badają tajemnice wszechświata. Placówka oferuje
dwie wystawy stałe: „Microcosm” w budynku głównym
i „Universe of Particles” (Świat Cząsteczek) w budynku
Globe. Ale to nie wszystko – Wielki Zderzacz Hadronów
(LHC) jest obecnie wyłączony i wznowi pracę dopiero
w 2021 roku, dlatego pasjonaci nauki mają teraz wyjątkową okazję, by zwiedzić zakątki, które nie są zwykle
udostępniane osobom postronnym. Wystarczy z dużym
wyprzedzeniem zarezerwować bezpłatną wizytę. Waszym
przewodnikiem może być Polak – w CERN-ie pracuje
bardzo wielu naszych rodaków.

październik 2019
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L’ESCALADE
11 grudnia 1602 roku o 2 nad ranem
genewczycy spali snem sprawiedliwych, nie wiedząc, że do murów
miasta zbliża się ukradkiem armia
Karola Emanuela I Wielkiego. Plan księcia
sabaudzkiego był prosty – rycerze mieli
wspiąć się na mury i otworzyć od środka
bramy miasta. Jak mówi legenda – choć
niektórzy utrzymują, że to najprawdziwsza prawda – ich plany pokrzyżowała
kobieta! Catherine Royaume, która akurat nie spała i gotowała zupę, usłyszała
dziwne dźwięki dobiegające od strony
murów. Gdy tylko zauważyła, co się
święci, krewka mieszczanka wylała cały
kocioł pełen wrzącego płynu na atakujących. Dzięki wszczętemu alarmowi
mieszczanie zdołali obronić miasto.
Na pamiątkę tego wydarzenia
12 grudnia każdego roku w Genewie
organizowane jest święto l’Escalade
(escaler – fr. wspinać się). Genewczycy
przebierają się w stroje z epoki, urządzają
pochody, pokazy walki i strzelania z armat
oraz moździerzy, a w wielkim kotle gotuje
się pyszna warzywno-mięsna zupa.

WINO
Mimo że Szwajcaria zajmuje poczesne
miejsce na światowej mapie sommelierskiej, bardzo niewiele osób może pochwalić
się tym, że kiedykolwiek próbowało szwajcarskiego wina. Dlaczego? Szwajcarzy
wypijają aż 99 proc. trunku swojej produkcji.
Malutki kanton miejski Genewa jest jednym
z ważniejszych szwajcarskich regionów
winiarskich, szczycąc się największym
stosunkiem winnic do ogólnej powierzchni
spośród wszystkich kantonów. Tutaj rosną
między innymi drobne, białe winogrona,
z których powstaje świeże i bezpretensjonalne wino chasselas, znakomicie komponujące się z lokalnymi potrawami opartymi
na rozpuszczonym serze – fondue i raclette. Jeśli wolicie czerwone wino, dajcie się
namówić na kieliszeczek tutejszego gamay,
o głębokiej, żywej barwie wiśni.

ARVE, KTÓRY NAPOTYKA NA SWOJEJ DRODZE RODAN
Miejsce mariażu dwóch potężnych rzek – Arve i Rodanu –
to prawdziwy cud natury w sercu miasta. Arve jest mlecznobrązowy, a Rodan szmaragdowy. Ich wody, ze względu
na inną temperaturę i gęstość, początkowo nie łączą
się ze sobą, ale wolno mieszają, tworząc hipnotyzującą
mozaikę. Zjawisko najlepiej obserwować z pobliskiego
wiaduktu kolejowego Viaduc de la Jonction, przy którym
biegnie kładka dla pieszych.
La Jonction, czyli półwysep między dwiema rzekami,
to jedno z miejsc relaksu genewczyków. Śmiałkowie
mogą wrzucić swoje ubrania do worka marynarskiego
i wskoczyć do wartkiego nurtu Rodanu. Pływania w Arve
nie polecamy – to zimna, górska rzeka z wieloma zdradliwymi prądami.

W RELACJE

W

NIE ZAPOMNIJ O ZEGARKACH!
Każdy wie, że Szwajcaria to kraj zegarków. Niewiele
osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie
w średniowiecznej Genewie rozkwitł przemysł zegarmistrzowski. Stało się to dzięki hugenotom uciekającym
z ogarniętej wojnami religijnymi Francji. Protestancka
Genewa przywitała z otwartymi ramionami swoich braci
w wierze, którzy przywieźli ze sobą sekrety sztuki produkcji czasomierzy. Szczególnie entuzjastycznie powitali ich genewscy jubilerzy. Wówczas jedyną ozdobą
dozwoloną przez surową regułę Kalwina były właśnie
zegarki – uznane za przedmioty praktyczne, nie frywolne.
Nic dziwnego, że kooperacja przybyłych z Francji zegarmistrzów i genewskich jubilerów przyniosła tak spektakularne rezultaty.
Warto wspomnieć też o znaczącym polskim śladzie
na szwajcarskiej mapie zegarków. Założycielem jednej
z najbardziej prestiżowych marek był polski patriota,
uciekinier po klęsce powstania listopadowego, Antoni
Patek. Dziś zegarki wyprodukowane przez jego firmę
można podziwiać w Muzeum Patek Philippe przy Rue
des Vieux-Grenadiers 7.

GENEWA
Jeśli wybierasz się do Genewy i innych szwajcarskich miast, by zwiedzać muzea czy skosztować wyśmienitych serów
i czekolady, skorzystaj z oferty Interrail. W ramach One Country Pass masz do wyboru bilet typu flexi na 3, 4, 6 albo
8 dni przejazdów do wykorzystania w ciągu miesiąca na podróże pociągiem po wybranym kraju. Dowiedz się więcej
na intercity.pl/interrail.

październik 2019
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TŁUMACZYŁ: ZYGMUNT NOWAK-SOLIŃSKI
ILUSTRACJE: OLENA DIACZENKO

FRANCUSKI
FRENCH

La meilleure vue
de Genève est
celle
de la tour
de la cathédrale
Saint-Pierre.

Les montres
fabriquées par
le Polonais - Antoni
Patek - peuvent être
visionnées au musée
Patek Philippe.

JĘZYK W PODRÓŻY
LANGUE EN VOYAGE

Najlepszy widok na Genewę
roztacza się z wieży
w Katedrze św. Piotra.

Zegarki wyprodukowane przez Polaka –
Antoniego Patka można obejrzeć
w Muzeum Patek Philippe.

Jet d'Eau est
la plus haute
fontaine
d'Europe.

Depuis Le Viaduc de la Jonction, vous
pourrez admirer la mosaïque des eaux
de l'Arve et du Rhône.

Les tramways sur
l'eau circulant
sur le lac Léman
partent toutes les
30 minutes.

Z Viaduc de la Jonction można podziwiać
mozaikę wód Arve i Rodanu.

Je veux un verre
de chasselas.

J'ai pu réserver
une visite gratuite
au CERN.

Mam ochotę na kieliszek
chasselas.

Chcę zobaczyć wystawę
w Muzeum Czerwonego
Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca.

Udało mi się zarezerwować
bezpłatną wizytę w CERN.

Tramwaje wodne kursujące po
Jeziorze Genewskim odpływają
co 30 minut.

Je vais
en décembre
à la Fête
de L'Escalade.

J'aime beacoup
la Raclette!
Uwielbiam raclette!

Wybieram się na grudniowe obchody
święta l’Escalade.
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Je souhaite voir
l'exposition au Musée
de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
W RELACJE

W PODRÓŻ

Jet d'Eau to najwyższa
fontanna w Europie.
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Z jednej strony niezapomniane wrażenia, zachwycająca przyroda
i gwiazdy prawie na wyciągnięcie ręki. Z drugiej – wymagająca podróż,
a później trudności z przystosowaniem się do dużych wysokości.
Gdzie szukać najwyżej położonych miast na świecie, jak do nich dotrzeć
i o czym pamiętać, przygotowując się do wyprawy?

B
W PODRÓŻ

CUZCO
Kraj: Peru
Wysokość: 3310 m n.p.m.

W języku keczua cuzco to „pępek świata”. Dawna stolica
Inków do dziś chętnie odwiedzana jest przez pasjonatów
ich kultury i architektury, a także niesamowitej przyrody.
Niedaleko stąd do Machu Picchu, Świętej Doliny, warto
też odwiedzić imponującą kopalnię soli Maras Salineras
albo… uprawiać rafting na rzece Urubamba czy polatać
na paralotni.

*

WARTO WIEDZIEĆ
Problemy z przystosowaniem organizmu do zmian
klimatycznych wynikających z przebywania
w nowym środowisku zaczynają się już na poziomie
ok. 2 tys. metrów nad poziomem morza. Akomodacja
trwa kilka dni lub nawet tygodni. Towarzyszą jej
m.in. zawroty i bóle głowy wynikające ze spadku
ciśnienia, w skrajnych przypadkach także choroba
wysokogórska i wysokogórski obrzęk mózgu.
Aklimatyzacja polega przede wszystkim
na stopniowym i powolnym pokonywaniu wysokości,
z przerwami na odpoczynek, w trakcie którego
organizm ma szansę przystosować się do nowych
warunków. Odpowiedzialne podejście do tego tematu
i wcześniejsze przygotowanie – przede wszystkim
fizyczne i kondycyjne – powinno leżeć w gestii
każdego turysty chcącego odwiedzić wysokogórskie
tereny czy najwyżej położone miasta świata.

1

NAMCHE BAZAAR
Kraj: Nepal
Wysokość: 3440 m n.p.m.

LEADVILLE
Kraj: Stany Zjednoczone
Wysokość: 3094 m n.p.m.

Najwyżej położone miasto w USA
powstało w XIX wieku. Znajduje się
w stanie Kolorado, w Górach Skalistych,
nad rzeką Arkansas. Zasłynęło jako miejsce wydobycia srebra i do dziś można tu
poczuć klimat rodem z Dzikiego Zachodu.
Wysokość i ukształtowanie terenu przyciągają miłośników ekstremalnego
wysiłku – w okolicy co roku rozgrywa się
ultratriathlon Leadville Trail 100.
Przejazd kolejowy w Leadville, Kolorado

Widok na Plaza de armas, Cuzco

3

TEKST: Anna Wołodko

Boliwia, Peru, Tybet, Nepal, Wenezuela, USA…
Właśnie tam powstały niezwykłe miasta, z których
najbliżej nam do nieboskłonu. Leżą na wysokości
od około 3 tys. do ponad 5 tys. metrów nad poziomem
morza. Aby je zobaczyć, trzeba się przygotować
na wyzwanie związane z trudami podróży i koniecznością
aklimatyzacji, jednak gra jest warta świeczki.
Na „zdobywców” czekają zapierające dech w piersiach
widoki i niesamowite przeżycia. Oto lista 8 niezwykłych
miejsc, w których każdy może stanąć bliżej nieba!
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Miasto, choć nieduże, tętni życiem. Jest miejscem
wędrówek, aklimatyzacji i rozgrzewki dla osób przygotowujących się do zdobycia Himalajów, ponieważ znajduje
się na trasie do bazy pod Mount Everestem. Oszałamia
widokami – otaczają je imponujące sześciotysięczniki.
Godzinę zajmuje wędrówka do hotelu Everest View,
znajdującego się na grani z widokiem na Czomolungmę.
W mieście działa muzeum poświęcone himalajskiemu
plemieniu Szerpów, niezapomnianą atrakcją jest też
coroczny festiwal buddyjski Dumjee.
Panorama na Namche Bazaar w dolinie Khumbu

W RELACJE

Dotknąć gwiazd,
czyli 8 miast
najbliżej nieba

4
APARTADEROS
Kraj: Wenezuela
Wysokość: 3505 m n.p.m.

Niewielkie miasteczko w Andach, położone pośród
wrzosowisk na zachodzie Wenezueli, na przecięciu
trzech malowniczych dolin rzek Chama, Santo Domingo
i Motatán. Chcąc sięgnąć nieba, można odwiedzić znajdujące się w pobliskim Llano del Hato Narodowe Obserwatorium Astronomiczne.
październik 2019

Apartaderos w wenezuelskich Andach
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LHASA
Kraj: Chiny (Tybet)
Wysokość: 3650 m n.p.m.

To miasto znane jest jako miejsce pielgrzymek, polityczna i duchowa stolica
Tybetu, a do XX wieku było siedzibą
dalajlamów. Do dziś znajdziemy tu wiele
zabytkowych klasztorów. Lhasa figuruje na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Góruje nad nią jeden z cudów
świata – pałac Potala, a w okolicy znajdują się rozległe źródła termalne.

Pałac Potala w Lhasie

W PODRÓŻ
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POTOSÍ
Kraj: Boliwia
Wysokość: 4090 m n.p.m.

EL ALTO / LA PAZ
Kraj: Boliwia
Wysokość: 4150 m n.p.m.

Miasto leżące u podnóża góry Cerro Rico
w Andach, zostało wpisane w 1987 roku
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Założone przez Hiszpanów w XVI wieku,
do XVIII wieku słynęło z wydobycia srebra.
Było uznawane za najbogatszą metropolię Nowego Świata. Choć dziś niewiele
pozostało z dawnej świetności Potosí,
miasto i jego okolica przyciągają turystów
swoją legendą i urzekającymi widokami.

Drugie co do wielkości miasto Boliwii w 1987 roku formalnie zostało włączone do La Paz, od którego jest
jednak oddzielone rogatkami. Ludność osiedliła się
tutaj dopiero w XX wieku, gdy między La Paz a jeziorem
Titicaca powstała linia kolejowa. Można tu dolecieć
samolotem (w El Alto działa lotnisko), a na miejscu
podziwiać widoki z kabiny kolejki gondolowej i zobaczyć Dolinę Księżycową – rezerwat przyrody o niesamowitym, kosmicznym krajobrazie.

Najwyżej usytuowane miasto na świecie – La Rinconada

8
LA RINCONADA
Kraj: Peru
Wysokość: 5100 m n.p.m.

Dotarcie tutaj wymaga doskonałej kondycji, gdyż podróż
stromymi i krętymi drogami trwa kilka dni. Wytrwałość
oraz odporność fizyczna i psychiczna przydadzą się
także na miejscu – podróżujących czeka brak kanalizacji oraz instalacji grzewczych. Największą atrakcją
tego miasta i zarazem źródłem utrzymania tubylców jest
kopalnia złota.
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Najlepszy aktor wśród piosenkarzy i najlepszy piosenkarz
wśród aktorów. W ciągu czterdziestu lat nieprzerwanej
obecności na scenie stał się fenomenem polskiej kultury.
Czytelnikom „W Podróż” opowiada o tym, co składa się na ten
sukces, i o najnowszej trasie koncertowej.
ROZMAWIAŁA: Olga Urban
ZDJĘCIA: Zosia Zija i Jacek Pióro

W PODRÓŻ

To bardziej pytanie do nich. Ja mogę
być tylko usatysfakcjonowany sprawdzeniem się w tylu pokoleniach mojej
repertuarowej i wizerunkowej konsekwencji. Młodsi słuchacze chodzą
na moje koncerty nie dlatego, że tych
piosenek słuchała ich babcia czy
mama, ale dlatego że muzyka i literackość tych utworów oraz – mam
nadzieję – wykonanie wciąż są w jakimś
sensie na czasie. A łoskot świata
i muzyki, którym ludzie są dziś zmęczeni,
działa tylko na moją korzyść.

Francusko-włoski romans
na scenie

WYWIAD Z MICHAŁEM BAJOREM
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PODCZAS KONCERTÓW NAWIĄZUJE
PAN WSPANIAŁY KONTAKT ZE
SŁUCHACZAMI. CZY TE DOBRE RELACJE
POMIĘDZY SCENĄ I WIDOWNIĄ SĄ DLA
PANA WAŻNE?
Bardzo. Od pierwszego występu wiem
prawie wszystko o każdej piosence
i to nie tylko za sprawą długości braw,
ale też skupienia widza, które kapitalnie przenosi się z widowni na mnie
i na scenę. Informacją dla mnie jest
również brak tego skupienia. W takiej
sytuacji albo rezygnuję z danej piosenki,
bo wiem, że nie jest ona koncertowa,
ale bardziej płytowa – tak bywa, albo
staram się zmienić trochę interpretację,
co niekiedy się udaje.
W TRAKCIE KARIERY WYDAŁ PAN
KILKA PŁYT ZAWIERAJĄCYCH UTWORY
M.IN. EDITH PIAF, JACQUES’A BRELA,
październik 2019

CHARLES’A AZNAVOURA. POD KONIEC WRZEŚNIA
UKAZAŁA SIĘ PŁYTA POD TYTUŁEM „KOLOR CAFE”,
NA KTÓREJ – OPRÓCZ PRZEBOJÓW WCZEŚNIEJ
WYMIENIONYCH MISTRZÓW – ZAŚPIEWAŁ PAN
PIOSENKI TAKICH LEGEND, JAK DALIDA, SALVATORE
ADAMO, SOPHIA LOREN CZY ENZO GHINAZZI ALIAS
PUPO. PO ICH REPERTUAR SIĘGNĄŁ PAN PO RAZ
PIERWSZY. CZY TWÓRCZOŚĆ WŁOSKA I FRANCUSKA
JEST PANU SZCZEGÓLNIE BLISKA?
O tak! Poza wspomnianymi geniuszami, jak Piaf czy Brel,
wreszcie sięgnąłem po kolejnych ulubionych artystów.
A i tak – proszę mi wierzyć – jest to nadal ułamek moich
włosko-francuskich fascynacji z młodości. Nie będę
ukrywał, że zdobycie praw do niektórych piosenek okazało się niewykonalne. Mój apetyt był o wiele większy.
Ale bardzo cieszę się i z tego wyboru.
„OD KOFTY… DO KORCZA” TO TYTUŁ PAŃSKICH
WCZEŚNIEJSZYCH, UKOCHANYCH PRZEZ FANÓW
KONCERTÓW. TA TRASA JEDNAK JUŻ ZA NAMI.
JAKICH JESZCZE POLSKICH POETÓW, AUTORÓW
TEKSTÓW I KOMPOZYTORÓW CENI PAN NAJBARDZIEJ?
Album „od Kofty… do Korcza” rzeczywiście zakończył
już swoją koncertową historię. Każda nowa płyta
podróżuje ze mną dwa recitalowe sezony. Teraz
przyszedł czas na dwuletnią trasę z nową płytą
„Kolor Cafe”. Natomiast odpowiadając na pytanie,
cenię wszystkich poetów i autorów, którzy piszą lub
pisali O CZYMŚ, kompozytorów, których piosenki można
zanucić nie tylko przy grillu i piwie, a przede wszystkim tych, którzy swoim kunsztem inspirują autorów
tekstów i nas – wykonawców.

W KULTURĘ

PONAD 40 LAT NA SCENIE I CIĄGLE
RZESZE NIE ZWYKŁEJ PUBLICZNOŚCI,
LECZ WIERNYCH FANÓW! JAK PAN
TO ROBI?

„WALC NA TYSIĄC PAS” – MÓWI SIĘ CZĘSTO,
ŻE TO NAJWIĘKSZY PRZEBÓJ MICHAŁA BAJORA,
MISTRZOWSKO WYKONYWANY, UWIELBIANY PRZEZ
SŁUCHACZY, WYWOŁYWANY PRZEZ NICH PODCZAS
KONCERTÓW. CZY I DLA PANA TA PIOSENKA ZNACZY
WIĘCEJ NIŻ INNE?
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lat, nawet kiedy już mnie nie będzie. Chodzi oczywiście
o Nerona z „Quo Vadis” Jerzego Kawalerowicza.
OGROMNE SALE KONCERTOWE, DOMY KULTURY
W NIEDUŻYCH MIASTACH – WSZYSTKIE ZAWSZE
WYPEŁNIONE PO BRZEGI. CZY INACZEJ ŚPIEWA SIĘ,
KIEDY SŁUCHA KILKASET PAR USZU, A INACZEJ, KIEDY
SŁUCHAJĄCYCH JEST KILKUDZIESIĘCIU?
Rzadko śpiewam w kameralnych salach. Powód jest prozaiczny. Musiałbym z powodu zainteresowania wystąpić
dwa lub trzy razy danego dnia. Dlatego też występuję
głównie w domach kultury, operach, filharmoniach
i teatrach. Maleńkie sale mnie tremują, a amfiteatralne,
gdzie jestem zapraszany na festiwale – stresują.

Najbardziej więc lubię te średniej wielkości, czyli od 500 do 800 osób. Mogę
wtedy nawiązać kontakt ze słuchaczem,
ale też skupić się na interpretacji utworu.
TYSIĄCE KILOMETRÓW TRAS
KONCERTOWYCH, WCIĄŻ INNE
MIEJSCA, NOWE TWARZE. CZY NADAL
JEST PAN Z OPOLA?

PODCZAS JEDNEGO Z KONCERTÓW
MÓWIŁ PAN, ŻE „ŚPIEWANIE TO TAKI
DZIWNY ZAWÓD”, ŚPIEWA SIĘ CZĘSTO
WYMYŚLONE HISTORIE, KTÓRE WCALE
NIE DOTYCZĄ WYKONAWCY. KTÓRY
Z PANA PRZEBOJÓW NAJMNIEJ,
A KTÓRY NAJWIĘCEJ MÓWI O TYM,
JAKI NAPRAWDĘ JEST MICHAŁ BAJOR?
Żaden. Nigdy nie utożsamiałem się z literacką treścią moich piosenek. Cieszy mnie,
że słuchacz tak to odbiera, ale z wielu
powodów – już od bardzo dawna –
pozostawiam margines na przeżywanie
treści tych utworów moim odbiorcom.
Myślę, że gdybym miał wyśpiewywać
publiczności moje historie, to bardzo
szybko wpadłbym w obłęd, bo żadna
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wiwisekcja nie jest zdrowa, jeśli odkrywa się swoje
wnętrze przed zbyt wieloma osobami. To publiczność
ma przeżywać lub śmiać się, nie artysta.
MICHAŁ BAJOR – „NAJLEPSZY AKTOR WŚRÓD
PIOSENKARZY I NAJLEPSZY PIOSENKARZ WŚRÓD
AKTORÓW”. Z KTÓRYM Z TYCH OKREŚLEŃ BARDZIEJ
SIĘ PAN UTOŻSAMIA?

NA KONIEC NASZEJ ROZMOWY PYTANIE
Z HUMOREM. CZY ZDARZYŁA SIĘ
KIEDYŚ PANU SYTUACJA Z PRZEBOJU
„ZAPOMINAM”? CZY ZAPOMNIAŁ PAN
NA SCENIE SŁÓW PIOSENKI?

Zapracowałem sobie, przez te kilkadziesiąt lat,
na swego rodzaju znak jakości, jakim są moje imię
i nazwisko. Czy śpiewam, czy gram w filmie, czy jestem
na „tak” lub „nie” – pozostaję Michałem Bajorem.
Nie ma nic gorszego niż letni artysta. Na pewno należę
jednak do tych, którzy zawsze opowiadają się „za” lub
„przeciw”. I bardzo mi to odpowiada.

O, wiele razy. I nie należę do wyjątków. Z sali suflerowali mi m.in. Wojciech
Młynarski i niektórzy widzowie.
Od lat śpiewam w Warszawie recitale
w teatrze „Polonia” Krystyny Jandy,
a wcześniej długo występowałem
w „Teatrze Buffo”. Jako puentę
mogę przywołać historię jednego
wieczoru, kiedy zapomniałem tekstu
piosenki. Siedzący wśród widowni Michał
Wiśniewski wstał i podpowiedział mi –
ku euforii widzów – trzy linijki tekstu.
I to jest najlepsze zakończenie naszego
wywiadu. Jeden Michał i jego muzyka
oraz drugi Michał i jego zupełnie inna
muzyka. Okazało się, że lider zespołu
„Ich Troje” od dziecka lubił moje piosenki.
Muzyka zatem nie tylko łagodzi obyczaje, lecz także zbliża i łączy ludzi.

KTÓRA Z ZAGRANYCH PRZEZ PANA RÓL FILMOWYCH
NAJGŁĘBIEJ ZAPADŁA W PAŃSKĄ PAMIĘĆ I DLACZEGO
WŁAŚNIE TA?
To trochę tak jak z piosenkami. Mając ich kilkaset, bardzo trudno byłoby mi teraz wybrać tę jedną, ukochaną.
Podobnie jest z teatrem i filmem. Spotkało mnie wielkie
szczęście, bo pracowałem z najwspanialszymi reżyserami, którzy mogli mnie kształtować i wiele nauczyć.
Kilkadziesiąt ról i kilkudziesięciu reżyserów, a wśród nich
dwudziestu z najwyższej półki. Ale niech będzie. Może
wymienię ostatnią, bo ta będzie istniała wiele, wiele
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To wielki przebój Brela. Ja tylko w którymś momencie mojego młodego życia
mogłem unieść się na skrzydłach mistrza
i zainteresować swoją interpretacją
rodaków. Przypominam, był 1986 rok, brak
internetu i telefonów komórkowych, kilka
programów radiowych i telewizyjnych.
Było za to szaleństwo. Dzisiaj wciąż lubię
ten utwór, ale mam już innych muzycznych faworytów.

Tak. Jestem bardzo z Opola. Wciąż
odwiedzam mamę. Wciąż mam wspomnienia i związanych z nimi przyjaciół.
Nawet jeśli kiedyś będę wracał już tylko
do miasta, to zawsze to „tylko” będzie
wielkie i wzruszające.
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Ludzka wyobraźnia wykracza hen poza ziemski świat.
Artyści stale pokazują swoją wizję kosmosu, a marzenie
o sięgnięciu gwiazd i podboju odległych planet czy strach
przed obcymi cywilizacjami bardzo mocno zakorzeniły się
w popkulturze, regularnie goszcząc na ekranach kin.
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TEKST: Karolina Rynasiewicz

Mimo ogromnej popularności science fiction
(fantastyki naukowej) w kinie, to nie filmowcy
są twórcami gatunku. Prekursorów nurtu
należy poszukiwać w literaturze jeszcze
w XVII i XVIII wieku, kiedy francuscy pisarze,
tacy jak Cyrano de Bergerac czy Voltaire,
stawiali pierwsze kroki w utopijnych krainach na Księżycu i Słońcu oraz wyprawiali
się w pierwsze kosmiczne podróże. Rozkwit
nurtu przypada jednak na XX wiek, gdy
zjawiska rodem z innego świata z impetem wkroczyły do literatury, także polskiej.
Jerzy Żuławski, autor „Trylogii księżycowej”,
wysłał swoich bohaterów na srebrny glob
już w 1903 roku (zresztą powieść doczekała się w 1987 roku ekranizacji w reżyserii
stryjecznego wnuka pisarza – Andrzeja
Żuławskiego). Najsłynniejszym polskim futurologiem, który akcje swoich powieści i opowiadań często osadzał w pozaziemskich
krainach, był Stanisław Lem. Okres jego
twórczości przypada na czasy zimnej wojny,
gdy w popkulturze coraz częściej pojawiały się loty kosmiczne, rakiety budowane
przez człowieka i kolonizacja innych planet.
W zbiorowej wyobraźni, rozpalanej przez
astronautyczny wyścig zbrojeń pomiędzy
ZSRR i USA, nastąpił prawdziwy kosmiczny
boom. Na wschodzie publika bacznie przyglądała się lotowi Łajki po okołoziemskiej
orbicie w 1955 roku, a Amerykanie z zapartym tchem zasiedli przed telewizorami, kiedy
Neil Armstrong w 1969 roku stawiał pierwszy
krok na Księżycu.

publikę. Obraz stał się zaczątkiem trylogii
o losach Ellen Ripley, której rola przyniosła Sigourney Weaver ogromną sławę.
Scott wracał do świata z „Obcego” także
w późniejszych filmach – „Prometeusz”
i „Obcy: Przymierze” – jednak te nie spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów.
W kinematografii życie pozaziemskie nie jest jedynym zagrożeniem
czyhającym w kosmosie. Drugim –
często pojawiającym się w filmach
katastroficznych – są komety i asteroidy mogące uderzyć w naszą
planetę. Klasyczną historię od zera
do bohatera możemy zobaczyć w filmie
„Armageddon” z 1998 roku, w którym
pracownicy platformy wiertniczej stają
się w błyskawicznym tempie astronautami i ratują ludzkość przed zagładą.
Nie sposób przesądzić, co bardziej
zapisało się w pamięci widzów – sam film
i główna rola Bruce’a Willisa czy towarzysząca mu piosenka „I Don’t Want to Miss
a Thing” Aerosmith.

*
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Nieziemska
filmografia

GWIEZDNA KLASYKA
Międzyplanetarne przygody – choć już fikcyjne – bardzo
szybko trafiły z kart powieści na duży ekran. Niektóre
z nich do dziś uchodzą za klasykę kina, jak wyreżyserowana przez Stanleya Kubricka „2001: Odyseja kosmiczna”
z 1968 roku. Film wszedł do amerykańskich kin w trakcie
trwania programu Apollo, na rok przed udanym lądowaniem człowieka na Księżycu. Obraz legendarnego reżysera był więc bardzo na czasie – fabułą składającą się
z trzech epizodów metaforycznie pokazywał drogę, którą
musiał przejść człowiek, aby sięgnąć gwiazd. Co ciekawe,
film przez lata nie stracił na aktualności i do dziś przez
wielu jest uważany za arcydzieło.
Inny słynny reżyser – Ridley Scott – zapisał się na kartach
historii między innymi za sprawą swojego galaktycznego
dzieła „Obcy – ósmy pasażer Nostromo” z 1979 roku. Film
ma nie tylko wątki kosmiczne, lecz także feministyczne,
gdyż główną bohaterką, prawdziwą heroiną stawiającą
czoła tytułowemu obcemu, jest kobieta. To zarówno
najwyższych lotów science fiction, jak i przerażający
horror, chętnie oglądany także przez współczesną

KOSMICZNA PASJA
Ridley Scott nie zakończył swojej kosmicznej
przygody na „Obcym”. Science fiction
jest gatunkiem wyjątkowo mu bliskim –
w jego filmografii znajdziemy także „Blade
Runnera” („Łowcę androidów”) z 1982 roku
(który był zalążkiem spektakularnej kariery
Harrisona Forda, a ostatnio doczekał
się także kontynuacji w reżyserii Denisa
Villeneuve’a: „Blade Runner 2049”) oraz
„Marsjanina” z 2015 roku, w którym Matt
Damon wciela się w astronautę uwięzionego
na Marsie po nieudanej ekspedycji.
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Obie gwiezdne sagi były fenomenem swoich
czasów – „Star Trek” królował w telewizji, a „Star Wars”
w kinie – i święcą triumfy do dziś, będąc ponadpokoleniową rozrywką. Każda kolejna część „Gwiezdnych
wojen” przyciąga do kin nie tylko wiernych fanów, którzy
jako dzieci i młodzież pokochali pierwszą trylogię,
lecz także nowych młodych widzów, tworząc kolejne
pokolenia miłośników (dla których powstają także
zabawki, bajki i gry). „Star Trek” natomiast walczy o młodego widza, wykorzystując to, co najnowsze – platformy
streamingowe. Na Netflixie w tym roku premierę miał
drugi sezon serialu „Star Trek: Discovery”.

DAWNO, DAWNO TEMU W ODLEGŁEJ
GALAKTYCE
Chociaż filmów, których akcja dzieje
się w kosmosie, jest wiele, prawdziwym
fenomenem popkultury stały się gwiezdne
sagi: „Star Wars” („Gwiezdne wojny”)
i „Star Trek” (w dosłownym tłumaczeniu
„gwiezdna wędrówka”), które doczekały
się nie tylko licznych obrazów pełnometrażowych, lecz także seriali, gier komputerowych i planszowych, komiksów,
książek, bajek, zabawek, zlotów fanów
przebierających się za ulubione postaci
oraz fan fiction (kontynuacji historii pisanych przez ich miłośników).
Porównywanie obu serii i poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, która z nich
jest lepsza, do dziś budzi skrajne emocje fanów. Chociaż „Star Trek” został
zapoczątkowany wcześniej, bo w latach
60. (pierwsza część tzw. starej trylogii
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KOSMICZNI SUPERBOHATEROWIE
Choć gwiezdne sagi dzieją się w odległych galaktykach,
nie brakuje także fabuł rozgrywających się w bliskim
sąsiedztwie Ziemi, których bohaterowie podróżują
pomiędzy błękitną planetą i jej fikcyjnymi sąsiadkami.
W takim rozwiązaniu wyspecjalizowało się studio Marvel.
Ich kasowe ekranizacje komiksów wprowadziły do kina
bodaj najsłynniejszego „kosmitę” – Thora. Wzorowany
na bogu z nordyckiej mitologii superbohater oczarował
publikę ogromną siłą, zabawnym brakiem zrozumienia
ludzkiego świata oraz… imponującą muskulaturą odgrywającego go aktora Chrisa Hemswortha. Syn Odyna
pochodzi z Asgardu, z którego za karę został zesłany
na Ziemię. W uniwersum Marvela nordycka mitologiczna

kraina jest planetą, a wielu bohaterów –
nie tylko Thor i jego brat Loki – w końcu
wyrusza w galaktyczną podróż. W dwóch
ostatnich częściach serii superbohaterowie pod sztandarem Avengers łączą
siły ze Strażnikami Galaktyki, aby ocalić
wszechświat przed antagonistą –
Thanosem, którego celem jest zgładzenie
połowy wszystkich istnień. Seria Marvela
bije rekordy w box offisie, a jej ostatnia
część – „Avengers: Koniec gry” – zarabiając ponad 2 mld 795 mln dolarów,
zdetronizowała dotychczasowego wieloletniego triumfatora: „Avatara” Jamesa
Camerona (akcja tego filmu zresztą też
rozgrywa się na odległej planecie).
OSCARY DLA ASTRONAUTÓW
Filmowcy – szczególnie hollywoodzcy –
uwielbiają kosmos, a obrazy o nieziemskiej fabule bywają dla nich szansą
na wypuszczenie międzynarodowego
hitu i zdobycie najważniejszej nagrody
w branży – Oscara. Doskonałym przykładem jest „Grawitacja” w reżyserii Alfonso
Cuaróna. Intymna historia astronautki
Ryan Stone (w tej roli znakomita Sandra
Bullock), samotnie uwięzionej w przestrzeni kosmicznej, do tego stopnia
oczarowała Akademię, że zgarnęła
aż 7 statuetek – w tym jedną z najważniejszych: za najlepszą reżyserię. Oscarem za najlepsze efekty specjalne może
się poszczycić „Interstellar” w reżyserii
Christophera Nolana.
Film o grupie naukowców poszukujących
pozaziemskiego domu dla ludzi cieszy się
pozytywnymi opiniami krytyków i widzów.

*

KOSMOS NA WESOŁO
Oswajanie kosmosu nie zawsze musi
odbywać się na poważnie – czasami
najlepiej sprawdza się śmiech.
Wiedzą o tym doskonale twórcy
takich komedii, jak „Marsjanie
atakują” czy „Kosmiczne jaja”.
Zarówno obok absurdu tej pierwszej,
jak i parodiowego charakteru drugiej
nie da się przejść obojętnie – albo się
je kocha, albo nienawidzi.
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Hollywood nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa
w swojej relacji z kosmosem. Przed nami kilka bardzo
wyczekiwanych gwiezdnych premier. Już w grudniu
na ekrany kin wejdzie ostatania część najnowszej
trylogii „Star Wars”, zatytułowana „Gwiezdne wojny:
Skywalker. Odrodzenie”. Obserwując, jak skrajne
emocje wzbudziły w widzach epizody 7. i 8., a także
ogromne poruszenie w mediach społecznościowych,
które wywołał już sam tytuł najnowszej odsłony,
możemy się spodziewać nie lada gratki.
Fani komiksów natomiast z niecierpliwością wyczekują
kolejnych wieści o zapowiadanej na listopad 2020 roku
ekranizacji „The Eternals”. Marvel na razie nie zdradza
wielu szczegółów, natomiast wiadomo już, że w rolach
tytułowych Przedwiecznych zobaczymy m.in. Angelinę
Jolie, Salmę Hayek i Richarda Maddena.
Ci, którzy wolą bardziej realistyczne scenariusze i nie odnajdują się najlepiej w fikcyjnych światach,
mogą pójść na film „Ad Astra”. Obraz z Bradem Pittem
w roli głównej opowiada o astronaucie wyruszającym
poza Układ Słoneczny w poszukiwaniu swojego zaginionego ojca. Premiera miała miejsce 20 września.
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„Star Wars” to dopiero rok 1977), i obejmuje zdecydowanie więcej materiału filmowego (7 seriali i 13 filmów,
w porównaniu do 8 filmów i dwóch spin-offów), można
zaryzykować stwierdzenie, że w powszechnej świadomości społeczeństwa lepiej zapisały się „Gwiezdne
wojny”. W końcu czy prędzej powiemy do przyjaciela
„Niech moc będzie z tobą”, czy „Żyj długo i pomyślnie”?

33

W katedrze ormiańskiej, której historia sięga XIV wieku,
znajdują się jedne z ważniejszych dzieł polskiej sztuki
sakralnej okresu międzywojennego. Wystawa, przygotowana w ramach współpracy Instytutu POLONIKA
i Międzynarodowego Centrum Kultury, przedstawia
zarówno dzieje świątyni, jak i jej dużą wartość artystyczną. Zwiedzający mogą podziwiać niezwykłe malowidła ścienne Jana Henryka Rosena oraz prace wybitnych
krakowskich artystów: Franciszka Mączyńskiego
i Józefa Mehoffera.

W PODRÓŻ

2 października – 25 listopada 2019 roku
Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
polonika.pl

Koncert zespołu
happysad
„+18 TOUR”

Warszawski
Festiwal
Filmowy

Rockowa grupa na scenie warszawskiej Stodoły będzie
świętować osiemnastolecie działalności artystycznej.
Na setliście znajdą się piosenki z przekroju całej kariery
zespołu, zarówno te doskonale znane fanom, jak i te,
które nie były grane od lat. Ciekawie zapowiada się
konkurs coverów. Październikowe występy happysad
w Stodole to już tradycja, co roku przyciągająca
do warszawskiego klubu tłumy fanów formacji ze
Skarżyska-Kamiennej. Gośćmi koncertu w Warszawie
będą zespoły Noże oraz allusinlove z Wielkiej Brytanii.
17 października 2019 roku
Warszawa
stodola.pl

Na gości 35. Warszawskiego Festiwalu
Filmowego czekają pokazy światowych
i polskich premier, spotkania z wybitnymi
twórcami kina i warsztaty dla młodych
dziennikarzy filmowych. WWF to również
nagrody dla najlepszych. Mogą się o nie
ubiegać propozycje zgromadzone w pięciu
festiwalowych sekcjach konkursowych:
Konkursie Międzynarodowym, Konkursie 1-2,
Konkursie Wolny Duch, Konkursie Filmów
Dokumentalnych i Konkursie Filmów
Krótkometrażowych. Impreza od 10 lat
należy do wydarzeń akredytowanych przez
Międzynarodową Federację Stowarzyszeń
Producentów Filmowych FIAPF, podobnie
jak inne najważniejsze światowe festiwale
w Cannes, Berlinie, Wenecji, Locarno
czy San Sebastian.

American Film
Festival
Jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie kino rodem z USA:
od artystycznego undergroundu
do ambitnych produkcji prosto
z Hollywood. To szansa na odkrycie
innego oblicza amerykańskiej kinematografii i okazja do zapoznania się
z filmowymi nowościami, zanim pojawią
się na wielkim ekranie. Na AFF pokazywane są m.in. obrazy z najważniejszych festiwali w USA: Sundance, SXSW
i Tribeca. W programie tegorocznej
edycji znalazła się także retrospektywa
twórczości Gregory’ego Pecka, legendy
Złotej Ery Hollywood.

11–20 października 2019 roku
Warszawa
wff.pl

październikowe
wydarzenia
34
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Wystawa
„Katedra ormiańska
we Lwowie i jej
twórcy”

5–11 listopada 2019 roku
Wrocław
americanfilmfestival.pl
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październikowe
premiery
Wysoka dziewczyna
reż. Kantemir Balagov
Akcja filmu toczy się w 1945 roku
w Leningradzie. Ija, zwana Tyczką, jest nieśmiałą pielęgniarką, która popada w stany
odrętwienia, a energiczna i żywiołowa
Masza to jej przeciwieństwo. Obie
przyjaciółki próbują odbudować swoje
życie po latach wojny. Jak jednak zacząć
od nowa i przypomnieć sobie, kim się jest,
gdy przeżyło się najgorsze? Czy można
otrząsnąć się z wojennej traumy, zrzucić
z siebie bolesny bagaż wspomnień
i odnaleźć dawno zapomniane emocje?
Film został nagrodzony w Cannes, a młody
rosyjski reżyser potwierdził nim swój talent
do poruszania w widzach delikatnych
i czułych strun.

W PODRÓŻ

Dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe
Horyzonty

Biografia dość niezwykła, bowiem jej bohaterem
jest Iwan – kot z charakterem, pełnoprawny członek
klanu Konwickich. Przez osiemnaście lat obserwował codzienne życie swojej rodziny, o jego sympatię
zabiegali m.in. Dygat i Holoubek, a w stanie wojennym otrzymywał zagraniczne paczki ze smakołykami.
Kot ze wszech miar niezwykły, którego życie stało
się nawet inspiracją dla musicalu z dreszczykiem
„Zwierzoczłekoupiory”. Życiorys Iwana przybliża nam
prawnuczka Jarosława Iwaszkiewicza, Ludwika Włodek,
teksty są zasługą Tadeusza Konwickiego, a całość ilustrują prace Danuty Konwickiej. Najsłynniejszy kot wśród
celebrytów i największy celebryta wśród kotów zaprasza
do lektury.

Wydawnictwo Znak

reklama

Kilka prawd
Marcin Sójka
Zwycięzca 9. edycji The Voice of Poland
i zdobywca „Karolinki”, czyli głównej
nagrody publiczności na tegorocznym
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu, prezentuje swój premierowy długogrający album studyjny.
Już pierwsze single artysty („Zaskakuj
mnie”, „Dalej” i „Lepiej”) wskazywały
na to, że na debiutanckim krążku możemy
spodziewać się wyjątkowych kompozycji, opartych na melodii, harmonii i
przemyślanych tekstach – tym bardziej
że nad nowym materiałem pracował
producencko-kompozytorski dream
team: Michał Pietrzak i Kamil Kuźnik. Płyty
Sójki słucha się z zapartym tchem, niczym
opowieści dobrego kumpla o życiu.

Universal Music Polska
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Iwan Konwicki, z domu Iwaszkiewicz. Biografia
Tadeusz Konwicki

American
Film
Festival

W PODRÓŻ

we Wrocławiu
Pojawia się na prawie każdym
plakacie, billboardzie, ulotce.
Znajdziemy je jako dodatek
do niedzielnego śniadania i jako
danie główne w piątkowy wieczór.
Jest szybkie, głośne, często
lata w kosmos i zakłada strój
superbohatera. Po 1989 roku
kino amerykańskie stało się
w Polsce prawie tak powszechne
i oczywiste jak powietrze. Choć
wydawałoby się, że znamy
je przekrojowo, to znacznie
ciekawsze i bardziej
złożone zjawisko niż ten –
niewielki - fragment, który
multipleksy serwują nam
w formie dodatku do popcornu.

N

„Blade Runner”

„Rzymskie wakacje”

Nieznane oblicze amerykańskiego kina już po raz dziesiąty
będzie można poznać w trakcie wrocławskiego American
Film Festival w dniach 5–11 listopada – jedynego w Polsce
festiwalu prezentującego niezależną sztukę filmową
ze Stanów Zjednoczonych.
JAK PRZEPŁYNĄĆ OCEAN?
Choć box office’owy tort jest całkiem spory, to pomiędzy
jego poszczególnymi kawałkami widać coraz większe
dysproporcje. Przybywa filmów-miliarderów, które zarabiają bajońskie sumy na całym świecie, a ubywa nie tylko
filmów niezależnych, lecz także wartościowych przedstawicieli kina środka. Wytwórnie-korporacje coraz rzadziej
inwestują w produkcje, które nie mają potencjału, aby
stać się hitami dla mas. Coraz więcej realizacji nie pokonuje bariery oceanu i nie trafia na europejskie ekrany.
Przed dekadą duet Roman Gutek – Urszula Śniegowska
ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty postanowił wypełnić
tę lukę i zorganizować we Wrocławiu pierwszą edycję
American Film Festival.

„Dżentelmeńska umowa”

*

INFORMACJE
PRAKTYCZNE
Karnety na festiwal są
dostępne na stronie
www.americanfilmfestival.pl.
Sprzedaż biletów
na pojedyncze seanse
rozpocznie się 23 października.
Na American Film Festival
wygodnie dojedziesz
pociągami PKP Intercity –
zarówno ekonomicznymi
składami, jak i ekspresami.
Znajdź dogodne połączenie
na intercity.pl.

KLASYKA NA WIELKIM EKRANIE
Widzowie 10. American Film Festival zobaczą także
klasyczne dzieła amerykańskiego kina: „Łowcę androidów” Ridleya Scotta – cesarza wśród filmów science
fiction, „Swobodnego jeźdźca” Dennisa Hoppera – jedną
z najbardziej przenikliwych historii o wolności w kinie
(w tym roku mija 50 lat od premiery); „Rób, co należy” –
filmowy manifest Spike’a Lee, który ugruntował jego
pozycję adwokata walki o równość społeczną i rasową
(30 lat od premiery), „Oczy szeroko zamknięte” Stanleya
Kubricka – znakomite studium pożądania (20. rocznica
premiery) oraz arcydzieło Francisa Forda Coppoli – „Czas
Apokalipsy” w najnowszej, finalnej wersji reżyserskiej
(40 lat od premiery). Z kolei Gregory Peck, legendarny
aktor i uosobienie klasy dawnej Ameryki, będzie bohaterem tegorocznej retrospektywy, w ramach której znajdą
się m.in. „Rzymskie wakacje” (1953), gdzie Peck wystąpił
u boku Audrey Hepburn, i „Zabić drozda” (1962) – ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa Harper Lee.

W KULTURĘ

Wszystkie
stany kina.

AWANGARDA I HOLLYWOOD Z GÓRNEJ PÓŁKI
Przez 10 ostatnich lat uczestnicy AFF odkrywali na nowo
wybitnych bohaterów amerykańskiej kultury i kontrkultury, m.in. Orsona Wellesa, Hala Ashby’ego czy Whita
Stillmana, i poznawali nowe pokolenie twórców. W programie tegorocznej edycji American Film Festival znajdzie
się m.in. powstały według scenariusza Shii LaBeoufa
i wyreżyserowany przez Almę Har’el „Honey Boy”. LaBeouf,
znany jako aktor łączący twórczość awangardową (dwie
części „Nimfomanki” von Triera) z występami w produkcjach wysokobudżetowych (cykl „Transformers”), wciela się
w postać własnego ojca, a cały film jest w pewnym sensie
jego autobiografią. Widzowie festiwalu zobaczą także
„Brittany Runs a Marathon” Paula Downsa Colaizzo –
satyrę na amerykański kult zdrowego ciała, opowiedzianą
z perspektywy mieszkanki Nowego Jorku. Tytułowa
bohaterka to 27-latka, która notorycznie zmaga się
z brakiem pracy i toksycznymi relacjami. Wizyta u nowego
lekarza zamienia jej życie. Zamiast recepty na psychotropy
dostaje nieproszoną poradę, by żyć zdrowiej – i tak krok
za krokiem dociera do celu, jakim jest nowojorski maraton. Fani obejrzą też przewrotny „The Sound of Silence”
Michaela Tyburskiego z Peterem Sarsgaardem w roli
„stroiciela emocji” potrafiącego poprawić nastrój swoich
klientów poprzez eliminację niepożądanych dźwięków
z ich otoczenia, a także „Luce” z gwiazdorską obsadą
(m.in. Naomi Watts, Octavia Spencer, Tim Roth), który
trzyma w napięciu niczym rasowy thriller i stawia nieoczywiste pytania o kwestie napięć klasowych, wychowania
i poprawności politycznej. Tytułowy bohater – urodzony
w Erytrei były dziecięcy bojownik – mimo wysiłku adopcyjnych rodziców, nie może uporać się z demonami przeszłości. Tradycyjnie pokazom towarzyszyć będą spotkania
i dyskusje. Do tej pory Wrocław odwiedzili m.in.: Todd
Solondz, Jerry Schatzberg, David Gordon Green, Rosanna
Arquette czy John Carroll Lynch.

TEKST: Stanisław Abramik
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Ludzie z planety Ziemia:

People from planet Earth:

O polskiej

on Polish

fantastyce naukowej

C

EN

"We don't want to conquer the universe at all, we just want to extend
Earth’s borders." What can we learn about ourselves by reading about
aliens? What truths about our planet can we find while traveling through
space? These are questions answered many times over by some of the
most outstanding speculative fiction writers, including Stanisław Lem.

TEKST: Michał Lika
TŁUMACZENIE: Malgo Dzierugo

TEXT: Michał Lika
TRANSLATE: Malgo Dzierugo

EN → Although science fiction and
fantasy were once considered to be only
literary niches, today more and more
readers are reaching for books from
these genres. Contemporary pop culture
has impacted this greatly, having drawn
on fantastic worlds first brought to life
by the great minds of famous writers.
Poland has something to boast about
when it comes to contributing to the field
of science fiction in particular; here lived
and worked one of the most outstanding
writers of the genre.

W PODRÓŻ

Choć niegdyś fantastyka była uważana za dość niszowy
nurt literacki, dziś po książki tego gatunku sięga coraz
większa liczba czytelników. Duży wpływ ma na to
współczesna popkultura, garściami czerpiąca z fantastycznych światów, które powstały w umysłach pisarzy.
Polska na polu fantastyki naukowej również ma czym
się pochwalić – tworzył u nas jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli tego nurtu.
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W PODRÓŻ DO GWIAZD
Warto wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów fantastyki –
w tym literatura fantastycznonaukowa. Nie znajdziemy
w niej elfów i krasnoludów ani magii i zaklęć, gdyż –
w odróżnieniu od klasycznego fantasy – opiera się
na nauce i technologii. Termin ten jest równoznaczny
z angielskim science fiction (SF). W 1953 roku słynny
amerykański pisarz tego gatunku, Isaac Asimov, określił
go jako „gałąź literatury zajmującą się wpływem rozwoju nauki na istoty ludzkie”. Fikcję literacką utrzymuje
tu w ryzach nauka, zatem zamiast podróżowania
na smokach bohaterowie latają w rakietach kosmicznych, a miejsce wróżek czy aniołów zajmują przedstawicieli obcej cywilizacji. Oczywiście istnieje wiele rodzajów
fantastyki naukowej. Hard science fiction w największym
stopniu czerpie z nauki, space opera to podróże międzyplanetarne i kosmiczne bitwy, dystopia przedstawia
czarną wizję przyszłości, a literatura postapokaliptyczna
traktuje o kresie ludzkości w wyniku kataklizmu.

W KULTURĘ

„Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć
Ziemię do jego granic”. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, czytając
o obcych? Jakie prawdy o naszej planecie znajdziemy podczas podróży
w kosmos? Na te pytania odpowiadali najświetniejsi pisarze literatury
fantastycznonaukowej, w tym – Stanisław Lem.

science fiction

ON A JOURNEY TO THE STARS
It's worth mentioning that there are
several subgenres of speculative fiction –
including fantasy and science-fiction.
In the books of the latter genre, you
won't find elves, dwarves, magic or spells,
because – unlike classic fantasy – it talks
about science and technology. This term
is synonymous with English science fiction
(SF). In 1953 a famous American writer of
the genre, Isaac Asimov, described it as
’a branch of literature which is concerned
with the impact of scientific advance
upon human beings’. Science keeps

październik 2019
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STANISŁAW LEM
PRZEWIDZIAŁ
WYNALEZIENIE
CZYTNIKA
E-BOOKÓW!

W powieści „Powrót z gwiazd” bohaterowie
używają optonu – urządzenia do czytania.
„Książki to były kryształki z utrwaloną treścią.
Czytać można je było przy pomocy optonu. Był
nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej
stronicy między okładkami. Za dotknięciem
pojawiały się na niej kolejne karty tekstu” – pisał
Lem. Z kolei za pomocą lektonów książki można
było odsłuchiwać podobnie jak dziś –
dzięki audiobookom.

42

literary fiction in check here, so instead of flying on dragons the characters travel in space rockets, and instead
of fairies or angels readers can meet members of alien
civilizations. There are many subgenres of science fiction
too, of course. Hard science fiction is mainly concerned
with scientific accuracy and logic, while space opera
focuses on space warfare, melodramatic adventures interplanetary travel and battles; dystopian fiction
presents a dark vision of the future, and post-apocalyptic fiction talks about the end of humanity as we
know it after civilization collapses.
FROM FRANKENSTEIN
TO THE INTERWAR PERIOD
The history of modern fantasy literature dates back to
the 17th century. However, it wasn’t until the 19th century
when fantasy books came to prominence, thanks to
writers such as Mary Shelley, the author of “Frankenstein“,
or Julius Verne, who took his readers on some rather
extraordinary adventures at sea. Among famous science
fiction authors we can also find the aforementioned Isaac
Asimov (“I, Robot“) as well as Philip K. Dick (“Do Androids
Dream of Electric Sheep?“), Frank Herbert (“Dune“), Arthur
C. Clarke (“Space Odyssey“) and George Orwell (“1984“).
Here in Poland we aren’t short of great contributors to this
genre; from Jerzy Żuławski, a writer of the ‘Young Poland’
modernist period, who penned a trilogy set on the Moon,
to Antoni Słonimski, a poet who also wrote novels about
time travel (“Time Torpeda“, 1923) and dystopian diction
(“Two Ends of the World“, 1937). Another author worth
a mention is Antoni Lange, who touched upon rather
serious issues in his books; “Miranda”, published in 1924,
is a story about the necessity for spiritual growth, not just
civilizational development. In 1924, Mieczysław Smolarski
published a futuristic novel “City of Light“ – 8 years before
Huxley's “Brave New World“.

*

STANISŁAW LEM
PREDICTED THE
INVENTION OF AN
E-BOOK READER!
In the novel "Return from the Stars"
the characters use optons - reading
devices. "The books were crystals with
recorded contents. They could be read
with the aid of an opton, which was
similar to a book but had only one
page between the covers. At a touch,
successive pages of the text appeared
on it" , Lem wrote. Books could also
be listened to with the use of lectons,
today known as audiobooks.

śmiało powiedzieć, że jeden z najsławniejszych przedstawicieli tego gatunku tworzył w Polsce. To właśnie jemu
zawdzięczamy takie dzieła, jak „Bajki robotów”, „Solaris”
czy „Opowieści o pilocie Pirxie”.
POLSKI KLASYK
Stanisław Lem pierwszą nowelę wydał w 1946 roku, gdy
był jeszcze 25-letnim studentem medycyny. Pisywał wiersze i fraszki (dzięki znajomości z Wisławą Szymborską),
zgłębiał też wiedzę dotyczącą cybernetyki, o której
artykuły podsuwał mu doktor Mieczysław Choynowski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1951 roku miał swój
książkowy debiut, a powieść „Astronauci” okazała się bestsellerem. Ośmieliło go to do dalszego pisania. Po 1956 roku,
kiedy pisarze nie musieli tworzyć zgodnie z zasadami
realizmu socjalistycznego, jego literacka gwiazda zalśniła
pełnym blaskiem.
Lem, pisząc o kosmosie i międzyplanetarnych podróżach,
opowiadał jednocześnie o tym, co tu i teraz. Jego twórczość stanowiła trafny komentarz do współczesnej kondycji
ludzkiej. Jak nikt inny potrafił łączyć poważny ton z satyrą,
a wątki filozoficzne z groteską. Podejmował jeden z najpopularniejszych motywów literatury fantastycznej – kontakt
z obcą cywilizacją – i w ten sposób mówił o naszych własnych uprzedzeniach w stosunku do innych i tego, co nieznane. O tym traktowało jedno z jego najsłynniejszych dzieł,
zatytułowane „Solaris”. Z kolei kolejna jego książka, również
zaliczana do klasyki SF – „Powrót z gwiazd” – to przestroga
przed pozorną idyllą, w pełni kontrolowanym społeczeństwem, w którym życie według z góry narzuconych zasad
może skutkować alienacją i brakiem szczerej miłości.
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In 1948, the Pole accused the English writer of plagiarism – interestingly however,
Huxley never responded to the charges.
Safe to say that one of the most famous
writers of this genre is also Polish –
Stanisław Lem, the author of “Fables
for Robots“, “Solaris“ or “Tales of Pirx the
Pilot“.
A POLISH CLASSIC
Lem published his first novella in 1946,
when he was still only a 25-year-old
medicine student. He wrote poems and
epigrams (thanks to his acquaintanceship with Wisława Szymborska), he
also learned about cybernetics, having
attended Dr. Mieczysław Choynowski’s
lectures at the Jagiellonian University.
In 1951 he made his debut as a writer, and
his novel “Astronauts“ turned out to be
a bestseller. This encouraged him to continue writing. Folowing the events of 1956,
after which writers did not have to stick to
the principles of socialist realism anymore,
his literary stardom began to shine in full
splendour.
While writing about space and interplanetary travel, Stanisław Lem talked about
his “here and now”. His work was an apt
commentary on the contemporary human
condition. Like no other, he was able to

W KULTURĘ
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OD FRANKENSTEINA
DO XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO
Początki literatury tego typu sięgają
XVII wieku. W XIX wieku o fantastycznych
książkach było bardzo głośno za sprawą
takich pisarzy, jak Mary Shelley, autorki
„Frankensteina”, czy Juliusza Verne’a, dzięki
któremu czytelnicy przeżywali niezwykłe
przygody podczas podmorskiej żeglugi.
Do twórców fantastyki naukowej można
również zaliczyć wspomnianego wcześniej
Isaaca Asimova („Ja, robot”), Philipa Dicka
(„Czy androidy marzą o elektrycznych
owcach?”), Franka Herberta („Diuna”),
Arthura C. Clarke’a („Odyseja kosmiczna”),
George’a Orwella („Rok 1984”). W kraju
nad Wisłą także nie brakowało przedstawicieli tego gatunku, by wymienić
choćby tworzącego w epoce Młodej Polski
Jerzego Żuławskiego (autora trylogii,
której akcja działa się na Księżycu), a także
Antoniego Słonimskiego, który oprócz
wierszy pisał powieści o podróżach w czasie („Torpeda czasu”, 1923) oraz antyutopie
(„Dwa końce świata”, 1937). Poważne wątki
w swym pisarstwie podejmował również
Antoni Lange – wydana w 1924 roku
„Miranda” to opowieść o konieczności
rozwoju duchowego, a nie tylko
cywilizacyjnego. Z kolei Mieczysław
Smolarski opublikował w 1924 roku futurystyczne „Miasto światłości” – na 8 lat przed
„Nowym wspaniałym światem” Huxleya.
W 1948 roku Polak oskarżył angielskiego
pisarza o plagiat – co ciekawe, ten nigdy
nie odpowiedział na zarzuty. Możemy też
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mix a serious tone with satire and the
philosophical threads with grotesque.
He used one of the most popular sci-fi
literature motifs – making contact with
alien civilizations – and thus talked
about our own prejudices against one
another and against the unknown. It is
what “Solaris”, one of his most celebrated
books, is all about. His next book, “Return
from the Stars“ – also a sci-fi classic – is
a warning against a seeming idyll fully
controlled society in which living in accordance with pre-imposed rules can result
in alienation and lack of sincere affection.
ON PLANET LEM
The literary genius of Stanisław Lem
is worth remembering, especially that
Krakow is currently preparing to celebrate
the centenary of his birth. The city in
which the writer spent many years of life is
planning to celebrate him in a unique way.
The newly built Literature and Language
Centre – a flagship investment of Krakow,
UNESCO City of Literature, in the “Culture”
category – is to be called “Planet Lem”.
It is to be an institution analogous to
Casa del Lector in Madrid, the National
Centre for Writing in Norwich and literature houses in Germany. The modern
building will house a multimedia exhibition
dedicated to the work of Stanisław Lem.
Jacek Dukaj, another well-known science
fiction and fantasy writer, was involved
in the development and creation of the
exhibition. What is more, visitors will be
able to see an exhibition on language
and communication, created in collaboration with Polish linguists associated
with the Foundation for the Museum of
the Polish Language. In addition, there is
a modern media library and numerous areas which will be utilised by the
organizers of Krakow's cultural and literary
events (e.g. Conrad Festival or Miłosz Festival). The architectural design and urban
development competition for the facility
was won by JEMS Architects – the winners
of the Property Design Awards 2018 for
Hala Koszyki in Warsaw. Their idea for this
space is consistent with Lem's futurism –
even the visualisations of it will make you
feel as if you’ve been transported to the
worlds imagined by the great writer.

*

*

MINISŁOWNIK

MINIDICTIONARY

Fantastyka
1. Wytwory wyobraźni odzwierciedlane
m.in. w mitach, folklorze, utworach literackich.

Fantasy
1. Imagination unrestricted by reality.

2. Twórczość literacka, filmowa lub inna
przedstawiająca świat i wydarzenia nierealne.
Fantastyka naukowa
Twórczość literacka lub filmowa, której fabuła
jest umieszczana w przyszłości lub w innych
częściach wszechświata.
Fantasy
1. Utwór literacki, filmowy lub gra
komputerowa, w których akcja rozgrywa się
w rzeczywistości rządzącej się prawami magii.

2. A creation of the imagination,
especially a weird or bizarre one.
3. Literature having a large fantasy
content; or a prose; or dramatic
composition of this type.
Science fiction
Consists of stories in books, magazines,
and films about events that take place
in the future or in other parts of the
universe.
From The Collins Dictionary

2. Współczesny nurt fantastyki, do którego
należą takie utwory lub gry.
Za Słownikiem Języka Polskiego PWN
Hard science fiction
(pol. twarda fantastyka naukowa) –
podgatunek fantastyki naukowej kładący
nacisk na naukę i technologię, uwzględniający
wiele szczegółów technicznych.
Za Wikipedią

CO JEST TERAZ, CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?
Jednak słynna polska fantastyka to nie tylko Stanisław
Lem, mimo że trzeba przyznać, iż ten pisarz zajmuje
w niej jedno z najważniejszych miejsc. Współcześnie
w nurcie tym mocnym głosem mówią również kobiety,
choć bliżej im do fantasy niż do science fiction – warto
tu wskazać Martę Kisiel, Martynę Raduchowską, Krystynę
Chodorowską, Anetę Jadowską, Annę Kańtoch czy Maję
Lidię Kossakowską. Na brak czytelników nie mogą
również narzekać Jakub Ćwiek, Robert J. Szmidt, Robert
M. Wegner, Jarosław Grzędowicz czy Jacek Piekara, oraz
oczywiście Andrzej Sapkowski. Każdy z nich proponuje
inne spojrzenie na fantastykę, udowadniając, że czytelników można zdobyć umiejętnie łącząc nurty i rodzaje
gatunkowe. A czy o kimś z nich będzie można kiedyś
pisać z podobną estymą i uznaniem, jak o Stanisławie
Lemie? To wiedzą tylko futuryści.
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Hard science fiction
Hard science fiction is a category of
science fiction characterized by concern
for scientific accuracy and logic.
From Wikipedia

WHAT IS NOW, WHAT WILL
THE FUTURE BRING?
Rest assured, Polish contribution to
the history of speculative fiction goes
beyond Stanisław Lem, although he
definitely is one of the most famous ones.
Nowadays, many female authors express
themselves through this genre, although
more fantasy than science fiction. It is
worth mentioning here authors such as
Marta Kisiel, Martina Raduchowska, Krystyna Chodorowska, Aneta Jadowska, Anna
Kańtoch and Maja Lidia Kossakowska.
Jakub Ćwiek, Robert J. Szmidt, Robert
M. Wegner, Jarosław Grzędowicz, Jacek
Piekara and of course Andrzej Sapkowski
are also very popular among speculative
fiction fans. Each of them proposes a different perspective on fantasy and proves
that readers and fans can be gatbrought
together ed through skillfully combining
styles and genres. And will one of them
ever be written about with similar appreciation and recognition as is Stanisław
Lem? Only futurists can know this.

W KULTURĘ

W PODRÓŻ

NA PLANECIE LEM
O geniuszu literackim Stanisława Lema warto pamiętać, szczególnie że obecnie Kraków przygotowuje się
do obchodów stulecia jego urodzin. Władze miasta,
w którym pisarz spędził wiele lat, planują uczcić swego
słynnego mieszkańca w wyjątkowy sposób. Nowo
powstające Centrum Literatury i Języka – flagowa
inwestycja Krakowa, Miasta Literatury UNESCO, w dziedzinie kultury – będzie nosić nazwę Planeta Lem. Ma być
placówką analogiczną do Casa del Lector w Madrycie,
National Centre for Writing w Norwich czy domów literatury w Niemczech. W nowoczesnym budynku będzie
się znajdować multimedialna wystawa poświęcona
twórczości Stanisława Lema. W jej powstanie zaangażował się inny znany pisarz fantastyczny – Jacek Dukaj.
Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę dotyczącą
języka i komunikacji, przygotowaną dzięki wsparciu
merytorycznemu polskich językoznawców zrzeszonych
w Fundacji na Rzecz Muzeum Języka Polskiego. Do tego
nowoczesna mediateka i liczne sale, wykorzystywane
przez organizatorów krakowskich wydarzeń kulturalnych
(np. Conrad Festival czy Festiwal Miłosza). Konkurs
na projekt obiektu wygrało biuro JEMS Architekci –
laureaci Nagrody Specjalnej Jury Property Design
Awards 2018 za Halę Koszyki w Warszawie. Ich pomysł
na tę przestrzeń jest spójny z futuryzmem Lema – już
same wizualizacje sprawiają, że można poczuć się jak
w świecie opisanym przez wielkiego pisarza.
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Saksofonista, klarnecista basowy i kompozytor, który stał się symbolem awangardy
w polskiej muzyce improwizowanej. Wyrósł
na gruncie yassu, który na przełomie lat
80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu
krajowego jazzowego środowiska. Był
współzałożycielem legendarnej grupy
Miłość, twórcą projektu Łoskot, akompaniował poetom – Marcinowi Świetlickiemu
i Jurijowi Andruchowyczowi, realizował
projekty muzyczno-literackie z Andrzejem
Stasiukiem.
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Zrób zdjęcie
kodu,
by posłuchać
playlisty
w Spotify.

B
Z

Obecnie jest liderem kwartetu klarnetowego IRCHA,
międzynarodowych triów Volume i Riverloam, kwartetu
Inner Ear oraz członkiem grupy Shofar, wykonującej
muzykę żydowską. Przede wszystkim jednak realizuje się
na gruncie radykalnego jazzu, współpracując z tuzami
światowej sceny muzyki improwizowanej, takimi jak: Peter
Brötzmann, Joe McPhee, Ken Vandermark, Steve Swell,
Peter Ole Jorgensen, Mark Sanders, John Tchikai, Lester
Bowie i Tomasz Stańko.
W ostatnich latach poświęca się również muzyce filmowej – na stałe współpracuje m.in. z Wojciechem Smarzowskim. Stworzył muzykę do filmów: „Dom zły”, „Róża”,
„Pod Mocnym Aniołem”, „Drogówka”, „Wołyń” i „Kler”.
Razem z żoną Aleksandrą prowadzi wydawnictwo
Kilogram Records.
Więcej informacji na stronie www.trzaska.art.pl.
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Mikołaj
Trzaska

THE BEATLES – TOMORROW NEVER KNOWS
GUSTAV MAHLER – III SYMFONIA D-MOLL
NICK CAVE – PUSH THE SKY AWAY
JONI MITCHELL – CALIFORNIA
THE BEATLES – HELTER SKELTER
CHARLES IVES – THE UNANSWERED QUESTION
HENRY PURCELL – MUSIC FOR A WHILE
EWA DEMARCZYK – KARUZELA Z MADONNAMI
ALAIN DELON I DALIDA – PAROLES, PAROLES
BUŁAT OKUDŻAWA – DZIESIĄTY NASZ DESANTOWY BATALION
MARLENE DIETRICH – SAG MIR, WO DIE BLUMEN SIND

SŁUCHAJ PLAYLISTY MIKOŁAJA TRZASKI W SPOTIFY.
Posłuż się linkiem bit.ly/wpodroz lub wyszukaj profil W Podróż.
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Rozkładowe nowości od grudnia
NOWE POCIĄGI I STACJE ZATRZYMANIA, KRÓTSZY CZAS
PRZEJAZDU NA WIELU TRASACH ORAZ ROZSZERZENIE OFERTY
MIĘDZYNARODOWEJ – TO TYLKO NIEKTÓRE KORZYŚCI, JAKIE
PRZYNIESIE PASAŻEROM PKP INTERCITY ROCZNY ROZKŁAD
JAZDY NA SEZON 2019/2020.

W PODRÓŻ

WIĘCEJ I SZYBCIEJ

W rozkładzie, który zacznie obowiązywać od 15 grudnia br.,
dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina. Na tory wraca
7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez
Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do tego
miasta z innych rejonów Polski. Do stolicy województwa
lubelskiego będzie można dojechać bezpośrednio
m.in. z Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Kielc.
Wykorzystane zostaną także pierwsze efekty trwającej
modernizacji linii E30. Dzięki temu możliwe będzie częstsze
bezpośrednie skomunikowanie Śląska z Podkarpaciem.
Liczba par pociągów między Katowicami a Krakowem
zwiększy się z jednej do ośmiu.
PKP Intercity uruchomi też nowy pociąg EIC „Paderewski”,
który połączy Warszawę z Poznaniem. Pasażerowie skorzystają z komfortowych wagonów oraz zyskają na czasie,
ponieważ przejazd między stolicą a Poznaniem od grudnia
potrwa już tylko 2 godziny i 41 minut.
Nowymi pociągami będą TLK „Nogat” łączący
Elbląg i Warszawę oraz EIC „Banach” z Przemyśla
do Gdyni (przez Kraków i Warszawę), kursujący w soboty

w stronę Pomorza, a w niedzielę
powracający na Podkarpacie. Podczas
szczytów przewozowych pojedzie
nowy skład TLK „Słupia” relacji Łódź –
Warszawa – Kołobrzeg, który ułatwi
dojazd na Pomorze Środkowe. Znacznie łatwiej będzie także podróżować
do i z Krynicy-Zdroju. PKP Intercity uruchomi
trzy codzienne połączenia zamiast obecnych dwóch par sezonowych.
ŁĄCZYMY MIASTA I LUDZI

PKP Intercity wprowadzi dodatkowe
postoje na 28 stacjach – warto podkreślić,
że w rozkładzie jazdy na sezon 2019/2020
przekroczona zostanie liczba 400 miast
i miejscowości, w których będą zatrzymywać się pociągi przewoźnika.
Nowy rozkład jazdy ucieszy z pewnością mieszkańców Żagania i Żar, którzy
po wielu latach będą mogli znowu podróżować koleją do stolicy – pociągiem
TLK „Konopnicka” relacji Zielona Góra –
Warszawa. Także mieszkańcy Zgorzelca
uzyskają dostęp do usług PKP Intercity.
Przewoźnik wykorzysta efekty elektryfikacji
linii 278 wiodącej do tego miasta i skieruje

tam pociąg IC „Nałkowska” z Warszawy.
Zakończenie prac modernizacyjnych umożliwi zmianę tras części pociągów łączących
Wrocław i Szczecin – pojadą przez Legnicę
i Lubin, który dzięki temu znajdzie się
w siatce połączeń PKP Intercity.
Z ŁODZI DO SAMOLOTU

W grudniu br. zacznie kursować 6 par
pociągów relacji Łódź – Warszawa Lotnisko
Chopina, które będą skorelowane z rozkładem lotów Polskich Linii Lotniczych LOT.
Połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi składami zespolonymi PesaDART.
PARA ZA PARĄ

Na najpopularniejszej trasie z Warszawy
do Krakowa podróżni mogli wybierać
spośród 25 połączeń – 5 par kategorii
TLK, 6 par IC, 3 par EIC i 11 par EIP. Stolicę
z Trójmiastem połączy 21, z Poznaniem –
16, a z Wrocławiem – 15 par pociągów.
Na każdej z tych tras liczba połączeń
będzie porównywalna lub większa niż
w rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019.
RUCH NA MIĘDZYNARODOWYCH TORACH

W czerwcu 2020 roku PKP Intercity uruchomi
piątą parę pociągów pomiędzy Warszawą

Bankowe wsparcie dla inwestycji
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EBI) PODPISAŁ UMOWĘ
Z PKP INTERCITY O FINANSOWANIE DŁUGOTERMINOWEGO
PROGRAMU INWESTYCYJNEGO SPÓŁKI. EFEKT DLA PASAŻERÓW?
NOWOCZESNE POCIĄGI NA TORACH, BEZPIECZNE I JESZCZE
WYGODNIEJSZE PODRÓŻOWANIE!

Kredyt w wysokości 1 mld zł (233 mln euro) pomoże
największemu polskiemu przewoźnikowi dalekobieżnemu sfinansować rekordowy w historii spółki program
„PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem
jest poprawa jakości podróżowania koleją w całej
Polsce oraz do krajów, takich jak Słowacja, Czechy,
Niemcy, Węgry i Austria.
Wsparcie EBI ułatwi PKP Intercity nabycie nowego
taboru oraz zmodernizowanie już posiadanych pojazdów. W ramach finansowanego projektu planowany
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i Berlinem. W nowym rozkładzie rozwinie się także oferta
połączeń między Polską a Białorusią – z 1 do 3 par dziennie wzrośnie liczba pociągów z Warszawy do Brześcia.
IC „Batory” z Pragi i Budapesztu poprowadzi grupę wagonów do Moskwy, zaś IC „Mickiewicz” relacji Warszawa –
Brześć – Warszawa będzie skomunikowany z pociągiem
do Mińska. Wydłużenie relacji składu TLK „Rozewie” zapewni
pasażerom z Trójmiasta, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia
i Katowic całoroczne połączenie do Żyliny na Słowacji.
Południe Polski zyska komunikację z Czechami i Austrią
dzięki uruchomieniu dwóch nowych połączeń z Przemyśla –
do Grazu i Ostrawy. Będzie także więcej pociągów sezonowych do Czech – 3 składy TLK: „Wydmy”, „Wolin” i „Pirat”
zapewnią skomunikowanie Helu, Łeby, Kołobrzegu i Świnoujścia z naszym południowym sąsiadem.
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jest zakup lokomotyw elektrycznych,
wagonów pasażerskich oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych do szybkiego
i niskoemisyjnego transportu międzymiastowego, a także spalinowych lokomotyw
manewrowych. Unowocześniona flota
umożliwi osiąganie większych prędkości,
poprawi komfort i zapewni bezpieczeństwo. Możliwe będzie także zwiększenie
częstotliwości kursowania pociągów
na wybranych trasach. Jednocześnie
projekt przyczynia się do przeniesienia
ruchu z dróg na kolejowe szlaki, a tym
samym do rozwoju zrównoważonego
transportu w naszym kraju.

W BIZNES

W TRASĘ!
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W PKP Intercity o bezpieczeństwo i komfort pasażerów dba
cały sztab ludzi. Nie tylko tych, których spotykamy podczas
podróży – konduktorów, maszynistów, kasjerów – lecz także
pracowników warsztatów i biur. O specyfice swojej pracy
na kolei opowiada nam Jacek Piekarski, mistrz w Sekcji
Napraw Taboru w Gdyni.
ROZMAWIAŁA: Karolina Rynasiewicz
ZDJĘCIA: Marcin Bencer

zawód:

ZOBACZ AKTUALNE
OFERTY PRACY
Zrób zdjęcie kodu,
by przejść
do zakładki „Praca”
na intercity.pl.

JAKIE NAPRAWY WYKONUJECIE?
W naszej sekcji zajmujemy się lokomotywami – spalinowymi i elektrycznymi.
Przeprowadzamy przeglądy i naprawy,
zarówno te planowe, czyli wynikające z harmonogramów, jak i bieżące,
w razie konieczności usuwając usterki.
Naprawiamy także lokomotywy uszkodzone w wyniku różnych zdarzeń,
do jakich dochodzi na torach, np. kolizji.

NA CZYM POLEGA PANA PRACA?
Pracuję w Zakładzie Północnym w Sekcji Napraw Taboru
w Gdyni na stanowisku mistrza. Do moich obowiązków
należą organizacja pracy zespołów, którymi kieruję, nadzór nad jakością i terminowością realizacji powierzonych
zadań, a także obsługa programów komputerowych
wykorzystywanych przy zarządzaniu pracą warsztatu.
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Dni, kiedy czas płynie leniwie,
a do wykonania są jedynie rutynowe
czynności, to rzadkość. Najczęściej
pracujemy pod presją czasu, każdy
dzień przynosi nowe zadania, wyzwania,
a także problemy. Pociągi muszą odjechać zgodnie z rozkładem jazdy, a my
musimy zapewnić sprawny tabor do ich
obsługi, nie ma mowy o odłożeniu jakichś
obowiązków na później. Trudnością w tej
pracy nie jest liczba zadań, które mamy
do wykonania, lecz czas, jakim dysponujemy – to z nim nieustannie musimy się
mierzyć. Dlatego tak ważna jest umiejętność właściwego określania priorytetów,
zarządzania czasem oraz właściwego
dopasowywania zadań do kwalifikacji
i doświadczenia pracowników.

W BIZNES

W PODRÓŻ

CZY W TEJ PRACY MOŻNA MÓWIĆ
O RUTYNIE, CZY TEŻ ZDARZAJĄ SIĘ
JAKIEŚ NIETYPOWE WYZWANIA
I OKRESY GORĄCE POD WZGLĘDEM
INTENSYWNOŚCI ZADAŃ?
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A CO DAJE PANU NAJWIĘCEJ
SATYSFAKCJI W PRACY?
Myślę, że jak w przypadku każdej osoby,
która kieruje grupą ludzi, największą
satysfakcję przynosi zgrany zespół,
w którym wszyscy tworzą idealnie dopasowany mechanizm. Jesteśmy jak piłkarska drużyna – z trenerem, kapitanem,
linią obrony, wsparcia i ataku, ale ostateczny sukces to zasługa całego zespołu.
Natomiast na co dzień bardzo cieszy, gdy
z powodzeniem radzimy sobie z trudnymi
sytuacjami.
CZYM TRZEBA SIĘ CHARAKTERYZOWAĆ,
ABY PRACOWAĆ PRZY NAPRAWACH
TABORU?
Niezbędna jest odporność na stres oraz
umiejętność pracy pod presją czasu.

W PODRÓŻ

JAK TRAFIŁ PAN NA KOLEJ I DO PKP
INTERCITY? JAK WYGLĄDAŁA PANA
ŚCIEŻKA ZAWODOWA?
Przygodę z koleją rozpocząłem w połowie lat 80. ubiegłego wieku w ówczesnej
Lokomotywowni Gdynia Grabówek,
która od 2008 roku jest w strukturze
PKP Intercity. Jak większość młodych
ludzi w tamtym okresie, zaczynałem
od zatrudnienia w drużynach trakcyjnych,
na stanowisku pomocnika maszynisty.
To była ciekawa i bardzo odpowiedzialna
praca. Potem przeszedłem do warsztatu,
gdzie na początku zajmowałem się urządzeniami bezpieczeństwa ruchu – dzięki
nim, w razie nieprzewidzianej sytuacji,
np. gdyby coś stało się z maszynistą,
pociąg samoczynnie się zatrzymuje lub
można go unieruchomić zdalnie, drogą
radiową. Później pokonywałem kolejne
etapy zawodowej drogi – zostałem brygadzistą, a w końcu mistrzem.
PKP INTERCITY CAŁY CZAS
MODERNIZUJE I KUPUJE NOWY TABOR –
CZY MA TO WPŁYW NA PANA PRACĘ?
DOSTRZEGA PAN, JAK ZMIENIŁA SIĘ
KOLEJ NA PRZESTRZENI LAT?
Nowy i zmodernizowany tabor, którego
PKP Intercity ma coraz więcej, wymaga
od nas systematycznego poszerzania
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wiedzy, ale daje też – dzięki kontaktowi z najnowszymi
technologiami – możliwość rozwoju. Tym, czego nie
widać na zewnątrz firmy, a co też w ostatnich latach
bardzo zmieniło się na lepsze, jest profesjonalny, nowoczesny sprzęt pomiarowy i diagnostyczny, z którego
korzystamy przy utrzymaniu i naprawach taboru.
JAKIE SĄ PAŃSKIE POZAKOLEJOWE
ZAINTERESOWANIA?
Moje hobby to podróże i fotografia. Każda wyprawa
jest dla mnie okazją do naładowania akumulatorów.
Nieważne, czy polecimy na kraniec świata, czy
pojedziemy tylko parę kilometrów od miejsca
zamieszkania, zawsze możemy znaleźć coś ciekawego
i fascynującego. Natomiast fotografia nauczyła mnie
inaczej postrzegać otaczający świat. Patrząc przez
obiektyw, możemy skupić się na detalach. To pozwala
dostrzec piękno w miejscach na pozór zwyczajnych,
zatrzymać się tam, gdzie inni przechodzą obojętnie.

Oddaj książkę –
stwórz bibliotekę –
zainspiruj innych
Ten prosty przekaz piąty rok z rzędu poruszył serca Polaków
i zaangażował w Wielką Zbiórkę Książek, organizowaną przez
Fundację Zaczytani.org. W 77 miastach utworzono 1300 punktów,
do których mieszkańcy przynieśli łącznie ponad 603 tysiące książek!

modernizacja
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Szczecin Główny –
inwestycja w komfort
dla podróżnych

P

Podróżni korzystają już z trzech przebudowanych peronów. Zostały one podwyższone, co ułatwia wsiadanie
do pociągów. Zamontowano ławki i estetyczne oświetlenie.
Pojawiło się też nowe zadaszenie i ścieżki naprowadzające
dla osób niewidomych lub niedowidzących. Perony zyskały
także nagłośnienie i system wywołania ratunkowego SOS.
Poziom bezpieczeństwa pasażerów zwiększył się dzięki
monitoringowi.

P

Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Zaczytani.org, która
od sześciu lat promuje czytelnictwo w Polsce. Dzięki wsparciu
firm i instytucji, m.in. PKP SA, oraz ludzi z całej Polski otwiera
kolejne biblioteki w szpitalach i innych placówkach – w tej
chwili jest ich już ponad 950!
Zbiórka jest prowadzona wiosną każdego roku. W jej
ramach w całej Polsce można oddawać przeczytane książki
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Piękne jest to, że każdy
może się przyłączyć. Woluminy są zwożone do magazynów w siedmiu miastach i sortowane. W ciągu 1,5 miesiąca w tymczasowych magazynach na dworcach PKP
w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i we Wrocławiu wolontariusze posegregowali kilkadziesiąt tysięcy tomów. Zebrane
i posortowane książki rozjechały się po całej Polsce. Dzięki
akcji udało się otworzyć kolejne zaczytane biblioteki w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy,
świetlicach wiejskich i środowiskowych, w centrach krwiodawstwa i jeszcze wielu innych miejscach.

Podróżni z ograniczoną mobilnością, wózkiem czy ciężkim
bagażem mogą wygodnie dostać się na perony dzięki
windom i ruchomym schodom. Dodatkowo mogą korzystać z przejścia nad peronami od ulicy Kolumba. Kładka
przeszła gruntowny remont – zamontowano zadaszenie,
wymieniono nawierzchnię i zainstalowano windy. Docelowo
przejście będzie połączone blisko 150-metrowym łącznikiem z drugą istniejącą kładką, wybudowaną w 2016 roku.
Łącznik zostanie oddany podróżnym do końca roku.
Trwają jeszcze prace na peronie 4. Zostanie on wydłużony, a wygodne dojście zapewni winda. Kontynuowane
są także roboty przy przebudowie kładki od strony ulicy
Czarnieckiego. Po zakończonym remoncie dostęp do niej
umożliwi wybudowana pochylnia.

54

Zaczytana ławka – „Szymborska”
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Szukaj informacji na
www.zaczytani.org
oraz na facebook.com/
zaczytani.org.

Zaczytana ławka – „Targ Warzywny. Brzechwa”

W podziękowaniu za społeczne zaangażowanie Fundacja
tworzy miejskie meble – zaczytane ławki. Jedne przypominają o realizowaniu marzeń, inne pokazują, jak ciekawy
jest świat, jeszcze inne podkreślają, że to, co najważniejsze w życiu, jest niewidoczne dla oczu. Zachwycają dzieci,
zaciekawiają lub rozśmieszają dorosłych. Każda to dzieło
sztuki zaprojektowane przez artystę ze światów teatru,
literatury, filmu i mediów. Pojawiają się w różnych częściach Polski, tworząc niepowtarzalny zaczytany szlak –
czasową wystawę, która wywołuje nie tylko uśmiech,
lecz też refleksję. Barwne ławki to w pełni funkcjonalne
meble miejskie – można na nich usiąść i zagłębić się
w lekturze. Dodatkowo na każdej ławce jest umieszczony
QR kod, dzięki któremu przechodnie mogą bezpłatnie
pobrać audiobooki z internetowej biblioteki.
Wypatruj zaczytanych ławek w swoim mieście! A może
chcesz stać się częścią zaczytanego ruchu?

W BIZNES

STACJA

Podróżni korzystają
już z funkcjonalnego
i pozbawionego barier
architektonicznych
obiektu. PKP Polskie
Linie Kolejowe SA kończą
modernizację stacji
Szczecin Główny. Perony
zostały przebudowane,
a wygodne dojście
do nich zapewniają windy
i schody ruchome.
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loty

orbitalne

Czy komercyjne loty
orbitalne mogą w ciągu
najbliższych kilku lat stać
się rzeczywistością? Firmy,
takie jak SpaceX, Blue Origin
i Virgin Galactic, przekonują,
że tak, od blisko dwóch dekad
opracowując technologie,
które mają to umożliwić.
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TEKST: Paweł Hałabuda
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Podbój nieba od wieków jest marzeniem
ludzkości. Kosmiczne zmagania odgrywały
ważną rolę w wyścigu zbrojeń za czasów
zimnej wojny, a współcześnie również
bywają elementem rywalizacji między
mocarstwami. Jednak nie tylko państwa
stają w szranki, dążąc do dominacji
w przestrzeni kosmicznej. Również przedsiębiorcy wizjonerzy przeznaczają fortuny,
aby sięgnąć gwiazd i zapisać się w historii
podboju kosmosu.
W eksploracji przestrzeni pozaziemskiej w XX wieku przełomowe są dwie
daty – umieszczenie pierwszego
sztucznego satelity Sputnik 1 na orbicie
przez Związek Radziecki 4 października
1957 roku oraz pierwsze lądowanie
na Księżycu amerykańskiej misji Apollo
20 lipca 1969 roku. Nie obyło się także
bez tragedii – w katastrofie promu
Challenger nad Florydą 28 stycznia
1986 roku zginęła cała siedmioosobowa
załoga wahadłowca.
Dziś badania przestrzeni pozaziemskiej cieszą się mniejszym zainteresowaniem opinii
publicznej, a kolejne bezzałogowe misje
czy wiadomości z międzynarodowej stacji
kosmicznej nie budzą tylu emocji, co kiedyś.

Entuzjazm związany z wyścigiem kosmicznym powrócił jednak wraz z nowym
rozdziałem, zapoczątkowanym przez prywatne firmy snujące dalekosiężne plany.
SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa
Bezosa oraz Virgin Galactic Richarda
Bransona to dzisiaj nowe, ekonomiczne
potęgi, próbujące swoich sił na tym polu.
Kim są wizjonerzy stojący za tymi planami
i co chcą osiągnąć?
SPACEX
Za SpaceX stoi jego charyzmatyczny założyciel Elon Musk. Ten południowoafrykański
przedsiębiorca fortunę zbudował
w Stanach Zjednoczonych po sukcesie
PayPala. Krótko po tym założył SpaceX oraz
Teslę – znaną markę rozwijającą najpierw
elektryczne, a potem w pełni autonomiczne
samochody. Te pierwsze coraz częściej
widać również na polskich drogach. Miliarder wielokrotnie powracał w wywiadach
do swojej koncepcji kolonizacji Marsa,
którą ma umożliwić właśnie prowadzone
przez niego SpaceX.
Głównym zadaniem firmy jest jednak
zmniejszenie kosztów podróży kosmicznej.
W tym celu Musk i jego przedsiębiorstwo
rozpoczęli pracę nad rakietą, którą można
wielokrotnie wykorzystywać. Wymagało
to opracowania metody bezawaryjnego,
bezpiecznego lądowania po powrocie
na Ziemię, co udało się w 2014 roku.

Przełom stanowiły pomyślne lądowania na specjalnej
platformie, a następnie na barce, co potwierdziło precyzyjność stosowanego obecnie systemu naprowadzania.
Przedsiębiorstwo Elona Muska to też pierwsza firma,
która dostarczyła moduł dla Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej – w 2012 roku, z wykorzystaniem rakiet Falcon 9.
SpaceX często pojawia się w mediach, głównie za sprawą
swego założyciela. Jednym z wyczynów, który przyniósł
firmie chwilowy rozgłos, było wystrzelenie w 2018 roku
na orbitę okołoziemską samochodu Tesla Roadster
z kombinezonem astronauty za kierownicą. Wykonane już
w kosmosie zdjęcie szybko obiegło portale technologiczne,
a podróż pojazdu można też było śledzić w internecie.
BLUE ORIGIN
Chociaż wielu osobom może się wydawać, że to właśnie wizjoner Elon Musk zapoczątkował prywatne próby
zdobywania kosmosu, nie jest to prawdą. W 2000 roku,
a więc dwa lata przed założeniem SpaceX, twórca
Amazona Jeff Bezos (w 2018 roku najbogatszy człowiek
na świecie) założył Blue Origin.
Podobnie jak Musk, Bezos słusznie uznał, że powodzenie
misji okołoziemskich zależy od bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów lotów kosmicznych. Także w tym przypadku
kluczem do sukcesu mają być rakiety wielokrotnego
użytku. Cel ten Bezos zdołał jednak zrealizować dopiero
w 2016 roku, przegrywając tę część wyścigu ze SpaceX.
Plany Bezosa nie są jednak tak dalekosiężne jak w przypadku założyciela Tesli. Zamiast kolonizować inne planety
pragnie on upowszechnić komercyjne loty turystyczne,
które w niedalekiej przyszłości mają być tak samo przystępne, jak dzisiaj jazda pociągiem.
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Kosmiczny
wyścig, czyli
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KOSMICZNA TURYSTYKA
Załogowe loty kosmiczne mają zaledwie nieco ponad półwieczną historię,
a pierwszym człowiekiem, który okrążył Ziemię, był Rosjanin Jurij Gagarin.
Dokonał tego 12 kwietnia 1961 roku.

Od tamtego czasu bardzo długo loty kosmiczne były
wyłącznie domeną astronautów, a jedynym Polakiem
w tym gronie jest Mirosław Hermaszewski, którego lot
orbitalny miał miejsce w 1978 roku.
Sytuacja „gwiezdnych podróżników” zmieniła się
dopiero w 2001 roku, kiedy amerykański miliarder
Dennis Tito został pierwszym śmiałkiem lecącym
komercyjnie w kosmos. Ta przyjemność kosztowała go
20 mln dolarów. Od tego czasu jedynie kilku osobom
udało się to powtórzyć. Pierwszą kobietą, która odwiedziła międzynarodową stację kosmiczną w celach
turystycznych, była Anousheh Ansari. Miało to miejsce
dopiero w 2018 roku.
SpaceX, Blue Origin oraz Virgin Galactic łączy
jedno – na kosmicznej turystyce i lotach orbitalnych chcą zbudować biznes wart miliardy dolarów.
SpaceX już zapowiedziało swój pierwszy komercyjny
lot – w 2023 roku w kosmos poleci japoński miliarder
Yusaku Maezawa.
Ile będzie to kosztować? Za kilka minut w stanie
nieważkości klienci Jeffa Bezosa mają zapłacić
od 250 do 350 tys. dolarów. Czy znajdą się chętni
na takie wyprawy? Okazuje się, że tak. Zbierając
fundusze na rozwój technologii niezbędnej do kosmicznej turystyki, firmy już dzisiaj sprzedają bilety na loty
orbitalne. Virgin Galactic znalazło dotąd około
700 chętnych, przy cenach za bilet wahających się
w granicach 200-250 tys. dolarów. Pierwszym pasażerem tej linii ma być jej założyciel, Richard Branson.
Pokazuje to, jak poważnie ludzie traktują plany wspomnianych firm i zainteresowanie, którym się cieszą.
NOWY KOSMICZNY WYŚCIG
Po latach zmniejszających się dofinansowań dla NASA,
amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, USA ponownie planuje podbój
kosmosu. Wynika to z zaostrzającej się rywalizacji
między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami.
Amerykanie chcą znów postawić na własne statki
kosmiczne, a obecnie korzystają z części dostarczanych
m.in. przez Rosjan. To również na pokładzie rosyjskiego
Sojuza na orbitę polecieli dotychczasowi pozaziemscy turyści, w tym wspomniani Dennis Tito i Anousheh
Ansari.
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VIRGIN GALACTIC
Trzecią firmą, która walczy – chociaż
z o wiele mniejszymi sukcesami –
o swoją pozycję w komercyjnych
lotach kosmicznych, jest należąca
do Richarda Bransona Virgin Galactic.
Brytyjski miliarder i założyciel Virgin Group,
w której skład wchodzą m.in. linie lotnicze
i wytwórnia płytowa, podobnie jak Bezos
skupia się na rozwoju komercyjnych lotów
w kosmos, mających stać się podstawą
turystyki kosmicznej.
Aby zrealizować ten plan, Virgin Galactic
opracowuje samoloty-wahadłowce,
które byłyby w stanie wznieść się
na wysokość suborbitalną i bezpiecznie
powrócić na Ziemię. Obecnie firmie udało
się wynieść maszynę na wysokość dwukrotnie przekraczającą poziom osiągany
przez samoloty pasażerskie, ale to wciąż
zbyt nisko, by mówić o powodzeniu
przedsięwzięcia.

Ten wyścig naszych czasów odbywa się więc
na dwóch płaszczyznach – prywatnej, w wykonaniu
firm należących do miliarderów, oraz państwowej,
symbolizującej powrót do polityki mocarstwowej,
w której przestrzeń kosmiczna również odgrywać
będzie znaczącą rolę. Najważniejsze jednak pytanie
brzmi: kiedy uda się przejść od deklaracji do regularnych, komercyjnych lotów załogowych?
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Podobnie jak GPS – GLONASS został
w końcu udostępniony sektorowi cywilnemu, a dziś mogą z niego nieodpłatnie korzystać również osoby fizyczne.
W zastosowaniach niekomercyjnych
system działa z dokładnością do około
30 metrów. Co ciekawe, najnowsze
telefony mogą korzystać zarówno z GPS,
jak i GLONASS, dzięki czemu uzyskują
znacznie dokładniejsze pomiary.

*

CIEKAWOSTKA

W PODRÓŻ

Choć niewielu potrafi rozszyfrować skrót GPS, wszyscy wiemy,
że to globalny system nawigacji satelitarnej, z którego korzystamy
głównie za pośrednictwem naszych telefonów komórkowych.
Poznajmy jego historię.

N

TEKST: Marcin M. Drews

Nawigacja satelitarna na dobre zagościła w naszej
codzienności. Przydaje się podczas jazdy samochodem, spaceru po mieście, górskich wędrówek, a nawet
w trakcie podróży pociągiem, dzięki czemu na bieżąco
sprawdzimy naszą lokalizację.
TAJEMNICE NAZW
Wszystkie usługi nawigacji zwykło się określać mianem GPS, choć akronim ten opisuje jedynie system
amerykański – Global Positioning System – stworzony
do celów militarnych, a mający dziś dwóch europejskich
konkurentów. Całkiem więc możliwe, że telefon, który
mamy w kieszeni, czy smartwatch na nadgarstku korzystają nie z GPS, a z rosyjskiego GLONASS lub europejskiego Galileo.
MILITARNE POCZĄTKI
Global Positioning System został stworzony
na potrzeby wojskowych przez Departament Obrony
Stanów Zjednoczonych, który do dziś utrzymuje projekt
i jest jego właścicielem. Jednym z zastosowań było
naprowadzanie pocisków balistycznych – zarówno

60

Stworzono już buty z wbudowanym
GPS-em, który można tak
zaprogramować, by po trzykrotnym
stuknięciu obcasami zaprowadziły
właściela do domu.

tych krótkiego zasięgu, jak i międzykontynentalnych.
W 1983 roku, po zestrzeleniu przez Związek
Radziecki samolotu koreańskich linii
lotniczych, który z niewiadomych przyczyn
zboczył z kursu, uznano, że technologia
GPS powinna zostać udostępniona
sektorowi cywilnemu, by ułatwić pilotom
poruszanie się w przestrzeni powietrznej
i zapobiec takim wypadkom w przyszłości. Dzięki temu rozwiązanie to może być
obecnie stosowane w zarządzaniu flotami
w powietrzu, na morzu i ziemi.
Pod strzechy GPS trafił natomiast stosunkowo niedawno, bo na początku
XXI wieku. Dziś wszyscy możemy z niego
korzystać bezpłatnie. W zastosowaniach
niekomercyjnych system działa z dokładnością do 3–4 metrów. GPS ma zasięg
globalny i opiera się na 31 satelitach
orbitujących na wysokości ponad
20 tys. kilometrów nad ziemią.

PIERWSZY SYSTEM CYWILNY
15 grudnia 2016 roku uruchomiono pierwszy
w świecie cywilny, międzynarodowy system
nawigacji satelitarnej, znany jako Galileo.
Główną ideą była potrzeba uniezależnienia się od obu światowych mocarstw.
Z uwagi na fakt, że GPS i GLONASS miały
korzenie militarne, istniało poważne niebezpieczeństwo, iż w razie konfliktu między
USA i Rosją systemy zostaną zablokowane,
pozbawiając inne kraje możliwości korzystania z nawigacji, co miałoby katastrofalne skutki dla transportu i gospodarki.
Pełną funkcjonalność, opartą na 30 satelitach, Galileo ma osiągnąć w 2020 roku.
Obecnie na orbicie, na wysokości przekraczającej 23 tys. kilometrów, umieszczone
są 22 obiekty. Szacuje się, iż blisko miliard
smartfonów na całym świecie może już
korzystać z europejskiego projektu, który
ma być bezkonkurencyjny pod względem
dokładności pomiarów. W zastosowapaździernik 2019

niach niekomercyjnych system ma działać z dokładnością
do metra, a w komercyjnych – do 10 centymetrów!
Galileo wspiera też usługę poszukiwawczo-ratowniczą
(SAR), pozwalającą – dzięki większej precyzyjności pomiarów oraz integracji z istniejącym już systemem COSPAS-SARSAT – skrócić czas poszukiwania osoby zagubionej
na morzu, pustyni lub w górach z 3 godzin do zaledwie
10 minut od momentu aktywacji nadajnika ratowniczego.
WSZECHSTRONNE KORZYŚCI
System nawigacji satelitarnej to nie tylko wsparcie
dla osób podróżujących i służb ratowniczych. Szacuje
się, że nawet 7 proc. PKB w Europie zależy od zastosowań tej technologii w gospodarce. Według oficjalnych
danych unijnych sam rynek nawigacji satelitarnej wart
jest obecnie 124 mld euro, a dzięki Galileo w 2020 roku
wartość ta wzrośnie do 244 mld.
Jak podaje oficjalny serwis usegalileo.eu, system umożliwia bardziej precyzyjne planowanie tras powietrznych,
optymalizację dostępu do portów lotniczych oraz
zwiększenie bezpieczeństwa lotów, a także poprawia
dokładność wielu kluczowych dla bezpieczeństwa
rozwiązań stosowanych w branży kolejowej. Jako część
Globalnego Systemu Radionawigacji pełni ważną rolę
w nawigacji morskiej – umożliwia bezpieczne poruszanie
się po morzu, w ruchliwym porcie albo w wąskim kanale.
Galileo oferuje też rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego, pozwalające zmaksymalizować wielkość plonów,
poprawić produktywność, zoptymalizować zużycie
nawozów, co pozytywnie wpływa na środowisko.
To jednak nie wszystko, bowiem dzięki ultraprecyzyjnym pomiarom Galileo ma stać się podstawą w ruchu
pojazdów inteligentnych i autonomicznych, a także
bezzałogowych systemów latających! Kiedy więc spełni
się znana z filmów science fiction wizja tras szybkiego
ruchu dla bezzałogowych ciężarówek i aut osobowych
niepotrzebujących kierowcy, to stanie się to właśnie
dzięki globalnemu systemowi nawigacji satelitarnej.
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Nawigacja
w kieszeni

AKTYWNA KONKURENCJA
GPS powstał w czasie zimnej wojny.
Nic dziwnego, że druga strona konfliktu
także postanowiła zainwestować w globalną nawigację. Tak powstał GLONASS
(akronim od rosyjskiej nazwy Globalny
System Nawigacji Satelitarnej) – projekt
radziecki, po upadku ZSRR prowadzony
przez Rosję. Jego tworzenie rozpoczęto
w 1976 roku. Obecnie działają 24 satelity
tego systemu, rozmieszczone na wysokości przeszło 19 tys. kilometrów.
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PGE NARODOWY – BRZMI DUMNIE?

Jej konikiem jest prawo, ale pierwszą prawdziwą pasją były język niemiecki
i turystyka, które później ustąpiły miejsca aplikacji radcowskiej. Doświadczenie
w administracji publicznej, zarządzaniu jakością oraz w Ministerstwie Sportu
i Turystyki dały jej potężną merytoryczną broń, której obecnie używa, zarządzając
jedną z największych aren wielofunkcyjnych w Europie.
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ROZMOWA Z ALICJĄ OMIĘCKĄ, PREZES ZARZĄDU OPERATORA PGE NARODOWEGO

62

CO JEST KLUCZEM DO SUKCESU W SKUTECZNYM
ZARZĄDZANIU?
W zarządzaniu tak wielkim obiektem ważne są liczby,
ale jeszcze ważniejsi są ludzie. Mam na myśli nie tylko
pracowników, którzy dbają o PGE Narodowy, ale także
gości, kibiców i fanów codziennie tworzących jego kształt,
atmosferę i historię. To jest wspaniałe. Wystarczy obejrzeć
relacje z wydarzeń, które się u nas odbywają. Te emocje
są niesamowite: z jednej strony radość, ekscytacja, euforia, a z drugiej smutek, żal i gorycz porażki. Ale prawdą
jest, że i tak wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo możemy
być w tym wyjątkowym miejscu i tego doświadczać.
PGE Narodowy łączy wszystkich Polaków i nie ma znaczenia, czy jednoczy ich podczas meczów piłki nożnej,
koncertów, czy wydarzeń biznesowych, ważny jest cel.
Biało-czerwona flaga umieszczona na iglicy ma szczególne znaczenie, co zawsze podkreślam. Jest naszym
wspólnym symbolem. PGE Narodowy powinien odwiedzić
każdy Polak, bo to właśnie jego arena.
CO JEST TYM MAGNESEM, KTÓRY PRZYCIĄGA TŁUMY?
CZY TO SAM OBIEKT JEST ATRAKCJĄ, CZY WYDARZENIA, KTÓRE SIĘ NA NIM ODBYWAJĄ?
Co roku odwiedzają nas 2 mln gości. PGE Narodowy
to symbol narodowego sportu, podczas meczów reprezentacji mamy trybuny wypełnione po brzegi. Większość
koncertów również ma stuprocentową frekwencję.
Sierpniowy fenomenalny koncert Metalliki na PGE
Narodowym oglądało blisko 60 tys. fanów. Na co dzień
bardzo dużą popularnością cieszą się nasze wycieczki,
które pozwalają odkryć tajemnice areny i poznać ciekawostki, a zapewniam, że jest ich naprawdę sporo. Także
tutaj dużą rolę odgrywają liczby. Intrygują i powodują,
że chcemy dowiedzieć się więcej, np. 368, 426 i 500.
Pierwsza to liczba rolek trawy potrzebnych do ułożenia
murawy. Druga to liczba cali każdego z mobilnych telebimów. Trzecia – to powierzchnia w metrach kwadratowych strefy zawodniczej, która ma bezpośrednie wyjście
na płytę areny.
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PGE NARODOWY ROŚNIE W SIŁĘ
I PRZYNOSI DOCHODY, ALE CZY CZAS
I KONIUNKTURA RYNKU NIE SPOWODUJĄ, ŻE W KOŃCU PRZESTANIE BYĆ
ATRAKCYJNY?
Zgodnie z naszą strategią mamy coraz
więcej wydarzeń, które organizujemy sami
lub współorganizujemy, jak np. koncert
Podsiadło – Hemingway, jesteśmy wtedy
gospodarzem imprezy, a nie wynajmującym obiekt. Nie jest tajemnicą, że mamy
bardzo ambitne plany na rozwój. Chcemy
wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku,
sportu, społeczeństwa oraz naszych partnerów. Skupiamy najsilniejsze marki, które
pozwalają nam się rozwijać i które też
dzięki nam stale rozwijają swój potencjał,
ponieważ PGE Narodowy jest przestrzenią również dla biznesu. Wykorzystujemy różne narzędzia i jesteśmy jeszcze
bardziej atrakcyjni dla naszych klientów.
Dzięki aktywnej sprzedaży powierzchni,
co roku odbywają się u nas setki spotkań
biznesowych. Arena pozostaje niedoścignionym wzorem nowoczesnego obiektu,
który umożliwia organizację różnorodnych
wydarzeń.

W BIZNES

to dzieło nas wszystkich,
warto przyjrzeć mu się bliżej

Dla mnie to drugi dom, miejsce, z którym się utożsamiam,
do którego mam ogromny sentyment i jednocześnie
czuję poważanie. Oceniam go jako najpiękniejszy obiekt
narodowy. Jest nie tylko dostojny i efektowny, ma swoją
niebywałą historię, ale przede wszystkim ducha sportu,
polskości i integracji jednocześnie. Jestem dumna,
że mogę być jego częścią i mieć swój udział w procesie
jego rozwoju.
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Spójrz
W NIEBO
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Wciąż znajdowane są dowody na to, że pierwszych
teleskopów używano już w starożytności, a samą
technikę wykorzystania soczewek i załamania światła
znano w XVI wieku. Za wynalazcę tego przyrządu
uznaje się jednak Galileusza. Astronom ciągle go
ulepszał, dzięki czemu mógł zaobserwować m.in. plamy
na Słońcu czy księżyce Jowisza. Teleskop w następnych
latach udoskonalali tacy uczeni, jak Jan Kepler
i Isaac Newton. Obecnie wykorzystywane przyrządy
są na tyle zaawansowane technicznie, że wysyła się je
w kosmos, gdzie dokonują pomiarów i fotografują to,
co z powierzchni Ziemi jest niewidoczne.

PIERWSZE KROKI
Trudno wskazać konkretną datę czy nawet wiek,
w którym powstało pierwsze obserwatorium
astronomiczne. Wiadomo na pewno, że miejsca
obserwacji nieba istniały już w starożytnych Egipcie
i Babilonii. Rozkwit astronomii w Europie nastąpił
w XVII wieku. Wtedy powstały najsłynniejsze obiekty –
w Paryżu i Greenwich. W XX wieku ważne obserwatoria
zakładano niemal na całym świecie, a rozwój
technologii pozwolił lokalizować punkty obserwacyjne
również na orbicie okołoziemskiej.

*

CIEKAWOSTKA

Od zarania dziejów człowiek zafascynowany jest tym,
co nieodkryte, a chęć poznania meandrów kosmosu napędza
rozwój technologii i nauki. W przypadku astronomii badamy
i obserwujemy wręcz niewyobrażalnie odległą przestrzeń.

Pierwsze polskie
obserwatorium
astronomiczne założono
w 1613 roku w Kaliszu, w wieży
kościoła św. Wojciecha
i św. Stanisława Biskupa.

TEKST: Anna Popek
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Atacama Large Millimeter Array
Z ZAPARTYM TCHEM
Atacama Large Millimeter Array –
ten największy naziemny projekt
astronomiczny jest położony
w chilijskich Andach, na takiej wysokości
(5058,7 m n.p.m.), że astronomowie –
nieprzywykli do warunków, a przez to
narażeni na chorobę wysokościową –
pracują tu w maskach tlenowych.
Miejsce ma jedną z najbardziej suchych
atmosfer na planecie, co jest ogromnym
atutem, ponieważ para wodna absorbuje
sygnały z kosmosu, utrudniając ich
odczyt. ALMA należy do Europejskiego
Obserwatorium Południowego (ESO)
i jego międzynarodowych partnerów.
Jest wyposażona w 66 anten radiowych,
a wśród nich największy interferometr.
Najnowocześniejszy teleskop bada światło
pochodzące z najzimniejszych obiektów
we wszechświecie – głównie gazów
molekularnych i pyłów. Badania centrum
skupiają się na dostarczaniu informacji
o początkach wszechświata, powstawaniu
gwiazd oraz planet.

W ZABAWĘ
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NAJWIĘKSZY TELESKOP
Do najbardziej popularnych obserwatoriów na świecie
zdecydowanie można zaliczyć Yerkes, wybudowane
w 1897 roku w William Bay w stanie Wisconsin (USA).
Należąca do Uniwersytetu Chicagowskiego placówka
jest wyposażona w największy teleskop optyczny
na świecie. To tutaj odkryto atmosferę Tytana, jednego
z księżyców Saturna, czy Mirandę – piąty księżyc Uranu.
Budowę obiektu ufundował biznesmen Charles Yerkes.
Do dziś miejsce to stanowi niezwykłe edukacyjne
centrum, w którym organizuje się wydarzenia naukowe
i warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
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PÓŁ WIEKU OBSERWACJI
La Silla to pierwsze na świecie obserwatorium
stworzone przez ESO. Również znajduje się w chilijskich
Andach i należy do największych obserwatoriów
na południowej półkuli. Usytuowane jest na wysokości
2400 m n.p.m., a sprzyjające warunki pogodowe
oraz brak zanieczyszczenia powietrza sprawiają,
że to jedno z najlepszych miejsc do obserwacji nieba.
Ma m.in. 9 teleskopów, w tym dwa klasy 4 metrów,
uznawane za najbardziej produktywne na świecie.
To tutaj znajduje się też HARPS – bezkonkurencyjny
poszukiwacz planet pozasłonecznych.

Obserwatorium astronomiczne
i Planetarium we Fromborku –
służy głównie celom dydaktycznym.
Latem gości miłośników astronomii
w ramach akcji „Wakacje
w Planetarium i Obserwatorium”.
Obserwatorium astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Forcie Skała – to jedno
z najstarszych i najbardziej
zaawansowanych obserwatoriów
w Polsce. Istnieje od 1792 roku
w Forcie Skała w Krakowie.
Obserwatorium na szczycie Mauna Kea
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE
Na wulkanicznym szczycie Mauna
Kea (w języku hawajskim to „biała
góra”) na Hawajach znajduje się
jeden z najbardziej znanych,
a także najlepszych ze względu
na panujące warunki (przejrzystość
powietrza i niska wilgotność) punktów
obserwacyjnych nieba. Pracują tu
astronomowie z 11 krajów świata,
które założyły swoje bazy na szczycie
wulkanu. Nocne sesje obserwacyjne
to podobno niezapomniany widok.
Z naukowego punktu widzenia
lokalizacja obserwatorium jest idealna –
ciemne niebo, dobra widoczność,
niska wilgotność, położenie powyżej
warstwy chmur, czyste powietrze
i usytuowanie niemal na równiku.
Jednak ten wygasły wulkan jest
uznawany przez Hawajczyków za boską
ziemię. Wierzą oni, że mieszkają tam
dobre duchy. Oprócz troski o miejsce
kultu mieszkańców niepokoi wpływ
budowy nowych anten na środowisko.
W 2015 roku na skutek protestów lokalnej
społeczności przerwano instalację
czternastego teleskopu.
POLSKA W KONSORCJUM
Obserwatorium astronomiczne Republiki
Południowej Afryki ma największy
pojedynczy teleskop optyczny
na południowej półkuli – Wielki
Teleskop Południowoafrykański (SALT).
Został on zbudowany w ramach
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Chilijskie obserwatorium Paranal
z Bardzo Dużym Teleskopem

międzynarodowej współpracy, w której
udział wziął również poznański Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza. Teleskop znajduje
się w olbrzymiej kopule, a jego główne
zwierciadło ma średnicę 11 metrów i składa
się z 91 sześciokątnych segmentów.
NA KANARACH
W Europie jednym z najbardziej znanych
obserwatoriów jest Roque de Los
Muchachos (RMO), położone na wysokości
2400 m n.p.m., na hiszpańskiej wyspie
La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich.
Jego powierzchnia obejmuje lej wygasłego
wulkanu. Mieszczą się tu teleskopy nocne
i dzienne. Ze względu na duży obszar, który
zajmuje, jest ono uznawane za najbardziej
rozległe obserwatorium na świecie. Dzięki
sprzyjającym warunkom atmosferycznym
i przejrzystości nieba to drugie najlepsze,
po Mauna Kea, obserwatorium
na półkuli północnej. Tu znajduje się
m.in. Szwedzki Teleskop Solarny (SST),
któremu zawdzięczamy wiele zdjęć Słońca
w wysokiej rozdzielczości.
ASTRALNA TURYSTYKA
Miejsc obserwacji nieba na świecie jest
wiele i można je znaleźć na każdym
kontynencie, także na Biegunie
Południowym. Zazwyczaj są one budowane
w górzystych terenach o wyjątkowo
czystym powietrzu. Spora część z nich jest
udostępniona zwiedzającym, którzy starają
się tam sięgnąć gwiazd choćby tylko
wzrokiem.
październik 2019

Obserwatorium Astronomiczne GSA
im. prof. Roberta Głębockiego
w Gdańsku – umożliwia obserwacje
nieba prawie w tym samym miejscu,
w którym 400 lat temu stało
obserwatorium Heweliusza.
Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne w Łodzi –
są tu prowadzone prace badawcze,
m.in. aktywności słonecznej. Kopuła
w części mieszczącej planetarium
ma średnicę 6 metrów, a w seansach
może uczestniczyć 32 widzów.
Obserwatorium Astronomiczne
Pałucko-Pomorskiego
Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego w Niedźwiadach –
zaletą tego miejsca jest położenie
z dala od miejskiego oświetlenia
oraz stosunkowo niski procent
opadów rocznych.
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W ŚWIECIE GIGANTÓW
Kolejnym chilijskim obserwatorium jest Paranal
z Bardzo Dużym Teleskopem (ang. Very Large
Telescope – VLT). To najbardziej zaawansowany
instrument optyczny na świecie, składający
się z 4 samodzielnych teleskopów głównych (ang. Unit
Telescopes) o lustrach średnicy 8,2 metra oraz czterech
ruchomych 1,8-metrowych teleskopów pomocniczych
(ang. Auxiliary Telescopes). Mogą one pracować
razem, aby stworzyć gigantyczny interferometr (ang.
VLTI – Very Large Telescope Interferometer). Pozwala
to astronomom zobaczyć szczegóły obserwowanych
obiektów do 25 razy wyraźniej niż przy użyciu
pojedynczego teleskopu. To miejsce jest znane
miłośnikom filmów z Jamesem Bondem. Część scen
z filmu „Quantum of Solace” powstała w hotelu dla
astronomów, zwanym rezydencją.

POLSKIE OBSERWATORIA,
KTÓRE MOŻESZ
ODWIEDZIĆ:

Olsztyńskie Obserwatorium
Astronomiczne – drugie
co do wielkości planetarium
w Polsce. Odgrywa rolę edukacyjną
i popularyzacyjną, dbając o komfort
osób z niepełnosprawnościami
i seniorów.
Obserwatorium Astronomiczne
Solaris w Opolu – znajduje się
w centrum handlowym Solaris Center
i w godzinach otwarcia obiektu
umożliwia bezpłatne prowadzenie
ciągłych obserwacji tarczy Słońca.
69

Mikrokosmos
naszego ciała

Ktoś pracuje, aby odpoczywać
mógł ktoś. Ta wielokrotnie
powtarzana fraza obrazuje
relacje między organizmem
i człowiekiem. Nasze ciało,
w przeciwieństwie do nas,
nie odpoczywa. Narządy
pracują 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. Serce może
w ciągu minuty przepompować
ok. 6 litrów krwi. Żyjemy
dzięki heroicznemu wysiłkowi
naszych organów. Ale czy
rewanżujemy się naszemu
ciału, w odpowiedni sposób
troszcząc się o nie?
TEKST: Barbara Dorosz
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Czerwone krwinki
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CZŁOWIEK ZALEŻNY OD GWIAZD
Filozofowie ze starożytnej Grecji zgłębiający tematykę organizmu i zachodzących w nim zmian upatrywali w ciele
swego rodzaju miniatury kosmosu
(gr. mikros kosmos). Koncepcja oparta
na idei, że człowiek jest częścią przyrody,
doprowadziła do zrodzenia się przekonania o wpływie gwiazd na procesy przebiegające w ludzkim ciele.
Hipokrates sformułował teorię, zgodnie
z którą struktura organizmu miała być
wierna strukturze Ziemi. Cztery żywioły
były analogią do czterech humorów
ludzkiego ciała – krwi, flegmy, żółtej
i czarnej żółci. Według Hipokratesa ludzie
chorowali, gdy zakłóceniu ulegała ich
równowaga, a do zadania lekarza należało przywrócenie u chorego zachwianej
harmonii.
październik 2019

Natleniona krew
W średniowieczu koncepcja człowieka jako mikrokosmosu
nabrała jeszcze większego znaczenia i stała się fundamentem rozważań na temat ludzkiego ciała. Postrzegano je wówczas jako odbicie wszechświata z uwagi
na elementy, z których było ono zbudowane. Z perspektywy dzisiejszych czasów widzimy w tym pewien sens –
podstawą ciała jest szkielet, którego głównym budulcem
są sole wapnia, pod względem składu chemicznego
podobne do wapienia i piaskowca. Alegorię widać również w rzekach krwi wpływających do serca, a sam kształt
ciała przypominał – wedle filozofów – nieregularną
powierzchnię lądów.

W ZABAWĘ
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Na przestrzeni lat zmieniały się zarówno
fundamentalne koncepcje, jak i podejście do ludzkiego ciała. Było ono przedmiotem rozważań wielu myślicieli, którzy
pragnęli zrozumieć, w jaki sposób działa
nasz organizm, co mu szkodzi, a co go
napędza. Przez tysiąclecia, w większym
lub mniejszym stopniu, przybliżaliśmy się
do poznania naszego ciała, ale nawet
dziś – mimo wciąż postępującej technologii i rozwoju nauki – nadal skrywa ono
przed nami wiele tajemnic.

Współcześnie ciało rozpatruje się przede wszystkim
w kontekście samodzielnie działającego bytu, niezwiązanego bezpośrednio z astrologią czy religią. W rozważaniach na jego temat dominują naukowo potwierdzone
dowody i wnioski z badań. Powszechnie wiadomo,
że w ludzkim ciele każdego dnia zachodzi ogrom reakcji
chemicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem narządów wewnętrznych, a nasz organizm
to mieszanka wody, metali i innych pierwiastków, głównie
tlenu, węgla, azotu, wapnia i fosforu.
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Specjalista położnictwa
i ginekologii, lekarz medycyny
estetycznej, założycielka
i właścicielka Centrum
Medycznego Kobieta i Matka
w Warszawie, pomysłodawczyni
i propagatorka Projektu Salus
feminis – projektu dla zdrowia
kobiet.
LEK. MED. MARTA MĄCZKA

*
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UKŁAD NERWOWY JAKO
SYSTEM NAPĘDOWY
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Układ nerwowy może sprawnie działać
dzięki przekaźnictwu synaptycznemu.
Za komunikację synaps pomiędzy sobą
odpowiedzialne są neurotransmitery,
np. dopamina, noradrenalina
i serotonina, ale też większe cząsteczki –
tzw. neuropeptydy, w tym opioidy
endogenne, czyli endorfiny, enkefaliny
i dynorfiny. Tak jak w dawnych czasach
napędzanie lokomotywy parowej
odbywało się przez dodawanie węgla
do kotła wytwarzającego parę,
tak dla efektywnego działania ludzkiego
układu nerwowego potrzebne są
neuromediatory. To dzięki działaniu
neurotransmiterów postać Jamesa
Bonda może zachwycać widzów
swoją brawurą, a kaskader skakać
po dachach rozpędzonych pociągów.
To dzięki nim George Stevenson
mógł stworzyć pierwszy parowóz
w 1829 roku, a kolejni konstruktorzy
oraz inżynierowie mogli udoskonalić
go do jednostki napędzanej elektrycznie,
która dziś pociąga za sobą wagony
PKP Intercity przemierzające Polskę
wzdłuż i wszerz. To dzięki nim wreszcie
decydujemy o sobie i wybieramy miejsca
docelowe swoich podróży, planujemy
i realizujemy nasze cele.

więcej, a prowadzą one do pogorszenia
się naszego stanu zdrowia. Co może
pomóc? Jak twierdzi psycholog
Katarzyna Pawlak, bardzo ważne jest
zachowanie równowagi pomiędzy życiem
zawodowym a prywatnym, czyli zadbanie o tzw. work life balance. Pomocne
z psychologicznego punktu widzenia są
też relacje międzyludzkie, które sprawiają, że czujemy się kochani i potrzebni.
To ponoć właśnie w więzi międzyludzkiej
tkwi sekret długowieczności Japończyków. Średnia długość życia dla mężczyzn
wynosi w Japonii 81, a dla kobiet – 87 lat
(dane z 2017 roku). Nie wolno zapominać też o zdrowym trybie życia – ruch
i zbilansowana dieta wpływają również
na kondycję psychiczną.

poczucie szczęścia – mieć pasje i zainteresowania, spełniać się w określonych rolach społecznych. Jak wyjaśnia
Marta Mączka, endorfiny są wytwarzane wewnątrz ludzkiego organizmu i nazywane naturalnymi „hormonami
szczęścia”. Biogenne opioidy, które łączą się z tymi samymi
receptorami, z którymi mogłyby połączyć się opioidy
syntetyczne, generują stan satysfakcji, szczęścia, zadowolenia, a także redukują ból, mają działanie endokrynologiczne i stymulujące na komórki układu odpornościowego
(limfocyty B, limfocyty T, limfocyty NK). Wśród sportowców często można usłyszeć opinię, że są oni uzależnieni
od ruchu. Z pewnością wynika to z faktu, że podczas
wysiłku fizycznego wytwarzają się duże stężenia opioidów
biogennych, które z kolei powodują poczucie dobrostanu
psychoemocjonalnego. Interesującym faktem jest również
to, że sportowcy mało chorują. Innymi bodźcami wywołującymi wzrost stężenia endorfin mogą być seks, śmiech,
jedzenie lub np. akupunktura.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak z pozoru błahe rzeczy oddziałują
na samopoczucie. Warto czasem zwolnić
tempo i skupić się na tym, co daje nam

Nasze ciało nadal skrywa wiele tajemnic, ale żyjąc
z nim w zgodzie, nie przeszkadzając mu i nie szkodząc, możemy oczekiwać zapłaty w postaci dobrego,
długiego życia.

Endorfiny

reklama
CO NAPĘDZA NASZE CIAŁO?
Gdyby zapytać o to fizyka Alberta Einsteina, odpowiedziałby, że energia. Na to samo pytanie filozof Henri
Bergson rzekłby, że élan vital – siła twórcza, a psychiatra i seksuolog Zygmunt Freud – wskazałby popędy.
Jak mówi dr Marta Mączka, z biochemicznego punktu
widzenia fizyczność człowieka napędzana jest przez
reakcje metaboliczne, które na poziomie komórkowym
skupiają się na przemianach glukozy, kwasów tłuszczowych i ATP (adenozynotrójfosforan, związek organiczny).
Przy próbie spojrzenia na człowieka w ujęciu mniej
biochemicznym, a bardziej ogólnym można dostrzec
układ nerwowy jako odpowiadający za programowanie
naszego napędu ruchowego, koordynację, napięcie
mięśniowe, ale też za wyższe czynności psychiczne
oraz procesy emocjonalne.
SZCZĘŚLIWI CHORUJĄ RZADZIEJ
Działamy szybko, wymagamy od siebie coraz więcej,
a stres jest dziś nieodłącznym elementem życia. O ile
większość osób potrafi na bieżąco rozładowywać
nagromadzone napięcie, o tyle w przypadku narażenia
na długotrwały stres można mieć z tym pewne – pogłębiające się – trudności. Napięcie całego ciała, problemy
ze spaniem, przyspieszone tętno czy nieregularne
ciśnienie to dopiero wierzchołek góry lodowej. Przypadłości związanych z przewlekłym stresem jest znacznie

Słońce czasami znika.
Nie tylko za jesiennymi
chmurami. Zdarza się,
że nie widać go nawet
na dziennym niebie. Bywa
także, że możemy zobaczyć
naszą gwiazdę tylko
częściowo lub „z kropką”
na tarczy. To efekty
zaćmień Słońca i tranzytów
planet – zjawisk chętnie
obserwowanych przez
wszystkich, nie tylko
astronomów. Czym są i kiedy
mają miejsce?
TEKST: Katarzyna Nowicka,
Centrum Nauki Kopernik
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Słońce
w cieniu

W CIENIU INNYCH PLANET
Ale nie tylko Księżyc bywa sprawcą
zaćmienia naszej gwiazdy. Wszystko
zależy od tego, skąd patrzymy. Załoga
Apollo 12 w 1969 roku zaobserwowała
Słońce ukryte w cieniu Ziemi, a sonda
Cassini – Saturna (2006 rok). Najbardziej spektakularne widoki daje nam
jednak srebrny glob. Dlaczego? Znajduje
się on najbliżej naszej planety i zajmuje na jej niebie największy obszar.
Najbliższe zaćmienie Słońca (obrączkowe) nastąpi 26 grudnia tego roku,
jednak aby je zobaczyć, trzeba udać
się do południowej Azji – Indii, Sri Lanki,
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Indonezji. W niewielkim fragmencie Polski częściowe
zaćmienie będzie widoczne dopiero 21 czerwca
2020 roku. Zaćmienia Słońca występują nawet 5 razy
w roku, a wyczekiwane przez wielu zaćmienia Księżyca są jeszcze rzadsze. Mogą je jednak podziwiać
mieszkańcy całej półkuli Ziemi, a nie tylko niewielkiego obszaru pasa zaćmienia Słońca.
NIEBYWAŁA WENUS
Tranzyt to przejście jednego ciała niebieskiego
przed tarczą drugiego. Zjawisko to jest podobne
do zaćmienia, choć nieco mniej spektakularne.
Ze względu na niewielkie rozmiary planet z perspektywy Ziemi zasłaniają one niewielką część
tarczy słonecznej. Są znacznie rzadsze od zaćmień,
za to trwają o wiele dłużej.
6 czerwca 2012 roku obserwowaliśmy tranzyt Wenus.
Planeta znalazła się w prostej linii pomiędzy Ziemią
a Słońcem i była widoczna na tle tarczy słonecznej jako niewielka, czarna, przemieszczająca się
„kropka”. Tranzyt Wenus to jedno z najrzadszych
zjawisk astronomicznych. Do tej pory obserwowano go tylko 7 razy, a kolejna okazja będzie miała
miejsce w 2117 roku. Może ten tranzyt zobaczą nasze
prawnuki.

W ZABAWĘ

W PODRÓŻ

Z

Zasada zaćmienia Słońca jest bardzo
prosta, ale jego efekt od tysiącleci
wywołuje olbrzymie zainteresowanie.
Ziemia, Księżyc i Słońce ustawiają się
wówczas w linii prostej. Księżyc rzuca
swój cień na powierzchnię naszej planety. Każdy, kto znajduje się w obszarze
mierzącego od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów szerokości cienia, może
zobaczyć fenomen zwany całkowitym
zaćmieniem Słońca. Ci, którzy patrzą
z odległości kilku tysięcy kilometrów
od środka cienia, widzą zaćmienie
w fazie częściowej.
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FOT. NASA'S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/
SDO/GENNA DUBERSTEIN
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SPÓJRZ OSTROŻNIE
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Zarówno zaćmienia Słońca,
jak i tranzyty należy
obserwować bardzo ostrożnie.
W żadnym wypadku nie
można patrzeć bezpośrednio
na Słońce – ani gołym okiem,
ani przez lornetkę lub teleskop.
Stosowanie okopconego szkła,
zdjęcia RTG, czarnej kliszy
fotograficznej i płyty CD także
nam nie pomoże. Grozi poważnym
uszkodzeniem lub nawet utratą
wzroku. Bezpieczne obserwacje są
natomiast możliwe dzięki filtrom
wykonanym z aluminiowej folii
mylarowej o gęstości optycznej
ND 5.0, dostępnym w sklepach
z teleskopami. Użyteczne są także
maski spawalnicze.

Uzupełnij brakujące elementy. Pamiętaj,
że gotowa układanka powinna mieć tylko
jeden taki sam rysunek w każdym rzędzie
i każdej kolumnie.

w postaci malutkiej czarnej kropki, przemieszczającej się
na tle gwiazdy. Niestety, nie będzie nam dane zobaczenie całego tranzytu. W obserwacjach przeszkodzi
zachód Słońca o 15:50. Na szczęście tranzyty Merkurego
są częstsze od tranzytów Wenus. Kolejna okazja obserwacyjna pojawi się w 2032 roku.
W POSZUKIWANIU PLANET
Obserwacje tranzytów umożliwiają astronomom
wyznaczanie średnicy kątowej planet i określanie ich
dokładnych współrzędnych na niebie. Przy użyciu
tzw. metody tranzytów odkrywanych jest również wiele
planet pozasłonecznych, znajdujących się w odległych zakątkach naszej galaktyki. Krążąc wokół swojej
gwiazdy, planeta czasem ją zasłania. Ten tranzyt
rejestrujemy jako chwilowe osłabienie blasku gwiazdy.
Jeśli powtarza się ono w regularnych odstępach czasu,
może świadczyć o istnieniu w pobliżu gwiazdy orbitującej planety – niewidocznej z ogromnej odległości.
Pierwszego odkrycia planet pozasłonecznych dokonał
w latach 90. prof. Aleksander Wolszczan, który – inną
metodą – zidentyfikował trzy planety, krążące wokół
Licza – pulsara, umarłej gwiazdy w gwiazdozbiorze
Panny. Metoda tranzytów stała się najbardziej popularnym sposobem poszukiwania nowych planet. Pozwoliła
odkryć ich już blisko 3 tysiące!
Gdzie są? Jakie panują na nich warunki? Czy może
pojawić się tam życie? Na te i inne pytania szukamy
odpowiedzi w Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
Najnowszy pokaz na żywo „Inne Ziemie” opowiada o poszukiwaniach nowych planet i odkryciach
prof. Wolszczana. Jesienny pokaz nieba „Gdy zniknie
Słońce” poświęcony jest zaćmieniom i tranzytom.

W ZABAWĘ

ROK MERKUREGO
Nas za to czeka jeszcze w tym roku
tranzyt Merkurego! 11 listopada zobaczymy go na tle tarczy Słońca. „Pierwszy
kontakt” Merkurego z gwiazdą będzie
miał miejsce o godz. 13:35. Od tej pory
przez 2 minuty będziemy oglądać
coraz bardziej „nadgryzioną” tarczę
Słońca, aż planeta ukaże się w całości –
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