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Był rok 2017. To wtedy po raz pierwszy po-
jawiła się przestrzeń, która stworzyła możli-
wość wymiany doświadczeń i wiedzy między 
nauką, biznesem i technologią. 16 listopada 
wystartował Warmińsko-Mazurski Kongres 
Przyszłości, który z roku na rok ewoluował.

Przed każdą edycją stawialiśmy kolejne py-
tania dotyczące kierunków rozwoju regionu i na-
szego osobistego. Zapewnialiśmy dyskusję spo-
łeczną, umożliwialiśmy prezentację najlepszych 
praktyk rozwojowych, stwarzaliśmy warunki do 
wspólnego poszukiwania kluczowych odpowie-
dzi. W  centrum naszej uwagi niezmiennie byli 
ludzie, mieszkańcy Warmii i Mazur, a wraz z nimi 
to, co dla nich najbliższe i najcenniejsze – natura 
– nasz regionalny skarb, który powinniśmy trak-
tować nie tylko jako potencjał turystyczny, ale 
też chronić i dbać na co dzień. Biorąc pod uwa-
gę trendy rozwojowe, nie mogliśmy pominąć 
możliwości, jakie stwarzają współczesne tech-
nologie.  Zwłaszcza w 2020 roku, gdy na świecie 
szalała pandemia COVID-19.  Przyniosła ona duże 
zmiany w naszym codziennym życiu. My też mu-
sieliśmy im sprostać i się zmienić. Przenieśliśmy 
Kongres Przyszłości do online! 

Hasłami IV Kongresu Przyszłości są Człowiek 
– natura – technologia.  To  cztery dni spotkań 
z  inspirującymi i  charyzmatycznymi prelegenta-
mi, mówcami motywacyjnymi, osobami znanymi 
i lubianymi, ekspertami i fachowcami, którzy po-
dzielili się swoimi refleksjami na temat najistot-
niejszych współcześnie sfer ludzkiego życia! 

o Kongresie 
przyszłości
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Jarosław tokarczyk, 
organizator Kongresu

— Nasz kongres w dobie pandemii 
to wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy 
szczęśliwi, że się odbywa, bo poka-
zuje naszą determinację w  dążeniu 
do lepszej przyszłości.  Poruszamy na 
nim tematy strategiczne dla rozwoju 
warmińsko-mazurskiego. Dodaliśmy 
także jeden nowy obszar - to dzieci 
i młodzież, bo to przecież one są naszą 
przyszłością.

beata tokarczyk, 
organizator Kongresu

— Nasza rzeczywistość zmienia 
się dziś praktycznie z  dnia na dzień. 
W  jednej chwili musieliśmy posiąść 
nowe kompetencje, jak choćby umie-
jętność pracy zdalnej, żeby móc dalej 
funkcjonować. Mimo że COVID-19 budzi 
w  nas coraz większy niepokój, stara-
my się jak najszybciej dostosować do 
nowych realiów.  Bo przyszłość — ja-
kakolwiek by ona nie była, i tak nadej-
dzie. Dlatego  potrzebujemy poważnej 
i  konkretnej dyskusji o  tym, co przy-
niesie jutro. 

Jarosław Michalak, 
prezes zarządu i dyrektor Generalny 
Michelin polska sA olsztyn

Dla Michelina rok 2020 jest szcze-
gólny, bo firma obchodziła 25-lecie 
swojej obecności w Olsztynie.

— Naszą działalność opieramy 
na trzech filarach, bliskich tematyce 
tegorocznego kongresu. To nowocze-
sne technologie, rozwój naszych pra-
cowników oraz dbałość o  środowisko. 
Michelin jest nowoczesnym przed-
siębiorstwem, które stale wybiega 
w  przyszłość wprowadzając nie tylko 
najnowsze światowe technologie pro-
dukcyjne, cyfryzację i  robotyzację – 
lecz także nowoczesne metody ochro-
ny środowiska i zarządzania.

 

Karol Karski,
europoseł

— Skutki pandemii wykraczają 
daleko poza wskaźniki gospodarcze 
i  statystki. Skutki społeczne, zmiany 
zachowań i  zmiany w  postrzeganiu 
priorytetów oraz otaczającej nas rze-
czywistości są nie mniej istotne. Warto 
tu wspomnieć o  sytuacji w  służbach 

Kongres inny 
niż wcześniejszej

R A P O R T



5

zdrowia państw członkowskich UE, 
które muszą się mierzyć z  ogromnym 
wyzwaniem i  poradzić sobie z  proble-
mami finansowymi i kadrowymi. Z bez-
precedensowymi wyzwaniami musi 
radzić sobie edukacja. W tych realiach 
zdalnego nauczania to rodzice przej-
mują częściowo obowiązki nauczycieli. 
Pandemia podkreśliła znacznie insty-
tucji rodziny, po raz kolejny pokazała 
jak istotna jest troska o osoby starsze. 

Marek prawda, 
dyrektor przedstawicielstwa 
Komisji europejskiej w polsce

— Mówiąc o  przyszłości trudno 
byłoby nie wspomnieć o  Europejskim 
Zielonym Ładzie, nowym projekcie 
przebudowy gospodarki w  krajach UE, 
przebudowy prośrodowiskowej. O pro-
jekcie, który wiąże się z  nadzieją, że 
będziemy inaczej traktować przyrodę, 
inaczej produkować, inaczej się żywić. 
Projekcie, który wiąże się odchodze-
niem od modelu wzrostu gospodar-
czego, który jest oparty na paliwach 
kopalnych i  zanieczyszczeniu środowi-
ska. Tym ambicjom oczywiście musi 

odpowiadać strategia wsparcia dla 
wszystkich, których droga dochodze-
nia do tego jest dłuższa, którym będzie 
trudniej. Ważne jest, żeby ten projekt 
potraktować jako szansę, a  nie jako 
zagrożenie. 

Marcin Czyża, 
zastępca prezesa polskiej Agencji 
rozwoju przedsiębiorczości

— Takie tematy jak technologia, 
człowiek czy natura to są tematy, 
o  których trzeba rozmawiać, trzeba 
też rozmawiać o  przedsiębiorczości. 
Niestety nasz region, mówię nasz, bo 
pochodzę z Olsztyna, nie charakteryzu-
je się innowacyjnym biznesem, dostę-
pem do szerokiej kadry specjalistów 
czy dobrą infrastrukturą. Jednym z  za-
dań PARP jest pomoc regionom, które 
gospodarczo odbiegają od średniej dla 
całego kraju, nie mówiąc już o średniej 
unijnej. Jest to wsparcie projektów in-
frastrukturalnych, mówimy tutaj o dro-
gach, o  transporcie miejskim. Sama 
infrastruktura nie wystarczy, dlatego 
wspieramy przedsiębiorczość, innowa-
cyjnych przedsiębiorców. 

”
nAsze WYzWAniA

Artur Chojecki, 
wojewoda 
warmińsko-mazurski

— Należy prowadzić regio-
nalną politykę łączącą lokalne 
uwarunkowania Warmii i  Ma-
zur z potencjałem naukowym 
i gospodarczym.

Gustaw Marek brzezin, 
marszałek województwa
 warmińsko-mazurskiego

— Szukamy nowych inteli-
gentnych specjalizacji. Przed 
nami wyzwania o charakterze 
prozdrowotnym i  protury-
stycznym. Chcemy się odna-
leźć w  czołówce regionów 
realizujących to europejskie 
wyzwanie.

piotr Grzymowicz, 
prezydent olsztyna
— W jednym z paneli dyskusyj-
nych będę mówił o  zagospo-
darowaniu frakcji energetycz-
nej, przerobieniu odpadów 
komunalnych. Potrzebujemy 
ciepła, energii. Za dwa trzy 
lata, będziemy ją mieć z  tej 
frakcji. 

prof. Jerzy przyborowski,
 rektor uWM
— Hasło Człowiek, Natura, 
Technologia, które jest tego-
rocznym hasłem Kongresu, 
każe nam podchodzić do przy-
szłości z  pokorą. Szczególnie 
w okresie epidemii.

Kongres od 4 lat 
stanowi wsparcie 

dla przedsiębiorców, 
naukowców oraz 
samorządowców.

KONGRES KONGRES
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Aleksandra przegalińska
DR hab. w DZIeDZInIe nauk O ZaRZąDZanIu

przemysław staroń
PSYChOlOg, nauCZYCIel, tReneR, wYkŁaDOwCa

prof. Jerzy bralczyk
jęZYkOZnawCa, PROfeSOR nauk humanIStYCZnYCh

Jarosław Kuźniar
DZIENNIkARZ RADIOwY I TELEwIZYjNY

Sztuczna inteligencja. Przyjaciel czy wróg?

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 
Czyli kilka słów o relacjach.

Jak mówić, żeby nas słuchano?

#RyjKuzniara, czyli o hejcie w sieci

— Sztuczna inteligencja jest fundamentalna w 
rozumieniu naszej przyszłości. Dzisiaj zaciera się gra-
nica między technologią a człowiekiem — wyjaśniała 
prelegentka, która jest uważana za jednego z najlep-
szych w Polsce znawców tej problematyki. — To już 

nie jest temat odległy. To dziedzina, z której korzy-
stamy na co dzień. Nie zawsze jesteśmy świadomi, 
że to właśnie sztuczna inteligencja, że ona w na-
szym życiu stanowi w zasadzie codzienność. 

Przemek Staroń zwrócił uwagę na to, że anali-
zując wpływ koronawirusa na naszą przyszłość sku-
piamy się na gospodarce, a często zapominamy o 
zmianach społecznych, w tym o relacjach między 
ludźmi. Komunikacja zdalna, do której zostaliśmy 
zmuszeni, pozbawiona jest bardzo ważnej dla relacji 
komunikacji niewerbalnej.

— Przez komunikację online nie możemy zoba-
czyć dokładnie reakcji na to, co mówimy do naszych 
słuchaczy, przez co jesteśmy mniej pewni siebie. 
Nie ma już tego świata relacji, który był przed pan-
demią. Relacje międzyludzkie się zmieniły — podsu-
mował.

To było ciekawe i wesołe uczenie, by słowa prze-
stały być źródłem nieporozumień. Okazuje się jed-
nak, próżno szukać jednego najlepszego sposobu 
na to, żeby mówić tak, by być słuchanym, bo takiego 

nie ma. Jak więc mówić, żeby nas słuchano? Nie mó-
wić do kogoś, tylko komuś. Gdy mówimy, powinni-
śmy być wiarygodni, powinniśmy mówić sprawnie. 
Czerpmy z rozmowy przyjemność. 

Dziś słyszy się, że każdy z nas doświadcza hejtu, 
który może nie jest medialny, ale równie mocno, a 
może nawet jeszcze bardziej boli. Szczególnie do-
tyka nas ten internetowy, anonimowy. Czy z hejtu 

można się wyleczyć? A może jednak lepiej zapobie-
gać niż leczyć? O tym w swoim wystąpieniu mówił 
znany dziennikarz, któremu temat nie jest obcy. 
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noWY CYFroWY WYMiAr 
Czy jesteśmy smart regionem?

urszula Kokosińska
PReZeS funDaCjI keZO PRZY CentRum 
baDawCZYm Pan (moderator)

szymon Fiedorowicz
EkSPERT NOwOCZESNYCH TECHNOLOGII 
I SmaRt CItY

Maciej bułkowski
DYRektOR DePaRtamentu SPOŁeCZeŃStwa 
InfORmaCYjnegO w uRZęDZIe maRSZaŁkOwSkIm 
wOjewÓDZtwa waRmIŃSkO-maZuRSkIegO w OlSZtYnIe

Krzysztof droń
wICePReZeS funDaCjI keZO  
PRZY CentRum baDawCZYm Pan

Na tytułowe pytanie odpowiedzi szuka-
ła grupa ekspertów i można powiedzieć, że 
odpowiedź jest prosta. Jako pierwszy region 
w Polsce wprowadzamy technologię block-
chain i pokazujemy, jak integrować dzisiej-
sze systemy IT. Na terenie województwa 
wdrażamy też technologię smartkey. 

— W dobie pandemii jesteśmy mocno 
zainteresowani cyfrowymi rozwiązania-
mi — mówił Maciej Bułkowski, dyrektor 
Departamentu Społeczeństwa Informacyj-
nego w Urzędzie Marszałkowskim. — W tej 
chwili mamy do czynienia z dynamicznym 
wzrostem nowych technologii. Trzeba 
podkreślić znaczenie samorządu, który 
stymuluje wdrażanie rozwiązań dla miesz-
kańców. Nowe technologie są globalne, ale 

pamiętajmy, że na pierwszym miejscu stoi 
mieszkaniec naszego regionu. Możemy się 
pochwalić, że nasze województwo weszło w 
technologię blockchain.

Chodzi o innowacyjną aplikację „Ratu-
nek bez barier”, którą Olsztyn wdraża jako 
pierwszy w Polsce. 

— Naszym celem jest zintensyfikowanie 
współpracy między nauką, samorządem i 
biznesem — mówił Krzysztof Droń, wicepre-
zes Fundacji KEZO przy Centrum Badawczym 
PAN. — Nowe technologie musimy wdrażać 
szybciej.

— Temat integracji i smart city to temat 
rzeka — zauważył Szymon Fiedorowicz, eks-
pert nowoczesnych technologii i rozwiązań 
Smart City. — Pomimo istnienia standardów 

komunikacji, takich jak bluetooth czy GSM, 
one nie narzucają logiki integracyjnej, a dają 
dostęp do medium transmisyjnego. Mamy 
smart świat, czyli inteligentne samochody, 
skrzyżowania, ale one ze sobą nie współpra-
cują. Potrzebujemy czegoś uniwersalnego. 
Jestem pewny, że nie dojdzie do integracji 
wszystkich danych, jeśli sam system IT się 
nie zmieni. Blockchain jest taką samą rewo-
lucją, jak internet. Z możliwością programo-
wania komunikacji — podkreślał.

7
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Jak kształcić w  stale zmieniającej się 
rzeczywistości? Jak będzie wyglądała ta 
nowa edukacja z  nowymi środkami w  no-
wych okolicznościach?

— Teoretycy ponowoczesności od 
dawna opisują współczesny świat jako 
ten, w  którym dominuje skrajny indywi-
dualizm, w którym mamy do czynienia ze 
społeczeństwem ryzyka, w którym ludziom 
towarzyszy lęk, niepewność, brak poczu-
cia bezpieczeństwa, w którym nic nie jest 

gwarantowane. Wszystko jest zmienne 
i  płynne — podkreślała profesor Joanna 
Ostrouch-Kamińska.

Dlatego musimy zmierzyć się z  zupeł-
nie innym sposobem myślenia o  edukacji, 
o procesach nauczania i uczenia się. Nasze 
myślenie o  systemie edukacji zmienił też 
koronawirus. 

— Pandemia zastała nas w  okowach 
szkoły z  dawnych czasów. Nauczyciele są 
rozliczani z  egzaminów, z  realizacji pod-

stawy programowej, a  nie wykształciliśmy 
w  nich kompetencji cyfrowych. W  związku 
z tym starają się przenosić to, co do tej pory 
działo się w świecie rzeczywistym do syste-
mu online, a to się po prostu nie sprawdza 
— stwierdziła profesor Marzenna Nowicka.

— Sytuacja, która teraz ma miejsce, po-
stawiła uczelnie wyższe przed naprawdę 
wielkim wyzwaniem, bowiem w wielu przy-
padkach umiejętności nie da się przekazać 
metodą nauczania zdalnego — mówił profe-
sor Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Jak sprawić, by edukacja przyszłości 
była bardziej efektywna? Zdaniem profeso-
ra  Czachorowskiego trzeba uczyć… uczenia 
się, a poza tym także rozwijać kompetencje 
współpracy w  zespole, w  tym w zespołach 
różnokulturowych, kompetencje cyfrowe, 
kreatywność, empatię i umiejętności budo-
wania relacji. 

edukacja w sytuacji popandemicznej

dr hab. Joanna ostrouch-Kamińska
PROfeSOR uwm w OlSZtYnIe  (moderator)

dr hab. beata Krzywosz-rynkiewicz
PROfeSOR uwm w OlSZtYnIe

dr hab. Jerzy Andrzej  przyborowski
RektOR uwm w OlSZtYnIe

dr hab. Marzenna nowicka
PROfeSOR uwm w OlSZtYnIe

dr hab. stanisław Czachorowski
PROfeSOR uwm w OlSZtYnIe

Mgr Jolanta okuniewska 
NAUCZYCIELkA EDUkACjI wCZESNOSZkOLNEj

REGION 2030

PARTNER
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REGION 2030

dr hab. Wojciech dziemianowicz 
PROfeSOR uw

przyszłość województwa  
warmińsko-mazurskiego  
– dokąd prowadzi nas strategia?

Podczas wystąpienia  profesor Wojciech 
Dziemianowicz mówił o tym, w czym będzie 
pomocna dla rozwoju warmińsko-mazur-
skiego strategia, którą zaplanowano na naj-
bliższe dziesięć lat. Według niego jednym z 

głównych problemów dotyczących większo-
ści regionów w kraju będzie depopulacja. 
Będzie nas po prostu mniej. W niektórych 
gminach liczba mieszkańców do 2030 roku 
zmniejszy się nawet o 50%. Podczas swo-

jego wystąpienia ekspert mówił o tym jak 
ważne jest stworzenie odpowiednich wa-
runków do życia w regionie. Jego zdaniem 
dzięki temu można byłoby zatrzymać u nas 
młode osoby, które kończą studia.

odpady – przyszłość energetyki

ryszard niedziółka
buRmIStRZ mIaSta kętRZYn

prof. dr hab. inż.  irena 
Wojnowska-baryła
kIEROwNIk kATEDRY BIOTECHNOLOGII  
w OChROnIe ŚRODOwISka uwm w OlSZtYnIe

piotr Grzymowicz
PReZYDent mIaSta OlSZtYn

dr inż. sławomir Kasiński
PRACOwNIk kATEDRY BIOTECHNOLOGII  
w OChROnIe ŚRODOwISka uwm w OlSZtYnIe  
ORAZ SPECjALISTA DS. PR I EDUkACjI EkOLOGICZNEj 
SPÓŁkI ZgOk w OlSZtYnIe (moderator)

O  czym dyskutowali uczestnicy pa-
nelu? O  tym, jak odpady zamienić na 
źródło energii i jak uniknąć negatywach 
skutków ich składowania. W  Olsztynie 
ten problem ma rozwiązać ekociepłow-
nia, która będzie wytwarzała energię ze 
śmieci. 

— Składujemy do 120 tysięcy ton odpa-
dów komunalnych rocznie. W przyszłości do 

30 procent z nich zostanie przetworzonych 
na energię — powiedział prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz.

— Zazdroszczę Olsztynowi. Miasta po-
wiatowe oczywiście starają się rozwiązywać 
problem śmieci i mamy nadzieję, że Olsztyn 
zapewni rozwiązanie problemu w  całym 
regionie. Również nam — mówił burmistrz 
Kętrzyna Ryszard Niedziółka.

— Z punktu widzenia nauki, którą repre-
zentuję, recykling energetyczny jest jedy-
nym rozsądnym i  dopuszczalnym rozwią-
zaniem — stwierdziła prof. dr hab. inż. Irena 
Wojnowska-Baryła.

PARTNERZY

PARTNER
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dlaczego Michelin dba o ekologię?

Dla Grupy Michelin ochrona środowiska 
jest ważnym elementem strategii zrówno-
ważonego rozwoju. Fabryka bardzo mocno 
ograniczyła pobór wody, odchodzi od węgla 
na rzecz gazu. Stawia też transport intermo-
dalny, czyli na transport produktów drogą 
kolejową zamiast transportem drogowym. 

Ma to pozytywny wpływ na emisję CO2 oraz 
zmniejszenie obciążenia na drogach. W tym 
roku firma wybudowała też połączenie z ob-
wodnicą Olsztyna. Dzięki temu przez miasto 
przejeżdża miesięcznie kilka tysięcy pojaz-
dów mniej, co w znacznym stopniu zmniej-
sza emisję spalin i poziom hałasu. Co ważne 

proekologiczne myślenie jest obecne w ca-
łej firmie. 

paweł drzewiecki  
SZef DZIaŁu kOnkuRenCYjnOŚCI I POStęPu  
fabRYkI mIChelIn POlSka Sa  

igor Hrywna
ReDaktOR naCZelnY „gaZetY OlSZtYŃSkIej” 
(moderator)

dr hab. Mirosław Grzybowski
PROfeSOR uwm w OlSZtYnIe

Adam Krzyśków
PRZewODnICZąCY RaDY funDaCjI wSPIeRanIa 
PRZeDSIębIORCZOŚCI ObYwatelSkIej PRO-maSuRIa

Podczas panelu Waldemar Królikow-
ski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w  Olsztynie roztoczył przed nami niezwy-
kle ambitną wizję stworzenia ok. 1600 
km ścieżek rowerowych w  miastach woj. 
warmińsko-mazurskiego, dzięki którym 
mielibyśmy zapewniony lepszy dojazd do 
pracy na rowerach. Rowery, a  ostatnio 
rowery elektryczne, to coraz bardziej po-
pularny środek transportu. Trzeba więc 

przyklasnąć pomysłowi naszych regional-
nych drogowców. Podobnie jak strategii 
biskupieckiego EGGER-a. Waldemar Zawi-
ślak, członek zarządu i dyrektor sprzedaży 
spółki EGGER Biskupiec zwracał uwagę na 
to, jak ważną funkcję pełni transport kole-
jowy, także w jego przedsiębiorstwie.

— W  Austrii, skąd wywodzi się nasza 
firma, aż 30% wytworzonych przez nas pro-
duktów transportujemy pociągami. Do tego 

samego standardu chcemy dążyć także 
w Polsce, konkretnie w naszej fabryce w Bi-
skupcu — powiedział.

InfRaStRuktuRa PRZYSZŁOŚCI 
transport 2030

igor ruttmar
PReZeS ZaRZąDu tPa SP. Z O.O.  
(moderator) 

Waldemar Królikowski
DYRektOR ZaRZąDu DRÓg  
wOjEwÓDZkICH w OLSZTYNIE

prof. leszek rafalski
DYREkTOR INSTYTUTU BADAwCZEGO DRÓG I 
mOStÓw

tomasz Kądziołka
PReZeS waRmII I maZuR SP. Z O.O. 
ZaRZąDZająCej Pl OlSZtYn-maZuRY

Waldemar zawiślak
CZŁOnek ZaRZąDu I DYRektOR  
SPRZeDaŻY SPÓŁkI eggeR bISkuPIeC

PARTNER

PARTNER
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Firmy rodzinne odgrywają coraz więk-
szą rolę na polskim rynku. Dlatego od ich 
kondycji w  dużej mierze zależy też stan 
naszej gospodarki, a  już szczególnie w  tak 
trudnym okresie jak dzisiaj, kiedy ekono-
mia została zainfekowana przez koronawi-
rusa. Jednym z  problemów, przed którymi 
stoją firmy rodzinne w Polsce, jest sprawa 

sukcesji, czyli komu przekazać prowadzenie 
firmy. To ważne, kogo wybrać na sukcesora. 
Z   badań przeprowadzonych wśród rodzin-
nych firm na świecie wynika, że bez planu 
sukcesji do 2 pokolenia udaje się przetrwać 
ok. 30 proc. firmom, 3 pokolenie — to tylko 
15 proc. firmom, a  kolejne 3 proc. Wśród 
przedsiębiorców powszechna jest opinia, 

że sukcesję można przygotować i  przepro-
wadzić w  ciągu jednego roku. Tymczasem 
doświadczenia pokazują, że trzeba na to aż 
siedmiu lat. A  niekontrolowana sukcesja 
doprowadziła do bankructwa niejedną ro-
dzinną firmę. Według dostępnych statystyk 
sukcesję planuje około pięć tysięcy polskich 
firm — usłyszeliśmy w czasie dyskusji.

Firmy rodzinne – szanse i wyzwania

piotr dyjak 
wSPÓŁwŁaŚCICIel I PReZeS 
SPÓŁek Z gRuPY agaPIt

Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
ADwOkAT

dariusz szklarzewski 
SPeCjalISta DS. ZaRZąDZanIa 
fIRmamI RODZInnYmI

piotr Aleksiejuk
RaDCa PRawnY (moderator)

Jakob Kicerman 
wŁaŚCICIel ReStauRaCjI, InweStOR

Andrzej sułkowski 
PReZeS wIelOODDZIaŁOwej SPÓŁkI 
abO bOŁOSZkO Z SIeDZIbą w elblągu

PARTNERZY
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Żyjemy w czasach, w których informa-
cje gromadzone na różnych urządzeniach 
cyfrowych przez przedsiębiorstwa czy 
osoby prywatne stanowią wielką wartość. 
Utrata danych poprzez niewłaściwe zarzą-
dzanie urządzeniami czy wyciek tych da-
nych może doprowadzić np. do katastrofy 

finansowej firm, czy utraty wartościowych, 
sentymentalnych informacji osób pry-
watnych. Jak uchronić się przed takimi 
sytuacjami? Warto  temu zapobiec dzięki 
kopii zapasowej w chmurze lub innej lo-
kalizacji mówił Sebastian Lech, właściciel 
olsztyńskiej firmy Uratujemy Twoje Dane. 

Najczęstsze przyczyny wycieku danych? 
Atak hakerski, zgubienie nośnika danych 
bez szyfrowania, kradzież danych przez 
pracowników, lub osoby trzecie, ale też 
niewłaściwe niszczenie starych nośników. 

Hasło w  wielu przypadkach jest jedy-
nym zabezpieczeniem. Jego odporność 
w  większości jest jednak mizerna. Trzeba 
pamiętać, że hakowanie konta zaczyna 
się od zgadywania hasła, próbując tych 
popularnych domyślnych lub powiązanych 
z ofiarą. Jak stworzyć hasło? Tu z pomocą 
przychodzą generatory/menadżery haseł. 

Haker może jeszcze wyłudzić hasła za po-
mocą phishingu, jeśli nie może go zgad-
nąć. 

— Można np. kupić domenę, której na-
zwa brzmi podobnie, jak ta, którą znamy 
i  wysłać komuś link, który wyłudzi hasło. 
Ofiara klika w  hiperłącze. Menadżer haseł 
nie zawsze chroni przed pishingiem, dlate-

go że hasło wpisze się na fałszywej stro-
nie. Są więc specjalne kluczeU2F na USB, 
które parują się z  hasłem. Trzeba jednak 
zainwestować w  dwa klucze. Na wypadek 
zgubienia jednego. I  odpinamy wówczas 
z weryfikacji dwuetapowej np. telefon, bo 
ma niższy stopień bezpieczeństwa — dodał 
Mateusz Ossowski. 

sebastian lech
SPECjALISTA DS. ODZYSkIwANIA DANYCH

Mateusz ossowski
CYBERSECURITY TRAINER, NIEBEZPIECZNIk.PL

Utrata danych – czy można  
było tego uniknąć?

Jak być bezpiecznym w sieci?

Sylwia Dębowska-Lenart z Olsztyna, 
która zajmuje się budowaniem marek oraz 
strategii promocji, mówiła o marce opartej 
na wartościach w czasach błyskawicznie 
zmieniających się trendów i niepewnej sy-
tuacji. Na czym warto zatem skupić uwagę, 

kiedy chcemy rozwijać swój brand? Oczy-
wiście na kliencie. — Już niespamowanie i 
kradzież uwagi, a empatyczne, pełne posza-
nowania podejście dla tożsamości i indy-
widualności klienta powinno być naszym 
wyznacznikiem — podkreślała prelegentka. 

Przypomniała też, że budowanie bran-
du to długotrwały proces. Młodym ludziom 
zaleciła z kolei uważne śledzenie, jak zmie-
nia się rynek pracy. Jedne zawody bowiem 
giną, ale w ich miejsce pojawia się inne. 

sylwia lenart 
CEO LENART SP. Z O.O. 

Marka oparta na wartościach w czasach 
zmieniających się błyskawicznie trendów  
i niepewnej sytuacji
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z lasu na rynek pracy

Joanna bochniarz
PReZeS CentRum InnOwaCYjnej eDukaCjI

Kajetan Kaperzyński
uCZeStnIk PROjektu fOlm

ewelina stachyra
SPECjALISTA DS. REkRUTACjI w BANkU  
ŻYwnOŚCI w OlSZtYnIe

prof. Wiktor Askanas
SęDZIa

Wioletta śląska-zyśk
manageR, SamORZąDOwIeC, meDIatOR,  
COACH, TRENER

piotr Czuryłło
PRePPeR, PODRÓŻnIk, PŁetwOnuRek, mYŚlIwY

Jacek Męcina 
DORaDCa ZaRZąDu kOnfeDeRaCjI lewIatan 
(moderator)

Podczas panelu szukano odpowiedzi 
na pytanie „Jak projekt FOLM („From Outdo-
ors to Labour Market”) łączy oczekiwania 
pracowników i pracodawców?”. Przez ty-
dzień jego uczestnicy w niewielkiej grupie 
mieszkali w lesie z dala od zgiełku miasta. 
Wielu z nich uwolniło się od swoich telefo-
nów. Podczas pobytu mierzyli się ze swo-

imi lękami oraz stali się bardziej otwarci 
na innych ludzi i współpracę z nimi.   

— Niesamowite jest, kiedy grupa za-
czyna tworzyć społeczność. Obserwujemy, 
jak błyskawicznie każda osoba przejmuje 
pewne obowiązki. Na łonie natury nie ma 
miejsca na udawanie i grę — tłumaczył 
Piotr Czuryłło, jeden z trenerów.

Według Wioletty Śląskiej-Zyśk  projekt 
idealnie wpisuje się w potrzeby przed-
siębiorców i rynek pracy. Profesor Wiktor 
Askanas podkreślał, jak ważne jest, aby 
pokazywać dzieciom świat przez  doświad-
czanie. Joanna Bochniarz, prezes Centrum 
Innowacyjnej Edukacji zapowiedziała kon-
tynuację projektu. 

PARTNERZY

Projekt wprowadzany przez

Projekt finansowany przez Partner projektu
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Kreatywność. Przetwarzanie infor-
macji. Umiejętności informatyczne. Pro-
gramowanie. Te kompetencje zawodowe 
jako pierwsze kojarzą się z zawodami 
przyszłości. Jakich jeszcze umiejętności 

będą potrzebowały przyszłe pokolenia pra-
cowników? I co ważniejsze - co zrobić, by 
szkoła je kształtowała? Odpowiedź posia-
dała Anna Grąbczewska, prezes Fundacji 
Uniwersytet Dzieci, która mówiła o tym, 

jak ważne jest rozbudzanie nie tylko cieka-
wości, ale też odwagi, otwartości i wytrwa-
łości w najmłodszych. 

W strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu Unia Europejska założyła, że w roku 
2050 osiągniemy zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto. 

— Taki sukces może być osiągnięty tyl-
ko zespołową pracą prosumentów, którzy 
dbając o własny portfel, realizują również 

chlubne założenia i służą ochronie klimatu 
— taką puentą zakończył swój panel Adam 
Krzyśków, przewodniczący Rady Fundacji 
Wspierania Przedsiębiorczości Obywatel-
skiej Pro-Masuria. 

Tematem rozmowy była fotowolta-
ika, ale również wielu czasu poświecono 

energii otrzymywanej z wiatraków czy bio-
gazowniom, które pomagać mają w utrzy-
maniu stabilności układu energetycznego. 
Wycofywanie się z użycia paliw kopalnych 
do produkcji energii to globalny proces, od 
którego nie ma odwrotu, podkreślali zgod-
nie paneliści. 

Anna Grąbczewska 
PReZeS funDaCjI unIweRSYtet DZIeCI

Kompetencje  
przyszłości

oze jako alternatywne źródła  
przychodu dla mieszkańców regionu 

Henryk biały 
PREZES CORAB

Adam Krzyśków
PRZewODnICZąCY RaDY funDaCjI wSPIeRanIa  
PRZeDSIębIORCZOŚCI ObYwatelSkIej PRO-maSuRIa  
(moderator)

tomasz Koprowiak 
DORADCA ENERGETYCZNY wOjEwÓDZkIEGO 
funDuSZu OChROnY ŚRODOwISka

PARTNER
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południowe Mazury – rewitalizacja  
obszarów zmarginalizowanych

rafał Wilczek 
DYRektOR ZaRZąDu DRÓg POwIatOwYCh 
w SZCZYTNIE (moderator)

paweł Cieśliński
StaROSta DZIaŁDOwSkI

Andrzej Waldemar nowicki 
STAROSTA PISkI

paweł przybyłek
wICESTAROSTA POwIATU NIDZICkIEGO

Jarosław Matłach 
StaROSta SZCZYCIeŃSkI

Inicjatywę „Południowe Mazury” two-
rzą cztery powiaty: szczycieński, piski, 
nidzicki i działdowski. Samorządowcy po-
łączyli swoje siły, aby uzyskać silniejszą 
pozycję w zakresie aplikowania o środki w 
nowej perspektywie finansowej RPO Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2021-2027. Obszar tych czterech powiatów 

został sklasyfikowany w powstającej stra-
tegii dla regionu jako podlegający mar-
ginalizacji z miastami tracącymi na zna-
czeniu. Samorządowcy postanowili zatem 
wypracować założenia wspólnej strategii 
dla obszaru Mazur Południowych, wska-
zującej kierunki rozwoju gospodarczego 
i możliwości wspólnych działań inwesty-

cyjnych, szczególnie w zakresie poprawy 
dostępności komunikacyjnej Południo-
wych Mazur wraz ze wszystkimi gminami 
wchodzącymi w ich skład. Kolejny pomysł 
to utworzenie korytarza transportowego 
„Via Masuria” łączącego drogę S7 z trasą 
„Via Baltica”. Ważnym elementem jest też 
Port Lotniczy w Szymanach. 

Starostwo 
Powiatowe
w Działdowie

Starostwo 
Powiatowe
w Nidzicy

Starostwo 
Powiatowe
w Piszu

Starostwo 
Powiatowe
w Szczytnie

PARTNERZY
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zdrowe życie – inteligentna  
specjalizacja regionu
część 1. 

dr rakesh Jalali
wYDZIaŁ lekaRSkI uwm

Andrzej Kindler
PReZeS  PIt

Marcin bruszewski
geneRal manageR POlanD & baltICS 
PHILIPS POLSkA SP. Z O.O.

Łukasz szeliga
PReZeS POlSkIegO kOmItetu  
PaRaOlImPIjSkIegO

Jacek pokorski
SenIOR buSIneSS manageR 
meDtROnIC POlanD SP. Z O.O.

irena Kierzkowska
DYREkTOR wOjEwÓDZkIEGO SZPITALA 
SPECjALISTYCZNEGO w OLSZTYNIE

Jarosław Klimczak
PReZeS wm ROt (moderator)

część 2. 

dr hab. stanisław bułajewski
buRmIStRZ mRągOwa

Grzegorz Kłoczko
wICePReZeS ZaRZąDu w-m SSe Sa

Krzysztof Cygoń
wICePReZeS ZaRZąDu, DYRektOR  
DZIaŁu baDawCZO-ROZwOjOwegO 
teChnOmeX SP. Z O.O.

Maciej zinka 
wICePReZeS DS. SPRZeDaŻY I maRketIngu 
meDen–InmeD SP. Z O.O.

bożena olszewska-świtaj
wÓjt gmInY gÓROwO IŁaweCkIe

Jacek Wiśniowski
buRmIStRZ lIDZbaRka waRmIŃSkIegO

Jarosław Klimczak
PReZeS wm ROt (moderator)

Nowa inteligentna specjalizacja regio-
nu „Zdrowe życie” obejmuje m.in. kierunki 
rozwoju opieki nad pacjentem, turystykę 
medyczną, wpływ sytuacji epidemicznej 
na rozwój technologii medycznych oraz 
wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w ochronie zdrowia. Wpisuje się w glo-
balne trendy zainteresowania turystyką 

prozdrowotną, związane z szybkim tem-
pem i aktywnym stylem życia, uwarun-
kowaniami demograficznymi, starzeniem 
się społeczeństwa. Bierze też pod uwagę 
rozwój nowoczesnych technologii prozdro-
wotnych. 

— Nad projektem, który roboczo na-
zwaliśmy „Zdrowe życie” pracujemy już od 

roku — powiedział Jarosław Klimczak. — To 
wtedy zaczęliśmy wstępnie dyskutować 
nad konkretnymi rozwiązaniami, które do-
prowadzą nasz region do nowej inteligent-
nej specjalizacji, ale też zapewnią branży 
hotelarskiej naszego regionu ruch w ciągu 
całego roku  — nie tylko w sezonie letnim.  

PARTNERZY
Urząd Miasta 
w Lidzbarku 
Warmińskim
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Wielkim atutem Warmii i Mazur jest — 
bez wątpienia — przyroda. Ale naszej przy-
szłości nie możemy opierać tylko na tym. 
Czy da się pogodzić kwestie środowiskowe 
z  nowymi inwestycjami i  nowoczesnymi 
technologiami? 

— Region musi znaleźć dla siebie nową 
drogę, rozwijać się poza turystyką. Natura 

jest plusem, ale świat idzie w tym kierun-
ku, że możemy rozwijać region poprzez 
innowacje, firmy informatyczne — mówił 
Marcin Czyża.

— Baza turystyczna na Warmii i  Mazu-
rach jest niewielka w  porównaniu z  tury-
stycznymi gigantami. Dysponujemy na na-
szym obszarze ogromną liczbą zabytków, 

które wymagają wielkich nakładów na ich 
utrzymanie. Nie ma na to pieniędzy — za-
uważył Rafał Szczepański, prezes Rezyden-
cji Warmińskich.

— Ważna jest też infrastruktura, bo tu-
rysta chce skorzystać nie tylko z dróg, ale 
i  infrastruktury wodnej, rowerowej —mó-
wił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Podczas panelu wiele czasu poświęcono 
promocji regionu i temu, czy i jak można wy-
dłużyć sezon turystyczny w naszym regionie. 
Według Tomasza Dowgiałło, dyrektora ge-
neralnego Hotelu Anders, Warmia i  Mazury 
mają wszystko czego obecnie szukają tury-
ści zmęczeni przymusowym zamknięciem 
w domach podczas pandemii. Jego zdaniem 
należy położyć bardzo duży nacisk na zdo-
bycie turystów indywidualnych, ponieważ 
w najbliższym czasie nie jest możliwe pozy-

skanie klientów biznesowych na taką skalę 
jak miało to miejsce w  poprzednich latach. 
Z kolei Andrzej Kindler, prezes PIT podkreślał,  
jak ważna w turystyce jest sezonowość. 

— Musimy stworzyć nową promocję re-
gionu, żeby namówić Polaków do częstsze-
go odwiedzania warmińsko-mazurskiego 
— mówił.

Justyna Szostek, dyrektor Warmińsko-
-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej zwróciła z  kolei uwagę na to, że 

w  promocji regionu powinniśmy mocniej 
wykorzystywać blogerów. Zdaniem prele-
gentów musimy szukać sposobów na wy-
dłużenie sezonu, ale też organizować więcej 
rozpoznawalnych w całej Polsce imprez.  

Wszyscy zgodnie podkreślali, że nasz re-
gion jest znany z lasów i jezior. Powinniśmy 
go za to mocniej promować na przykład 
przez zabytki, czy takie miejsca jak sanktu-
arium w Gietrzwałdzie czy grób Kopernika 
we Fromborku.

Andrzej Mielnicki
DZIennIkaRZ (moderator)

Andrzej Abako
StaROSta OlSZtYŃSkI

Jan olbrycht
euROPOSeŁ

Marcin Czyża
ZaStęPCa PReZeSa PaRP

rafał szczepański
PReZeS ReZYDenCjI waRmIŃSkICh

Jak wykorzystać naturalny  
potencjał Warmii i Mazur w kontekście nowej perspektywy finansowej  
Unii Europejskiej i nowej polityki spójności na lata 2021-2070

PARTNERZY

szanse, wyzwania i trendy  
w turystyce na Warmii i Mazurach

Justyna szostek 
DYRektOR waRmIŃSkO-maZuRSkIej  
REGIONALNEj ORGANIZACjI TURYSTYCZNEj

Marcin Galibarczyk 
DYRektOR DePaRtamentu tuRYStYkI I SPORtu  
uRZęDu maRSZaŁkOwSkIegO w OlSZtYnIe (moderator)

Andrzej Kindler 
wICePReZeS POlSkIej IZbY tuRYStYkI, wSPÓŁwŁaŚCICIel 
bIuRa PODRÓŻY SZaRPIe tRaVel

tomasz dowgiałło 
PReZeS ZaRZąDu PRZeDSIębIORStwa hanDlOwO- 
-uSŁugOwegO „maRtOm-tRaVelanD” SP. Z O.O. hOtel anDeRS

PARTNER

NATURA

Powiat 
Olsztyński
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NATURA

the european Green deal Call 

preppers - idea szalona 
czy racjonalna?

ziemia po pandemii

Jorge Gimeno pawłowski 
CEO ATLAND CONSULTING 

piotr Czuryłło
PRePPeR, PODRÓŻnIk, PŁetwOnuRek, mYŚlIwY

izabela zygmunt 
CEE BANkwATCH  
POlSka ZIelOna SIeĆ 

Agata Kasprolewicz 
DZIENNIkARkA I REPORTERkA

Jorge Gimeno Pawłowski i Izabela Zyg-
munt rozmawiali o planie – Europejski 
Zielony Ład, który zakłada, że w 2050 roku 
Unia Europejska osiągnie zerowy poziom 
emisji gazów cieplarnianych netto. Jed-
nym z jego podstawowych założeń jest od-

dzielenie wzrostu gospodarczego od zuży-
wania zasobów. Oboje zgodnie podkreślili, 
że strategia Europejskiego Zielonego Ładu 
jest ogromną szansą dla województwa 
warmińsko-mazurskiego, które wciąż jesz-
cze – jako jedno z niewielu w Polsce dyspo-

nuje takimi atutami jak czyste powietrze 
i duże zalesienie. Prelegenci rozmawiali 
też o tym, jak ważne są lokalne oddolne 
inicjatywy ekologiczne, takie jak prywatne 
instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Czy preppering to idea racjonalna czy 
szalona? Nad tym zastanawiał się miesz-
kający pod Olsztynem Piotr Czuryłło. Yo 
preppers, czyli człowiek, który jest przygo-
towany do sytuacji kryzysowych, konflik-
towych, czy katastrof. Jeszcze niedawno 
mogliśmy powiedzieć, że z tymi trzema „K” 
nie będziemy mieć do czynienia. Jednak 
zmienił to przecież koronawirus, który na 
pewno jest sytuacją kryzysową. W  Polsce 

możemy się dzisiaj czuć bezpiecznie, ale 
co będzie jutro? Jak rozwinie się sytuacja 
na Białorusi? Jaka będzie polityka Rosji 
wobec Ukrainy? Wielu ludzi twierdzi, że tak 
naprawdę żyjemy obecnie w czasie kryzy-
su, o jakim wcześniej się nam nie śniło. Jak 
zatem przetrwać ten czas? Piotr Czuryłło 
zaleca zaakceptować sytuację i  być przy-
gotowanym na wiele, jeśli nie na wszystko.

Podczas kongresu zwróciliśmy uwagę 
na przyszłość  –  także naszego regionu – 
w rzeczywistości popandemicznej.

— Konieczne było wpisanie przyszłości 
w kontekst przeszłości, bo żyjemy przecież 
w epoce człowieka, w antropocenie, w cza-
sie zmian klimatycznych wywołanych przez 
nas samych. Człowiek jest siłą sprawczą na 
skalę geologicznych przemian — wyjaśnia-
ła Agata Kasprolewicz, autorka podcastów, 
reporterka, dziennikarka. 

Prelegentka mówiła, że pandemia jest 
skutkiem m.in. naszych ingerencji w świat 
przyrody. Człowiek bowiem przekracza gra-
nice ekosystemu. To nie pierwszy raz, gdy 
choroba zakaźna przechodzi ze zwierząt 
na człowieka. Postęp jest wtedy, gdy jutro 
jest lepsze niż dziś. Czy jego wyhamowanie 
czy odwrotnie: więcej innowacji, nauki po-
zwoli nam przetrwać? Dziennikarka pozo-
stawiła słuchacza z tym pytaniem.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

PARTNER GŁÓWNY

 PONIEDZIAŁEK |14|12|2020|

L U D Z I E

WA R M I I  I  M A Z U R

147120OTBR-A

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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i Stań Się 
częścią wyjątkowego 

projektu 
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WUP OLSZTYN

W OBECNEJ SYTUACJI 
SZCZEGÓLNEGO 
ZNACZENIA NABIERA 
JAK NAJŚCIŚLEJSZA 
WSPÓŁPRACA SŁUŻB 
ZATRUDNIENIA 
Z PRZEDSIĘBIORCAMI
– ROZMOWA ZE 
ZDZISŁAWEM 
SZCZEPKOWSKIM, 
DYREKTOREM 
WOJEWÓDZKIEGO 
URZĘDU PRACY 
W OLSZTYNIE.
s. 5
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I V  K O N G R E S
P R Z Y S Z Ł O Ś C I

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy panel dla młodych ludzi, uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8. Dzieci są naszą przyszłością, dlatego warto 
o nie zabiegać, warto o nich i do nich mówić. Warto się liczyć z ich zdaniem — mówi Beata Tokarczyk, pomysłodawczyni panelu.

Czy dźwięk można poczuć? Albo zoba-
czyć? I  czym właściwie jest dźwięk? Na te 
pytania najmłodszym uczestnikom odpo-
wiedziała dr inż. Marta Figurska z Wydziału 
Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Podczas 
wykładu uczniowie klas 1-3 poznali również 
historię Ludwiga van Beethovena i  dowie-

dzieli się, jak udało mu się dalej kompono-
wać, pomimo utraty słuchu. 

— Wziął cienki drewniany patyk, które-
go jeden koniec opierał na pulpicie forte-
pianu, a  drugi wkładał sobie między zęby. 
I  w  ten sposób podczas gry, mógł poczuć 
nawet najmniejsze drgania instrumentu 

— opowiadała prelegentka. Marta Figurska 
pokazała głodnym wiedzy maluchom, co się 
tak naprawdę dzieje, gdy klaśniemy i opo-
wiedziała o falach dźwiękowych tak silnych, 
że zdolne są nawet zgasić płomień świeczki. 

Radek Grabarek zabrał z kolei młodych 
słuchaczy w kosmos. Zaczął od ustalenia, 
gdzie on jest, a okazuje się, że jest coraz 
bliżej nas, bo dzisiaj kupienie w miarę przy-
zwoitego teleskopu do jego podglądania 
nie stanowi już problemu. Prelegent opo-

wiadał m.in. o ekstremalnie wielkim tele-
skopie, na budowę którego złożyła się także 
Polska. Polscy naukowcy z UW tego typu 
sprzęt umiejscowili w chilijskich Andach. 
Kolejnym wątkiem były technologie stwo-
rzone z myślą o kosmosie, a które mieszczą 

się w kieszeni. Wśród nich – niewielka ka-
mera umieszczona w telefonie komórko-
wym. Technologia takiego miniaturowego 
aparatu została stworzona właśnie na po-
trzeby technologii kosmicznych. Dzisiaj ko-
rzystamy z niej wszyscy. 

beata tokarczyk
ORGANIZATOR kONGRESU

dr inż. Marta Figurska 
wYkŁaDOwCa funDaCjI unIweRSYtet DZIeCI

radek Grabarek
wYkŁaDOwCa funDaCjI unIweRSYtet DZIeCI

Czy dźwięk  
można zobaczyć?

Co nam dają technologie 
kosmiczne?

Wykład dla klas 1-3

Wykład dla klas 4-6

PARTNER
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Marzymy o materiałach lżejszych od 
powietrza i jednocześnie wytrzymalszych 
od stali. Takich, które przetrwają ultra-wy-
sokie ciśnienia i temperatury i umożliwią 
nam dotarcie na Marsa. O wyprodukowaniu 
miniaturowych komputerów o ogromnej 
mocy obliczeniowej, które zastąpią tkanki 
zmienione chorobowe.

Mówiła o tym prof. Danuta Kruk, wykła-
dowca Fundacji Uniwersytet Dzieci. Pani 
profesor zaczęła swój wykład od stwierdze-

nia, że świat składa się z atomów i o tym 
wszyscy wiedzą. Poruszyła jednak problem 
- jak to się stało, że ludzie dotarli do takiej 
wiedzy - jak badano i opisywano do tej pory 
towarzyszące nam materiały i substancje? 

— Jak ludzkość dochodziła do tego z cze-
go składa się materia wokół nas? — pytała.  
Zauważyła, że jeśli chcemy wytworzyć nowe 
materiały o właściwościach, jakie sobie wy-
marzymy, to musimy je konstruować z tych 
małych elementów i musimy widzieć zwią-

zek między własnościami materiałów, pa-
trząc na nie jako zbiór atomów, a tym jak się 
zachowują np. gdy je ściskamy, rozciągamy 
czy podgrzewamy. Pani profesor zaprezen-
towała wiele ciekawych plansz, na których 
pokazała, do czego wiedza o materii doszła 
w ostatnim stuleciu. Pokazała, co myślano 
na temat materii na początku XX, a potem 
na początku XXI wieku. 

— Akceptacja nie jest tym samym, co tole-
rancja czy aprobata — przypominał Przemysław 
Staroń, który jest psychologiem, nauczycielem 
i  autorem książki “Szkoła bohaterek i  boha-
terów”. Odnosząc się do znaczenia każdego 
z wymienionych trzech słów, wskazał na różnice 
między nimi i konsekwencje, jakie mają one dla 
naszych postaw wobec siebie i  innych. Akcep-
tować to przyjmować coś takim, jakim jest. Nie 
„pochwalać”, nie „znosić” (wytrzymywać). Nic 
więc dziwnego, że świadomość, że ktoś nas tyl-
ko „toleruje”, nie sprawia nam przesadnej rado-

ści, ale już bycie akceptowanym daje poczucie 
bezpieczeństwa. Tymczasem  wciąż z  trudem 
przychodzi nam nie tylko akceptowanie róż-
nych cech nie tylko u siebie, ale i u ludzi, których 
spotykamy na swojej drodze. A ponieważ jest to 
dość powszechny problem, okazuje się, że nie-
łatwo nam rozpocząć proces zmiany naszego 
myślenia.

— Budujemy swoje podejście do same-
go siebie, zaczynając od tego, jak traktują-
nas inni. Oglądamy się w innych ludziach jak 
w lustrach — przyznał Przemysław Staroń. — 

Taka postawa nie sprzyja naszemu samopo-
czuciu, nie umacnia nas.

Przemysław Staroń mówił także o  tym, 
jak powinna wyglądać konstruktywna kryty-
ka. Zaznaczył, że w przeciwieństwie do hej-
tu, wskazuje ona na konkretne zachowania, 
podpowiadając rozwiązania lub oferując 
pomoc, ale nie ośmieszając. Przypomniał 
też, że agresja bierze się z frustracji. Odwo-
łując się do licznych przykładów, wskazywał, 
jak ważne jest, by zajrzeć w siebie i zaakcep-
tować dziecko, które mamy w sobie. 

prof. danuta Kruk
wYkŁaDOwCa funDaCjI unIweRSYtet DZIeCI 

przemysław staroń
PSYChOlOg, nauCZYCIel, tReneR, wYkŁaDOwCa

Jakie są szanse na innowacyjne 
materiały w przyszłości? 
Okiem fizyka kwantowego

Poznaj i zaakceptuj. Jak nauczyć się 
akceptować innych, takimi jakimi są?

dzieCi i MŁodzież

Wykład dla klas 7-8
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