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Święta, święta i po świętach – chciałoby się rzec. 

Wszystko co dobre, szybko się kończy... Na szczęście sił dodaje 

nam wiosna, która coraz częściej przypomina sobie o tym, że to 

jej czas. Napędzani energią słoneczną oddajemy w Wasze ręce 

kolejny – ostatni już – numer „Socjosfery”. W tym wydaniu 

będziecie mogli przeczytać m.in. o próbie definicji 

posthumanizmu i wspólnie z autorem artykułu zastanowić się jak 

może wyglądać jego przyszłość. Poza tym w numerze rozważania 

na temat wpływu rozwoju techniki na sztukę i postrzeganie 

świata, oraz recenzja „Bez komentarza” - zbioru niemych 

komiksów Ivana Bruna. Jeśli chcecie być na bieżąco z 

najnowszymi wynikami badań społecznych 

i marketingowych to w dziale „Wypiski z 

badań” znajdziecie to, czego szukacie. 

Przez ostatnie półtora roku wspólnymi 

siłami oddawaliśmy w Wasze ręce 

„Socjosferę”. To pismo powstało z chęci działania, 

tworzenia i wypowiadania się na tematy, na które gdzie 

indziej nie było miejsca. Nie wszystko szło idealnie, ale 

cały czas się uczyliśmy i jesteśmy bogatsi o nowe 

doświadczenia. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się nasz 

pomysł i jego realizacja, i że sięgaliście po „Socjosferę” 

nie tylko podczas niezbyt interesujących wykładów ;-) 

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas i 

energię, i dołożyli swoje trzy grosze do tego pisma. Bardzo 

fajnie nam się współpracowało! Życzymy wielu otwartych 

drzwi do własnego rozwoju.    
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„Japończyk ożenił się z grą komputerową” 

– taki tytuł zawierała informacja w gazetach i 

portalach internetowych, która ukazała się pod 

koniec grudnia 2009 roku. Mężczyzna ukrywający 

się pod pseudonimem SAL9000 (podobną nazwę 

posiadał komputer w filmie Odyseja Kosmiczna 

2001 – HAL 9000) poślubił Nene Anegasaki – 

postać z komputerowej gry „Love Plus”. Ta 

wiadomość wzbudziła zainteresowanie na całym 

świecie. Nie brakowało prześmiewczych i 

negatywnych komentarzy wobec oryginalnego 

pomysłu Japończyka. Równie interesująca 

informacja, choć nieco mniej ekscentryczna, 

ukazała się w styczniu 2010 roku. Amerykańscy 

badacze zapowiedzieli zbudowanie już w tym 

samym roku od podstaw pierwszego sztucznego 

organizmu, któremu będzie można wgrać software 

działający podobnie, jak program instalowany na 

komputerze. Tak zaprogramowany organizm 

będzie mógł produkować przykładowo paliwo lub 

leki. 

 

Dziwaczny pomysł Japończyka oraz 

najnowsze doniesienia biotechnologiczne w 

bardzo dobry sposób oddają to z czym przyjdzie 

zmierzyć się nam w niedalekiej przyszłości. 

Ludzie prędzej czy później staną przed problemem 

akceptacji maszyn, komputerów i zaawansowanej 

technologii jako równoprawnych uczestników ich 

codziennego życia. Kwestią do rozpatrzenia 

pozostaje charakter relacji jaki będzie przebiegał 

na linii człowiek – maszyna – biotechnologia. Jeśli 

uznamy maszyny równoprawne sobie, czyli wygra 

pewnego rodzaju egalitarna polityka wobec nie – 

ludzi, albo jeszcze inaczej mówiąc, ziści się 

projekt upodmiotowienia przedmiotów, to 

ludzkość czeka rewolucja, którą będzie można 

nazwać postumanistyczną. Świat stanie przed 

problemem zdefiniowania nowych norm i granic 

tego co ludzkie i nieludzkie, na przezwyciężeniu 

wykluczenia innych przedmiotów i ludzi oraz 

włączeniu w pełni wszystkich różnic. 

 

Na czym miałaby polegać proces 

uwzględniania artykulacji interesów nie-ludzi, czyli 

włączeniu w pełni wszystkich różnic, opisał już w 

swojej książce „Polityka Natury” Bruno Latour. 

Stworzył on teorię zwaną Action – Network – 

Theory, w której to podważa się istnienie takiego 

tworu jak społeczeństwo, a uwagę kieruje się na 

istnienie tak zwanych kolektywów. Kolektyw jest 

miejscem nie tylko ludzi, ale wszystkich 

przedmiotów będących stroną relacji w 

rzeczywistości społecznej. Aby się tak stało trzeba 

stworzyć „Politykę Natury”, ale nie Natury jaka 

jest aktualnie przedstawiana przez wojujących 

ekologów, którzy ukazują ją poddaną wyzyskowi i 

eksploatacji przez ludzi. Odpowiedzią jest raczej 

multinaturalizm na wzór multikulturalizmu, czyli 

uznania innych natur równoprawnych sobie i 

przeciwstawnych forsowaniu koncepcji jednej 

Natury. 

 

Istnieje oczywiście inny, ale mało 

prawdopodobny scenariusz na postępujący rozwój 

biotechnologii. Nie dojdzie w nim do budowy 

nowego człowieka, ludzie nie zaczną masowo 

modyfikować DNA przed narodzinami swoich 

dzieci, a maszyny będą wciąż traktowane jako 

przedmioty niemające praw i głosu. Jednym 

słowem „zagrożenia” jakie wymienił, choćby w 

swojej książce „Koniec Człowieka”, 

konserwatywno - liberalny Francis Fukayama, nie 

spełnią się. Są przynajmniej dwa powody, dla 

których plan przeciwstawienie się technice i 

biotechnologii może legnąć w gruzach. Po 

pierwsze, wysokie koszty na poziomie etyki i 

ustalenia kolejnych norm wywodzących się z 

uniwersalnej definicji istoty człowieczeństwa, 

której ustalenie de facto jest bardzo 

problematyczne. Trudno jest sobie wyobrazić 

normę, która zabroni nam klonowania, czy 

eksperymentów na komórkach macierzystych w 

imię jakiegoś uniwersalnego prawa stawiającego 

twardą dystynkcję pomiędzy tym co ludzkie i 

nieludzkie. Istotą bowiem człowieczeństwa jest 

problem w ustaleniu tej istoty. Po drugie wydaje 

się, że procesu emancypacji nie da się zatrzymać a 
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„Dave przestań proszę... Boję się Dave. Tracę 

zmysły, nie ma co do tego wątpliwości. Czuję to… 

Boje się…”  

- powiedział komputer HAL 9000 w momencie 

wyłączania przez jednego z członków załogi promu 

kosmicznego (fragment filmu „Odyseja Kosmiczna 

2001”) 



tendencja ukierunkowana jest na kolejne 

włączanie różnic. Uznanie prawa wyborczego 

kobiet, czy prawna ochrona zwierząt 

zapoczątkowana w poprzednim wieku jest tego 

dobrym przykładem. 

 

Protetyczny świat 
Protetyczność zazwyczaj ujmuje się w 

kontekście człowieka. Jeśli mówimy o protezach 

to pierwsze co zazwyczaj przychodzi nam do 

głowy, to sztuczne kończyny, które 

niepełnosprawni ludzie dołączają do swoich ciał, 

jako substytuty prawdziwych organów. Ale czy 

proteza jest czymś charakterystycznym tylko dla 

ludzi? 

W 2002 roku przeprowadzono 

eksperyment z wroną brodatą. Zaobserwowano, że 

zwierzęta te na wolności wykorzystują materiały 

naturalne do wyławiania i wydobywania 

pożywienia. Celem badania było skontrolowanie, 

czy wrona brodata będzie tak samo zachowywała 

się w warunkach eksperymentalnych. Zwierze nie 

było wcześniej szkolone pod tym kątem ani na 

wolności, ani w zamknięciu. Okazało się, że w 

eksperymencie wrona z dostarczonego jej 

wcześniej kawałka drutu utworzyła haczyk i 

wydobyła pożywienie umieszczone w rurce przez 

badaczy. 

 

W artykule „Post – antropocentryczne 

ciała: symbioty, protezy, liminalne życia” Monika 

Bakke zarysowuje koncepcję Elizabeth Grosz, 

australijskiej feministki. Grosz wysuwa tezę, iż 

protetyczność jest charakterystyczna dla ludzi w 

takim samym stopniu jak dla zwierząt. Pisze ona o 

protezach w szerszym rozumieniu tego słowa: po 

pierwsze jako elementach, które przylegają do 

ciała i adaptują się w nim, a po drugie o protezach, 

które oferują coś nowego, z czym wcześniej się 

nie spotkano. Grosz rozszerza kategorię protez na 

instytucję i wszelkie wytwory życia społecznego, 

sugerując, że protezą może być również 

architektura i sztuka. Według niej nie ma 

oczywistego podziału na protezy zewnętrze i 

wewnętrzne, a linia demarkacyjna, które biegnie 

między nimi jest płynna. 

 

Przykład wrony i koncepcji Grosz stawia – 

może nie bezpośrednio – pytanie o naturę 

człowieka i jego centralne umiejscowienie we 

wszechświecie. Instytucje i wytwory społeczne dla 

ludzi, podobnie jak metalowy drucik dla wrony, są 

ich przedłużeniami, które łączą się z ciałami, 

oddziaływają na nie i, co ważne, stają się częścią 

ich życia, doświadczenia i codziennej praktyki. 

Nie chodzi tylko o równość w protetycznym 

doświadczeniu wszystkich organizmów żywych, 

ale o przenikanie się dwóch nierozłącznych 

światów: materialnego i niematerialnego 

ludzkiego i nieludzkiego. 

 

Projekt posthumanizmu nie jest klarowny. 

Raczej uczula niż podaje gotowe rozwiązania na 

postępującą zmianę. Edwin Bendyk w eseju 

„Rewolucja posthumanistyczna” pisze, że 

„posthumanizm radykalnie zrywa z klasycznym 

humanizmem, jest to jednak projekt 

niedokończony, wielowektorowy.” Istotne, że 

posthumanizm nie jest antyhumanizmem, ale 

czymś więcej. Pytanie tylko co to jest to „więcej” i 

jaki posthumanistyczny scenariusz zwycięży. 

Warto wspomnieć na sam koniec – jak zresztą sam 

autor przytoczonego wyżej eseju zauważa - że w 

kulturze posthumanistycznej dane jest nam żyć już 

od jakiegoś czasu, a jednym z dowodów tej tezy są 

wytwory kultury popularnej, które zawierają w 

sobie wątki posthumanistyczne. Przykładem tego 

mogą być choćby filmy tj. „Łowca Androidów” 

czy „Odyseja Kosmiczna 2001” należące do 

kanonu klasyki światowego kina. W obydwu 

filmach spotykamy się z maszynami, które 

przejawiają cechy podobne do ludzkich: myślą, ale 

przede wszystkim czują. Czy komputer HAL9000 

z Odysei Kosmicznej 2001 w przejmującej scenie 

swojej śmierci, kiedy błaga o litość, nie jest 

bardziej ludzki niż my sami? 

 

Paweł Maranowski 
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Opublikowana przez 

„Kulturę Gniewu” 

pozycja zawiera 

kró tkie  h is to rie 

obrazkowe Bruna 

p u b l i k o w a n e 

w c z e ś n i e j  w 

m i e s i ę c z n i k u 

„ L ’ E c h o  d e s 

Savanes”. To w nich 

absolwent lyońskiej 

ASP i wokalista hardcorowego zespołu Coche 

Bomba, dzieli się z czytelnikami swoim skrajnie 

pesymistycznym poglądem na otaczającą 

rzeczywistość. Świat widziany jego oczami 

świetnie obrazuje jeden z kadrów w historii 

„Globalna kultura”, traktującej bezkompromisowo 

o kulisach porno-biznesu. Jest on z pozoru 

błękitną planetą otoczoną śmieciami i odpadkami 

ekologicznymi, których nikt nie jest w stanie 

uprzątnąć. Z każdą opowieścią sytuacja się 

pogarsza, gdyż artysta bezlitośnie odkrywa przed 

nami sprawy należące w cywilizacji zachodniej do 

sfery tabu. Chciwość korporacyjnych zarządców, 

hipokryzja księży, nieludzkie zachowania 

funkcjonariuszy wobec bogu ducha winnych ludzi, 

nieczyste zagrywki działaczy Greenpeace, 

nastolatki szukający szybkiej sławy i pieniędzy... 

Nikt w tych historiach nie został oszczędzony i 

nikt tutaj nie jest bez winy. 

 

Przerysowany obraz degrengolady 

 

 Wydźwięk tych obrazkowych opowieści 

jest o tyle większy, że nie użyto w nich słów. 

Jeżeli postacie prowadzą ze sobą rozmowę to w 

dymkach pojawiają się znaki symbolizujące ich 

intencje. Dzięki temu te krótkie opowiastki są 

zrozumiałe dla każdego, co nadaje im uniwersalny 

wymiar. Brun, jak każdy ironista, uwielbia 

paradoksy. Największy z nich tkwi w grze treści i 

formy omawianego komiksu. O ile fabularnie jest 

brudno i ogólnie nieprzyjemnie, to warstwa 

graficzna jest połączeniem konwencji 

kreskówkowej a la „South Park” z motywem 

p o r c e l a n o w y c h 

l a l e k .  G ł ó w n i 

bohaterowie tych 

k o m i k s ó w 

p r z y p o m i n a j ą 

bardziej dzieci niż dorosłych, przez co gorszący 

charakter naszych czasów wzięto niejako w 

nawias. Gdyby nie ten zabieg, „Bez komentarza” 

byłoby niemożliwe do czytania. Z drugiej strony 

sceny morderstw i aktów seksualnych potrafią 

zadziwić i oburzyć. 

„Bez komentarza” nie jest jednak pozycją 

wybitną. W połowie komiksu wyczuwalny jest 

skrajnie lewicowy światopogląd autora, który 

połączony z jego kontestatorską naturą staje się po 

pewnym czasie nieznośny. Brun krytykuje 

wszystko na lewo i prawo, ale na tym niestety 

kończy. Jedni mogą to odebrać jako brak 

konsekwencj i ,  d rudzy jako  przejaw 

powierzchowności komiksu. Nie zapominajmy 

jednakże, że ten zbiór krótkich form komiksowych 

jest celowo sugestywno-subiektywny. Autor 

używa obrazków jako swego rodzaju reportażu, by 

wyrazić swoje osobiste zdanie na zastany stan 

rzeczy. To, jak je odbierzemy, zależeć będzie 

wyłącznie od naszego indywidualnego osądu. 

 

„Open your eyes…” 

 

Jeżeli Brun chciał poprzez swoje komiksy 

obudzić potencjalnych odbiorców z amoku i 

uświadomić im bolesną prawdę o współczesnych 

problemach naszej cywilizacji, to niewątpliwie mu 

się udało. Można mu zarzucić przesadę i 

niezdrowy idealizm, ale z drugiej strony to który 

punkrockowiec nie jest w głębi duszy ideowcem? 

Wiem przeto jedno – gdyby punkowcy byli równie 

słodcy co muzycy z filmu „Wszystko co kocham” 

Jacka Borcucha, to twory pokroju „Bez 

komentarza” nie istniałyby. A to byłaby wielka 

strata dla kultury. 

 

Michał „Chudy” Chudoliński 

 www.kzet.pl 
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Czy świat schodzi na psy? 

Ivan Brun w (niemym) komiksie „Bez komentarza” 

odpowiada na to prowokacyjne pytanie twierdząco. Jest to odzew 

brutalny i przytłaczający dla każdego, kto chce się zmierzyć z jego 

twórczością. 

Ivan Brun 



Od zawsze istniało pytanie czym 

charakteryzuje się dzieło sztuki, jakim 

kryteriom powinno podlegać, według jakich 

zasad osądzać jego artystyczne walory. Te 

pytania pozostaną chyba bez odpowiedzi. 

Dodatkowo tę sytuację skomplikowały 

technologiczne możliwości tworzenia obrazu 

- fotografia oraz film, które zaczęły 

aspirować do miana dzieła sztuki. Techniczna 

reprodukcja zmieniła postrzeganie świata 

otaczającego człowieka, spowodowała że 

dzieła znane są odbiorcy z powielanych 

wielokrotnie reprodukcji, które nie posiadają 

aury. 

 

Walter Benjamin 

był filozofem, 

eseistą i 

teoretykiem kultury. 

Urodził się w 

Berlinie w 1892, a 

zmarł w 1940. W 

jego pracach 

możemy odnaleźć 

m.in. materializm 

historyczny 

(pogląd, że rozwój 

społeczeństwa 

związany jest z 

nauką, kulturą, 

religią oraz zaspokajaniem potrzeb i 

tworzeniem nowych, które wpływają na 

siebie powodują dalszy rozwój człowieka ) 

oraz teorię krytyczną Szkoły Francuskiej. Był 

prekursorem w analizowaniu ówczesnej 

kultury masowej. Przejawy tego odnajdujemy 

w jego esejach tj. „Pasaże” oraz „Dzieło 

sztuki w dobie reprodukcji technicznej”. 

Uznanie zdobył dopiero po śmierci, a wielu 

współczesnych teoretyków kultury do dziś 

czerpie inspiracje z jego dzieł. 

W eseju zatytułowanym „Dzieło 

sztuki w dobie reprodukcji technicznej” (w: 

Anioł historii. Eseje Szkice, Fragmenty, 

Wydawnictwo Poznańskie Sp z.o.o., Poznań 

1996 ss. 201-238) Walter Benjamin zwraca 

uwagę na różnicę pomiędzy klasycznym 

dziełem sztuki a techniczną reprodukcją - 

fotografią oraz filmem. Zauważa on, że 

twórcą dzieła tradycyjnego byli wybrani – 

geniusze, osoby charakteryzujący się 

wybitnymi umiejętnościami. Dzieło często 

było nieosiągalne dla tłumów, a dostępne 

jedynie dla wybranej grupy. 

Charakteryzowało się oryginalnością i 

niepowtarzalnością. Nierozerwalnie było 

związane z miejscem i czasem powstania - 

wskazuje to na osadzenie dzieła w kontekście 

historycznym. Jednocześnie przekazywało 

wartości religijne i filozoficzne, dostarczało 

symboli zbiorowej identyfikacji oraz 

utrwalało ważne momenty dla danej 

społeczności, podkreślając tym samym 

obowiązujące wartości. Osadzenie w 

kontekście kulturowym świadczyło o tym, że 

dzieło posiadało aurę, której reprodukcje są 

pozbawione. I choć - jak twierdzi Benjamin - 

„reprodukcja dzieła sztuki zasadniczo była 

zawsze możliwa”, to technika pozwoliła na 

kopiowanie kopii, co w konsekwencji 

prowadzi do tego, że powrót do oryginału jest 

trudny do osiągnięcia. W ten sposób 

techniczna reprodukcja odseparowała 

klasyczne dzieło od kulturowego podłoża. To 

właśnie aura nadawała autentyczności 

dziełom powodując u ludzi zachwyt, który 

czuło się podczas obcowania z nim. 

Techniczna reprodukcja zmniejszyła ją, 

poprzez stworzenie niezliczonej liczby kopii, 

którą każdy może mieć na własność, 

Film – dzieło bez aury? 
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Film, dzieło i aura, technika – co mają ze sobą wspólnego? Odpowiedzi na to pytanie 

dostarcza esej Waltera Benjamina. Jest on refleksją autora na temat kultury masowej, 

wpływu techniki na tworzenie sztuki oraz na nasze postrzeganie rzeczywistości. 

Walter Benjamin 



zwiększając dystans między dziełem, a 

odbiorcą. W ten sposób zyskujemy jedynie 

powierzchowność i powtarzalność, obcując z 

dziełem patrzymy na nie z perspektywy czasu 

w jakim żyjemy, separując go od kontekstu 

historyczno-kulturowego. 

 

Film i aktor, zdaniem Benhamina, 

pozbawieni są aury, ponieważ tworzenie 

filmu czy gra aktora składają się z 

powtarzania - powielania wielokrotnie 

danego ujęcia. Kręcona scena może być 

dublowana aż do momentu, gdy reżyser uzna, 

że osiągnął satysfakcjonujący efekt, a film 

składa się z odpowiednio zmontowanych 

klatek. Aktor filmowy nie kreuje jednolitej 

roli – jest ona zestawiona z wielu, często 

wielokrotnie powtórzonych kreacji, wobec 

czego aktor filmowy nie posiada aury wokół 

siebie. Co więcej bohater, twórca filmu oraz 

odbiorca może być tą samą osobą. Jest to 

możliwość, którą współcześnie ma każdy z 

nas. Obraz w swej klasycznej postaci miał za 

zadanie zachęcić do obcowania z nim, 

wymagał od nas skupienia i zaangażowania 

dając nam „możność snucia skojarzeń” . 
 

 

Brak aury, według Waltera 

Beniamina, w ówczesnym kształcie kultury 

wiązał z rozwojem techniki i zmianą wartości 

w społeczeństwie i co się z tym wiąże z 

poszukiwanie nowego pojęcia sztuki. Esej, 

pomimo iż powstawał w latach 30, zawiera 

trafne spostrzeżenia, które odnaleźć możemy 

we współczesnych czasach. Rozwój techniki, 

która przenika każdą dziedzinę naszego 

życia, coraz szybsze jego tempo, ogromna 

ilość dóbr do skonsumowania, to cechy 

charakterystyczne wykorzystywane przez 

film. Atakuje nas dźwiękiem, szybko 

zmieniającymi się obrazami, zwrotami akcji, 

których często nawet nie jesteśmy wstanie 

uchwycić wzrokiem, ale może na tym polega 

aura we współczesnym kształcie kultury. 

 

Katarzyna Wolska 
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Wypiski z badań 

RODZINA W NOWYCH CZASACH 

Zdaniem 65% Polaków dzieci mają obecnie 

mniej szacunku do swoich rodziców. Jednocześnie 

w opinii 59% badanych rodzice mają dziś mniej 

kontroli nad dziećmi. Ponad trzy czwarte 

respondentów (76%) uważa, że obecnie dzieci 

mogą się czegoś nauczyć od rodziców, na przykład 

szacunku dla ludzi (25%) i pracowitości (21%). 

Natomiast co drugi Polak (53%) jest zdania, że 

także rodzice mogą dziś czegoś nauczyć się od 

swoich dzieci - życia w świecie nowoczesnej 

techniki oraz radości życia, otwartości na świat i 

dynamizmu życiowego.  
(źródło: TNS OBOP) 

 

 

NIERÓWNE SZANSE KOBIET 

TNS OBOP zbadał wpływ bycia kobietą 

na szanse uzyskania pracy i stanowiska. Z badań 

wynika, że nierównego, gorszego traktowania 

przy ubieganiu się o pracę i stanowiska 

subiektywnie doświadczyło 3% badanych 

kobiet; spotkała ona członków najbliższej 

rodziny 12% badanych i członków dalszej 

rodziny - kolejnych 10% badanych. 

Jednocześnie niemal jedna trzecia badanych 

(30%) dosyć często widzi i słyszy, że w ich 

własnym środowisku kobietom jest trudniej niż 

mężczyznom dostać dobrą pracę i stanowisko, 

nawet gdy są tak samo wykształcone i 

 



przygotowane jak mężczyźni; 31% Polaków 

rzadko słyszy o takich sytuacjach, tyle samo 

badanych nie słyszy o takich sytuacjach wcale. 
(źródło: TNS OBOP) 

 

SKĄD DZIECI MAJĄ PIENIĄDZE? 

Dwie trzecie 

rodziców dzieci 

w wieku od 4 do 

18 lat daje im 

p i e n i ą d z e 

przynajmniej od 

czasu do czasu. 

Podobna liczba 

rodziców dawała 

kieszonkowe w 

pierwszej połowie 2008 roku. Kieszonkowe 

dostają nawet najmłodsze dzieci w wieku od 4 do 

6 lat. Najczęściej do portfeli sięgają rodzice 

m ł o d z i e ż y  w  w i e k u  1 5 - 1 8  l a t .    

Prawie jedna trzecia rodziców (29%) regularnie 

wypłaca kieszonkowe swoim dzieciom. 

Najczęściej jednak otrzymują pieniądze w formie 

prezentu od rodziców, dziadków lub krewnych 

(56%) oraz w formie nieregularnych wpłat od 

rodziców (53%) z przeznaczaniem na bieżące 

potrzeby. Raczej rzadko, bo jedynie 13% rodziców 

stosuje pieniądze jako formę nagrody dla dzieci za 

dobre stopnie w szkole. 

(źródło: IPSOS) 

 
OBLICZE POLSKIEGO SPORTU I ROLA 

SPONSORINGU W SPORCIE W 2009r. 

Z najnowszego raportu „Sponsoring 

Monitor 2009 r.” wynika, że poziom 

zainteresowania sportem pozostaje taki sam i 

jednocześnie maleje odsetek osób całkowicie nie 

zainteresowanych tą dziedziną życia społecznego. 

Na ten wynik, nie wpłynął nawet brak sukcesów 

polskiej reprezentacji piłki nożnej, która jest 

niewątpliwie naszym narodowym sportem. 

Wydarzenia w innych dyscyplinach skłaniały 

Polaków do śledzenia poczynań naszych 

sportowców. 
dr Adam Czarnecki, Wiceprezes ARC 

Rynek i Opinia uważa, że „porażki w piłce nożnej 

mogły zrazić Polaków do zainteresowania 

sportem, lecz tak się nie stało. Dlaczego? 

Spektakularne zwycięstwa siatkarzy, mecze 

bokserskie i częsta marketingowa ekspozycja 

zawodów żużlowych przyciągnęły uwagę i 

zapewniły wiele pozytywnych emocji naszemu 

społeczeństwu.” 
Co ciekawe, w ubiegłym roku zwiększyła 

się liczba osób wysoko i bardzo wysoko 

oceniających polski sport.  

(źródło: ARC Rynek i Opinia) 
 

DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE 

Z uzyskanych deklaracji wynika, że w 

minionym roku większość Polaków (58%) starała 

się w jakiś sposób pomagać osobom 

potrzebującym. Blisko połowa (49%) co najmniej 

raz przekazała pieniądze na cele dobroczynne, 

ponad jedna trzecia (37%) udzieliła pomocy 
rzeczowej, np. przekazując potrzebującym ubrania 

lub książki, a co ósmy dorosły Polak (12%) 

przynajmniej raz bezinteresownie poświęcił innym 

własną pracę lub ofiarował swoją usługę.  
(źródło: CBOS) 

 
PLANY PROKREACYJNE POLAKÓW 

Młodzi Polacy, którzy jeszcze nie mają 

potomstwa, preferują model rodziny z dzieckiem 

(dziećmi). Badani poniżej 30 roku życia w 

zdecydowanej większości planują posiadanie 

potomstwa (około czterech piątych z tej grupy), a 

nieliczni deklarują, że w ogóle nie zamierzają 

mieć dzieci. Wyjątkowo w tej grupie wiekowej to 

kobiety częściej niż mężczyźni wyrażają chęć 

posiadania dzieci. Natomiast wśród osób co 

najmniej trzydziestoletnich znacząco spada 

odsetek składających takie deklaracje. Około 

dwóch trzecich bezdzietnych respondentów od 30 

do 34 roku życia planuje mieć dzieci, ale już w 

grupie wiekowej 35–39 lat – mniej niż połowa. W 

tej ostatniej grupie to mężczyźni zdecydowanie 

częściej niż kobiety deklarują, że zamierzają mieć 

potomstwo, co może świadczyć o tym, że częściej 

odkładają oni realizację swoich planów 

prokreacyjnych. Znaczący jest również odsetek 

osób niezdecydowanych co do swoich zamierzeń 
prokreacyjnych. 
(źródło: CBOS) 

 
STOSUNEK POLAKÓW DO INNYCH 

NARODÓW 

Do narodów najbardziej lubianych przez 

Polaków należą: Czesi, Włosi, Francuzi, 

Hiszpanie, Słowacy i Anglicy. Sympatię do nich 

deklaruje co najmniej połowa badanych (od 50% 

do 53%). We wszystkich tych przypadkach 

kilkakrotnie częściej mamy do czynienia z 

deklaracjami sympatii niż niechęci. 
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Prawie połowa ankietowanych (od 45% do 

49%) wyraża sympatię do Węgrów, Greków, 

Holendrów, Irlandczyków, Norwegów i 

Amerykanów. Niewiele mniej osób pozytywnie 

postrzega Szwedów, Austriaków, Belgów, 

Duńczyków, Finów, Japończyków, Litwinów i 

Chorwatów (od 40% do 44% deklaracji sympatii). 

Zarazem niechęć do każdego z tych czternastu 

narodów deklaruje nie więcej niż jedna szósta 

badanych. 
Nieco mniejszy jest zasięg sympatii do 

Bułgarów, Estończyków i Łotyszy. Wyraża ją od 

33% do 37% respondentów, jednak niechęć do 

nich deklaruje wciąż mniej niż jedna piąta. 
W stosunku do kolejnych czterech 

narodów – Niemców, Białorusinów, Gruzinów i 

Serbów – sympatia deklarowana jest również 

częściej niż niechęć, jednak przewaga sympatii 

wynosi około 10 punktów procentowych. 
Pod względem uczuć deklarowanych do 

Rosjan i Ukraińców badani dzielą się na trzy 
niemal równoliczne grupy – wyrażających 

sympatię, obojętność i niechęć, jednak z 

minimalną przewagą sympatii (34%). W stosunku 

d o  Ż y d ó w ,  C h i ń c z y k ó w ,  O r m i a n , 

Wietnamczyków oraz Czeczenów sympatia niemal 

równoważy się z niechęcią, najczęściej zaś 

deklarowana jest obojętność. 
(źródło: CBOS) 

 
KRYZYS PRACOWNIKOWI NIE 

STRASZNY 

Z badania przeprowadzonego przez 

Pracuj.pl i IIBR wynika, że pracujący internauci z 

dużym dystansem podchodzą teraz do ewentualnej 

zmiany pracy. Większość, bo prawie 78% 

ankietowanych, nie planuje w najbliższym 

półroczu takiego kroku, chyba, że oferta byłaby 

atrakcyjna. Wtedy – kryzys nie kryzys – 

rozważyłoby ją niemal 7 na 10 badanych. 
Niechęć do zmian łatwo wytłumaczyć 

obecną sytuacją gospodarczą, która powoduje 

większe przywiązanie do dotychczasowego 

zajęcia. 26% badanych obawia się, że trudno 

byłoby im teraz znaleźć lepszą pracę niż obecna, a 

niemal tyle samo wprost mówi, że nie chce 

ryzykować zmiany pracy ze względu na obecną 

sytuację gospodarczą w kraju. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że spora grupa badanych (48,2%) 

zwyczajnie jest zadowolona z obecnej pracy i nie 

chce jej zmieniać. 
(źródło: Interaktywny Instytut Badań Rynkowych) 

 

JAKIE EMOCJE BUDZĄ POLITYCY? 

Respondenci zapytani o emocje kojarzone 

z poszczególnymi politykami mieli je wskazać na 

mapie 40 emocji – każda z emocji zobrazowana za 

pomocą rysunku ekspresywnego ludzika oraz 

słownego opisu. Ogólnie rzecz biorąc, emocje 

znajdujące się na mapie są podzielone na 

pozytywne i negatywne.  

W marcu br. we współpracy ze Gazetą 

Wyborczą zbadaliśmy wizerunek emocjonalny 

znanych polskich polityków: Lecha Kaczyńskiego, 

Bronisława Komorowskiego, Aleksandra 

Kwaśniewskiego Radosława Sikorskiego, 

A n d r z e j a  O l e c h o w s k i e g o ,  J e r z e g o 

Szmajdzińskiego, Donalda Tuska, Lecha Wałęsy. 

 Wyniki okazały się zaskakujące. 

Generalnie większości badanym politykom 

przypisywane są częściej uczucia negatywne niż 

pozytywne.  

 A oto emocje„zawłaszczone” przez 

poszczególnych kandydatów na Prezydenta, czyli 

kojarzone przede wszystkim z nimi: 

 Lech Kaczyński: wyczerpanie, 

rozczarowanie, irytacja, szok, niesmak, 

nienawiść, wykorzystywanie, wściekłość, 

rozbawienie 

 Bronisław Komorowski: zaufanie 

 Radosław Sikorski: entuzjazm, poczucie 

wolności, atrakcyjność,  błogość, szczęście, 

zainteresowanie, pożądanie, luz, 

 Andrzej Olechowski: poczucie winy, 

 Jerzy Szmajdziński: odtrącenie, sceptycyzm 

(źródło: IPSOS) 
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Kalendarium 

9-25 kwietnia, 

Warszawa 

Wystawa Bartka Jarmolińskiego "Dobre wszystko co 

dobre"- czyli o wizerunku polaków robiących karierę 

na zachodzie  

www.przyautomacie.sztuka.e

du.pl   

19 - 28 kwietnia, 

Warszawa 

III Przegląd Kinematografii Europejskiej Kanon `10 

(kino Świt) 

www.dkswit.com.pl/kanon/
kanon.htm 

21 - 23 kwietnia, 

Warszawa 

Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy  www.spotkania.uw.edu.pl 

22 - 23 kwietnia, 

Toruń - UMK 

Nowe media - polityka, kultura, społeczeństwo www.nowemedia2010.umk.
pl 

22 - 23 i 28 - 31  

kwietnia, Warszawa 
Retrospektywa Nikity Michałkowa (Kino Świt) www.kinorosja.waw.pl  

23 kwietnia, 

Toruń - UMK 

Wyzwania studenckiego ruchu naukowego (Instytut 

socjologii) 

www.umk.pl/badania/
konferencje 

26 - 28 kwietnia, 

Warszawa 

Konferencja „Project Management Days 2010”  www.pmdays.pl  

14-15 maja, 

Warszawa 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja 

naukowa „Czas, kolor i przestrzeń. Społeczne 

znaczenia we współczesnym świecie” 

www.dni-socjologa.cba.pl 

14 - 16 maja, 

Warszawa 

Przegląd filmów ekspresjonistów niemieckich z 

muzyką na żywo (kino Świt) 

www.ekranwmroku.pl  

20-23 maja, Warszawa Międzynarodowe Targi Książki (Pałac Kultury i 

Nauki) 

www.arspolona.com.pl 

21 maja,  

Warszawa 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja 

naukowa „Za progiem kultury popularnej” (UKSW)  

www.knss.uksw.edu.pl   

31 maja - 6 czerwca, 

Warszawa 

XIX Międzynarodowy Festiwal Filmowy  

"Dozwolone do 21" 

www.stopklatka.pl/imprezy/
impreza.asp?ii=224 

17 - 18 czerwca, 

Warszawa 

Religia i gospodarka - asocjacje i opozycje we 

współczesnym świecie 

www.pts.org.pl/strona/
pl/140/religia-i-gospodarka-

–-asocjacje-i-opozycje--w-

swiecie-wspolczesnym 

8 - 11 września, 

Kraków 

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny www.pts.org.pl/strona/
pl/127/xiv-ogolnopolski-

zjazd-socjologiczny 
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Z egzaminu wychodzi wymaglowany student. 

Cały tłum giełdy rzuca się na niego:  

- No i jak było, jak było?!  

- Jak w kościele.  

- ???  

- Profesor zadał pytanie - ja się 

przeżegnałem, ja odpowiedziałem - profesor 

się przeżegnał... 

 

 

Przy jednej z uliczek warszawskiej Starówki 

straszliwy Bazyliszek, ciemną nocą złapał 

posła na Sejm RP i studencinę z UW.  

- Aaaaaaa!!!! - ryknął - Jednego z was muszę 

zjeść. Ale żeby było sprawiedliwie dam wam 

zadanie. Widzicie Pałac Kultury? Macie 

pobiec co sił tam i z powrotem. Tego, który 

przybiegnie ostatni zjem.  

Ustawił wystraszonych na środku ulicy, 

machnął ogonem i wystartowali. Po godzinie 

przybiega zdyszany poseł.  

- A gdzie student? - pyta smok  

- Powiedział - dyszy ciężko parlamentarzysta 

- że on to pi*rdoli i poszedł do domu. 

 

 

Poszli studenci na egzamin. 

Profesor: 

- Mam dwa pytania: Jak ja się nazywam i z 

czego jest ten egzamin? 

A studenci spojrzeli po sobie: 

- Cholera! A mówili, że z niego jest taki 

luzak!!! 

 

 

Do pracy przyjmują nowego pracownika. 

- Jak długo był pan w poprzednim zakładzie? 

- Trzy lata. 

- Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia? 

- Nie, dzięki amnestii! 

 

Komisja poborowa. Chłopak z trudem 

odczytuje z tablicy największą literę.  

Lekarz decyduje:  

- Zdolny do walki z czołgami. 

 

 

- 

Jaka jest różnica między automatem do 

napojów a referendum w sprawie Unii?  

- W automacie najpierw płacisz, a potem 

wybierasz opcje, a w referendum najpierw 

wybierasz opcję, a płacić będziemy później! 

 

 

Profesor do studenta:  

- Wie, pan co? Ja się czuję jak członek 

komisji śledczej, zadałem panu pytanie, pan 

odpowiedział a ja nie rozumiem pytania. 
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Żarty od czapy ;-) 

Zebranie w małym miasteczku.  

Mówi starszy mężczyzna:  

- My to już chyba tej Unii Europejskiej nie doczekamy, ale 

ta nasza młodzież to na pewno.  

Na to odzywa się jakiś staruszek:  

- I dobrze tak, chuliganom! 

Zdjęcia autorstwa Nel Gwiazdowskiej 



„Discover Europe” to konkurs fotograficzny organizowany przez studentów i dla studentów. Żacy 

z całej Europy do końca marca mieli możliwość wysłania swoich zdjęć konkursowych i wygrania 

atrakcyjnych nagród - m.in. aparatu fotograficznego Samsung NX10.  

„Discover Europe” nie jest jednak zwyczajnym konkursem. Związana jest z nim ogromna akcja 

promocyjna, w którą zaangażowanych jest wiele szkół wyższych. W Collegium Civitas odbywały się 

liczne wydarzenia w ramach promocji konkursu. Studenci mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy o 

fotografii pod czujnym okiem pana Andrzeja Zygmuntowicza. W ramach eventu ulicznego młodzież z CC 

fotografując Warszawę, rozdawała przechodniom ulotki dot. konkursu, oferty studiów w Collegium oraz 

gadżety reklamowe uczelni. Nie mogło również zabraknąć integracji podczas imprezy, która tym razem 

odbyła się w klubie HOTL. 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Już niedługo poznamy tegorocznych zwycięzców. 

A tymczasem zachęcam do obejrzenia fotografii nagrodzonej w poprzedniej polskiej edycji konkursu oraz 

zdjęć z działań promujących konkurs w Collegium Civitas. 

   Marta Skrobosz 

Europa w obiektywie 

Fot. Jakub Piekarz 

Fot.. Piotr Kulczycki 

Fot. Marek Kucharski 

Zdjęcia z akcji 

promocyjnej konkursu są 

autorsktwa Nel 

Gwiazdowskiej 


