
Czerwiec 2015 

 

 1 

 

 

Oczy szeroko zamkni ęte  
 

 

Wstępniak 

Już niedługo koniec roku szkolnego 
i wakacje. Każdy z nas z ucierpieniem 
czeka na ten okres. Zaczną się koncer-
ty, festiwale i inne imprezy. Ludzie bę-
dą mięli więcej wolnego czasu by udać 
się do wielu kulturalnych, ciekawych 
placówek. Każdy ma inny sposób na 
taką rozrywkę. Niektórzy idą na kara-
oke lub potańczyć, inni udają się do 
kina czy teatru, są też tacy, którzy pój-
dą do galerii sztuki, ale to nie oznacza, 
że kulturalne spędzanie czasu zmieni 

 

 

 

kulturę osobistą człowieka. Młodzież 
zazwyczaj spędza czas w domu przed 
komputerem. Wraz z rozpoczęciem się 
okresu letniego nastolatki wyjdą ze 
swoich „jaskiń”. Również dorośli 
w przerwach od pacy znajdą sposób 
na odpoczynek i zabawę. Jeżeli 
chcesz dowiedzieć się czegoś więcej 
o kulturze, miejscach, w których się ją 
propaguje i o tym jak ona zanika, prze-
czytaj artykuły, które znajdują się na 
następnych stronach. 

Aleksandra Piekarska 
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Kultura czy karykatura? 

Kultura jest pojęciem bardzo 
elastycznym, które ma niezwykłą 
tendencję do transformacji. Wobec 
tych zmian w rozumowaniu tego 
zagadnienia nasuwa się pytanie, czym 
kultura jest dla nas dzisiaj? Niestety 
trzeba przyznać, że obserwujemy 
znaczne ograniczenie jej wpływu na 
nasze codzienne życie. Masmedia od 
dłuższego czasu lansują rozrywkę 
dość prostą w przekazie, często 
czerpiącą korzyści z wplatanego  w nią 
chamstwa. W efekcie zaczynamy 
uważać zachowania niezbyt 
przystojące obytemu człowiekowi za 
atrakcyjne, nadużywamy ich na co 
dzień. Najbardziej cierpi na tym 
niestety etykieta postępowania, która 
niegdyś nieodzowna i mająca się 
dobrze w towarzystwie, powoli zostaje 
wypierana przez prostackie odruchy. W 
ten sposób jawi nam się karykaturalna 
forma kultury osobistej, gdyż tego typu 
zachowania nie niepokoją dziś zbyt 
wielu osób i są uważane wręcz za 
normalne. Możemy to zauważyć 
chociażby na przykładzie polityki. 
Obecnie dialog polityczny polega na 
wzajemnym przekrzykiwaniu się 
pieniaczy, którzy są przez 
społeczeństwo postrzegani za pew-
nych swoich przekonań  i doświad-
czonych, mimo że z wprawieniem 
w dyskusji ich zachowania nie mają za 
wiele wspólnego. Dzisiaj człowiek 
opryskliwy, potrafiący zadać ustnie cios 
drugiemu, jest postrzegany jako 
wartościowy i silny. Kindersztuba nie 
przynosi praktycznie żadnego uznania   
i poważania ze strony tłumu, który 
przywykły do awanturników najzwy-

czajniej nie zna innego sposobu 
dopinania swojego. Jednak czy w ten 
sposób podążamy w dobrym kierunku? 
Osobiście uważam kryzys wartości za 
groźne zjawisko, szczególnie w życiu 
publicznym. Przekazywanie takich 
wzorców młodym ludziom źle rokuje na 
przyszłość, na nawyki i zachowania 
tych małych dzisiaj jeszcze 
obserwatorów. Wiadomo, że dzie-
ciństwo to wiek autorytetów, które 
powinny być godne tego tytułu i uczyć 
wartości, a nie przekrzykiwania się 
jednego przez drugiego. Jednak 
inteligencja ciągle przegrywa  z głu-
potą. Nie od dzisiaj wiemy, że człowiek 
mało wykształcony zawsze prze-
krzyczy mądrego, który z nawyku 
będzie próbował nawiązać spokojny 
i merytoryczny dialog. Dlatego nawet                     
i inteligentny człowiek może w pewnym 
momencie zniżać się poziomem do 
rozmówcy, by mieć jakiekolwiek 
przebicie w rozmowie. To kolejne 
bardzo groźne zjawisko, ponieważ 
prowadzi do autodegradacji w swoim 
środowisku, gdyż niestety, złe nawyki 
najczęściej zostają  i skutecznie oddają 
piętno przez długi czas od zako-
rzenienia. Moim zdaniem warto 
edukować ludzi o tym czym jest, 
a czym powinna być kultura w naszym 
życiu, co robić by zmienić współczesny 
obraz świata ze strony kultury. Nie 
można patrzeć na to zagadnienie 
przez pryzmat własnych zachowań, 
które zawsze wyświęcamy, a dostrze-
gać innych, którzy nie zawsze 
nadążają za tym jakże znaczącym 
pojęciem.                                          

Łukasz  Gajewski 
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Inna kultura 

Kultura japońska – jakże ciekawa i w ostatnim czasie bardzo rozpowszechniana 
i lubiana. Dziś zobaczymy ją oczami instruktora Aikido Aikikai - Piotra Dziewita. 

Dobry wieczór.                                
Witam, dziękuję za zaproszenie do 
rozmowy. 

Jak zaczęła się Twoja przygoda  
z Aikido?                             
Na pierwsze zajęcia przywiózł mnie 
ojciec. Miałem wtedy może z 8 lat. 
Ciężko stwierdzić, bo ćwiczę odkąd 
pamiętam 

Co najbardziej podoba Ci si ę w tre-
ningach?            
Przede wszystkim odpoczynek od dnia 
codziennego i oderwanie się od rze-
czywistości. Przychodząc na trening 
wszystkie moje myśli przekierowane są 
na czynności które wykonuje. Dodat-
kowo prócz odpoczynku czerpie rów-
nież z tego, ze rozwijam swój umysł 
i ciało, wzmacniając je fizycznie ale 
i pod względem gibkości 

Czy treningi to tylko wysiłek fizycz-
ny? Co jeszcze mo żemy czerpa ć 
z Aikido?                
Każdy może czerpać co zechce (siłę, 
spokój, zabawę, kontakty towarzyskie) 
Jak mówiłem, ja uwalniam się od zgieł-
ku codziennego dnia. Oddycham pełną 
piersią, angażuje umysł w pracę wy-
maganą przez instruktora. Inne osoby 
mogą przyjść bo potrzebują być 
sprawniejsi ruchowo - ćwiczą przewro-
ty, bezpieczne padanie. Mimo różnego 
wieku wszyscy nadają się do Aikido, 
bo to sztuka samoobrony nie wymaga-
jąca ani siły, ani dużych zdolności mo-
torycznych. Liczy się przede wszystkim 
zaangażowanie i chęć rozwoju. A do-

datkowo podczas treningów mamy 
możliwość obcowania z kulturą japoń-
ską poprzez noszenie specjalnych 
strojów do ćwiczeń, zwanych keykogi, 
poprzez ukłony i pojedyncze zwroty w 
języku japońskim. Wchodząc na matę 
zmieniamy zupełnie swój styl bycia ze 
zwykłego europejczyka, na turystę, 
który musi dostosować się do kultury 
obowiązującej w kraju Kwitnącej Wiśni. 

Czy mógłby ś przybli żyć nam tamtej-
szą kultur ę?              
Można by o tym opowiadać cały dzień. 

Postaraj si ę nam w takim razie 
przedstawi ć kultur ę Japonii             
w pigułce.                
Kultura japońska jest zupełnie odmien-
na od tej którą znamy. Ludzie witają 
się ze sobą poprzez ukłon, zawsze są 
wobec siebie uprzejmi, zwracają się do 
siebie grzecznościowo, poprzez doda-
wanie -san, -sama i innych sufiksów do 
nazwisk. Zwracają się do siebie po 
imieniu tylko przy bardzo bliskich rela-
cjach. Chodzą w święta w pięknych, 
różnobarwnych Yukatach, zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety. Jedzą pałecz-
kami, siedząc na kolanach przy niskich 
stolikach, bądź na specjalnych krze-
sełkach bez nóg. Po wszelkich po-
mieszczeniach poruszają się na boso. 
Mają również swój własny styl rysunku 
- mangę. Do tego rysunku dołączona 
jest animacja w postaci bajek - Anime. 

 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Co z kultury Japonii przeniósłby ś do 
naszej polskiej kultury?                                              
To czego ludziom brakuje to uczciwość 
i honor. Zamiast tego jest duma, która 
może jest podobna do honoru, ale re-
prezentuje brak odwagi do przyznania 
się do błędu. Tam ludzie sobie poma-
gają. Dbają o siebie. Nie ma czegoś 
takiego jak zwyczaj ustępowania miej-
sca kobietom czy starszym - nie jest to 
wymagane, bo każdy wie jak się za-
chować. Ludzie tam mają do siebie 
ogromny szacunek. To też by się przy-
dało w Polsce, czy ogólnie na świecie. 

Jak zach ęciłby ś ludzi do poznawa-
nia kultury Japonii?  Młodzież po-
przez bajki animowane wypełnione 
humorem, pozytywną energią, ładną 
kreską i dokładnym wskazaniem na 
zwyczaje Japończyków. Ludzi doro-
słych próbowałbym przekonać za-
awansowaną techniką. Jak to się dzie-
je, że ich firmy dobrze prosperują, że 
są nowocześni, a gospodarka kwitnie. 

A mimo to nadal mają cesarza. Bez 
całej demokracji i udziwnień. Wszystko 
jest związane z tym, ze pracowników 
się szanuje, a o ich rodziny zawsze 
dba. Wtedy nikt się nie martwi, że musi 
zostać dłużej w pracy, że jest wysłany 
na delegacje. Ludzie tam pracują dla 
siebie, nie dla firmy, pomysły są na-
gradzane, a starania doceniane. Takie 
warunki motywują ludzi nie tylko do 
pracy, ale i do życia. 

Czego mogłabym Ci życzyć na za-
kończenie naszej rozmowy?      
Oyasuminasai. 

Zdradzisz nam co to znaczy?      
Dobranoc.  

W takim razie bardzo dzi ękuje za 
rozmow ę i Oyasuminasai.      
Również dziękuje. Dobranoc. 

                Wywiad przeprowadziła
      Monika Poświata 

 

Muzyka i jej wpływ na dzisiejsz ą młodzie ż 

Każdy z nas słucha muzyki, nieważne 
jakiego gatunku, czy rocka, popu, 
jazzu, rapu czy też muzyki klasycznej. 
Większość piosenek niesie ze sobą 
przekaz, niestety coraz częściej utwory 
tracą swój sens i źle działają na 
dzisiejszą młodzież. W zależności od 
tego, jakiego gatunku słuchają 
nastolatki, odpowiednio się ubierają 
i zmieniają pod jego wpływem swoje 
zachowanie. Wiele młodych dziewczyn 
z utęsknieniem czeka na nowe dzieła, 
teledyski swoich ulubionych 
piosenkarzy, piosenkarek, zespołów. 
Gdy któryś z ich wykonawców skończy 
swoją karierę lub ulubiona grupa się 
rozpadnie, młodzież potrafi zrobić 

sobie krzywdę. Różne gatunki muzyki 
różnie działają na młodych ludzi. 
Mogą: wstępować do sekt i odprawiać 
dziwne obrzędy  sekty i odprawiać 
dziwne obrzędy lub wcześniej 
wydorośleć. Większość stawia jednak 
na zmianę stylu i zmienia zachowanie 
na gorsze. Buntują się przeciwko 
rodzicom, nie chodzą do szkoły i nic 
ich nie interesuje. Mam nadzieję, że 
w końcu muzyka zmieni swój kierunek 
i autorzy będą ją tworzyć z myślą 
o zachowaniach młodzieży i o tym, jaki 
ona ma wpływ na ich życie.  

Aleksandra Piekarska 


