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W  Europie lat 60. podczas przetaczającej 
się rewolucji obyczajowej zakończyły się 
złote czasy rodziny. Oczywiście region ten 
nadal można podzielić na kilka klastrów 
krajowych, obszarów wyraźnie różniących 
się reżimem socjalnym, kontekstem spo-
łecznym i politycznym, o różnych dominu-
jących ideach, normach i rolach płci. Ewo-
lucja więzi międzyludzkich jednak trwa, 
choć biegnie nierównolegle, w  różnym 
tempie. Ogólna tendencja to coraz bardziej 
kruche relacje rodzinne, i co za tym idzie, 
większa różnorodność społecznie akcep-
towanych form związków. Od patchworko-
wych, przez jednopłciowe, aż po ich zupeł-
ny, intencjonalny brak. Jednym z  niewielu 
regionów uparcie opierających się europej-
skim trendom jest Sycylia. Podczas gdy na 
północy kontynentu dąży się do rozwiąza-
nia ciasnych, krępujących więzów zależno-
ści międzyludzkich, tu wartość człowieka 
niezmiennie sprowadza się do tego, ilu ma 
przyjaciół i  jak dużym szacunkiem lokalna 
społeczność darzy jego rodzinę.

Skandynawia to region o  naj-

wyższym standardzie życia 

w Europie. Zamożne społeczeń-

stwa darzą rządzących bez-

granicznym zaufaniem. Wie-

rzą w  postęp, dobrobyt i  pokój. 

Promowana jest rodzina oparta 

na partnerstwie i  równości płci. 

Wszyscy są równi i wolni. Skrzęt-

nie odklejają papierowe naklejki 

ze szklanych butelek. Zasilają 

swoje czyste, ekologiczne mia-

sta energią z  krematorium, za-

miast zagarniać ograniczone 

obszary miast na sentymen-

talne pochówki. Coraz bardziej 

autonomiczne jednostki wy-

zwalają się z opresji ekonomicz-

nej i  emocjonalnej uciążliwych 

zależności między członkami 

rodziny. Wierzą, że ludzie na-

prawdę wolni powinni wchodzić 

tylko w  relacje oparte na bez-

interesownym przywiązaniu do 

drugiej osoby, pozbawione przy-

musu i  dobrowolnie pielęgno-

wane, podczas gdy opiekuńcze 

państwo zaspokaja wszystkie inne potrzeby każdego obywatela. To uwalnia 

od niechcianych obowiązków wobec rodziców i dzieci. Higieniczne i sterylne 

banki nasienia pozwalają kobietom wchodzić w związki, jeśli i  kiedy chcą, 

bez presji i  potrzeby kompromisów. Państwo zapewnia dzieciom ochronę 

i  edukację kompletną, zbalansowaną i  efektywną. Szybko uczy je samo-

dzielności, daje poczucie bezpieczeństwa. Wyręcza rodziców, chroni przed 

popełnianiem wychowawczych błędów. Związki międzyludzkie mają swoją 

La fede 
Privata

datę ważności. Kiedy stają się uciążliwe lub 

niewygodne, po prostu się je rozwiązuje. Co-

raz więcej Duńczyków korzysta z możliwości 

rozwodu przez internet. W latach 2015 i 2016 

prawie tyle samo par w  Norwegii rozwiodło 

się lub rozstało poprzez separację, ile wzięło 

ślub. Z danych Eurostatu wynika, że prawie 

połowa gospodarstw domowych w  Szwe-

cji to bezdzietni samotni dorośli. Zdaniem 

Szwedów nie samotni, lecz niezależni. Tak 

zostali nauczeni i tak jest im dobrze. ‘Rodzi-

na przyszłości’ dziś wygląda tam dokładnie 

tak, jak ją sobie wyobrażono i zaplanowano 

40 lat temu. 

W krajach, w których państwo otacza opie-

ką swoich obywateli, odbywa się to kosztem 

utraty znaczenia rodziny. W  świecie, gdzie 

państwa brak, rodzina jest niezbędna, bo 

jest gwarantem ochrony. Przez tysiąclecia 

Sycylia jak prostytutka przechodziła z rąk do 

rąk. Najazdy, wojny, faszyzm, wyzysk i ciągłe 

zmiany zostawiły na społecznym ciele wyspy 

blizny, endemiczny brak zaufania wobec ludzi z zewnątrz, cynizm wobec wła-

dzy, niewiarę w sprawiedliwość społeczną. Ludzie wykształcili w sobie alter-

natywny system społecznych wartości, własny rodzaj moralności. Zaufanie 

publiczne, które powinno stanowić podstawę dobrze urządzonego społe-

czeństwa, na Sycylii nie istnieje. Od pokoleń Sycylijczycy pozostają w stanie 

konformistycznego letargu. Nauczyli się nie buntować, nie protestować, nie 

zadawać pytań. W worku ‘Obcy’ dziś już lądują nie wrodzy najeźdźcy, ale 

wszyscy, których wcześniej nie wrzucono do worka ‘przyjaciół’. Pozostała 

im jedynie la fede privata, czyli przestrzeń prywatna, której ucieleśnieniem 

jest rodzina. Stanowi podstawowy punkt odniesienia każdego Sycylijczyka, 

osobną jednostkę społeczną i  ekonomiczną, nadrzędną wobec indywidu-

alnych aspiracji. Nie wynika to z masochistycznych skłonności południow-

ców do poświęceń. Rodzina jest celem i środkiem. Jedynym znanym Sycy-

lijczykom sposobem zaspokajania potrzeb na każdej płaszczyźnie. Stanowi 

schronienie przed wysokim poziomem społecznej nieprzewidywalności, nie-

sprawiedliwości i agresji. Głowy rodzin, mężczyźni, dbają o bezpieczeństwo 

ich członków nie tylko w sensie ekonomicznym. Ceną za ochronę, płaconą 

ojcom, wujkom i mężom, jest całkowite poddanie się ich woli. Tak przynaj-

mniej jest w zamyśle. Ojciec powinien kontrolować potencjalnie niebezpiecz-

ną seksualność żony i córek. Kiedy poniesie porażkę, by ratować to, co po-

zostało z cnoty lub przysłonić łatkę rogacza, jest zmuszony do wyciągnięcia 

w stosunku do intruza drastycznych konsekwencji. Ciałom kochanków żon 

mafi ozów wtykano w gardło ich własne, zdradzieckie przyrodzenia, by 

przesłanie było czytelne. Choć młody Sycylijczyk reguluje brwi i używa 

kremów z fi ltrem, nadal oczekuje się od niego ‘rycerskości wieśniaczej’ 

i obrony honoru rodziny do ostatniej kropli krwi. Niezmiennie atrakcyjna 

jest krnąbrna duma i  zaradność, również ta granicząca z kombinator-

stwem. Kobiety akceptują ochronę, zajmują się domem, aranżują mał-

żeństwa dzieci. Wiążą członków klanu kleistym spoiwem, dbają o aromat 

sosu do makaronu. Powinny być czułe, posłuszne i dyskretne.

Dla rodziny Sycylijczyk zawsze znajduje czas. Nigdy nie jest tak zajęty, 

by przeszkadzało mu to cieszyć się seksem i jedzeniem. Gorący, duszny 

klimat nie sprzyja za to ciężkiej pracy, skupieniu i inicjatywie. Czas biegnie 

inaczej, nikt od nikogo nie wymaga punktualności. Bardziej absorbująca 

okazuje się zazwyczaj fi liżanka cappuccino niż planowanie przyszłości. 

Cały świat wydaje się kręcić wokół obfi cie zastawionych stołów, kuchnio-jadalni wypełnionych papierosowym dymem, zapa-

chem gotowanego wina i jazgotem wielu pokoleń zgromadzonych przy jednym stole. Nie tylko od święta czy w niedzielę. Niety-

kalny jest czas przeznaczany na codzienne celebrowanie długawych lunchów i jeszcze dłuższych kolacji, godziny trwonione na 

kolejne espresso lub popołudniowe drzemki. W centrum rodziny zawsze stoi mamma. Nieofi cjalnie to ona ma ostatnie zdanie. 

Mocno przesunięta jest granica prywatności i  intymności członków rodziny, być może dlatego, że pokolenia często żyją pod 

jednym dachem. Młodych rodzin, które nie lądują ‘na swoim’, nikt nie zalicza do grona tych, którym się nie powiodło. Szacu-

nek do seniorów jest realny, niewymuszony. Babcie słuchają opowieści o miłosno-erotycznych podbojach wnuków, prabab-

Aleksandra van den Born

‘Kiedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii na pytanie o to, 

jak mi się żyje, odpowiadałam, że jest zimno i wygodnie. 

To wyczerpywało temat. Kiedy pytają o Sycylię, zanim 

odpowiem, parzę kawę i przygaszam światło. Bez względu 

na to, jaki kurs obiera Europa, Sycylia wydaje się zawsze 

dryfować we własnym kierunku’.

Zdjęcia: Aleksandra van den Born
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Na skraju
Europy

Zdjęcia: Aleksandra van den Born
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Kobiety włoskiej mafi i utknęły gdzieś pomiędzy 
nowoczesnością a tradycją. Mogą wydawać wyro-
ki śmierci, ale nie wolno im opuszczać mężów. De-
cydują o inwestycjach w całe sektory rynku, ale 

nie noszą makijażu, kiedy mąż siedzi w więzieniu. Przez blisko dwa wieki stanowiły ciemną, milczącą scenografi ę dla krwawych 
popisów mężczyzn. W ostatnich latach w górę poszła kurtyna nowego mafi jnego teatru – w nim kobiety często grają główne role 
w sztukach o miłości, pieniądzach, władzy oraz o śmierci.  

Madonny
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Kobiety Mafii wydają się 
wpisywać w ogólny trend obserwowany 
na całym świecie. Model hegemonicznej 
męskości jako cechy idealnego 
lidera zmienia się powoli również 
w społeczeństwach ‘Zacofanych’, 
gdzie kobiety coraz częściej pełnią nie 
tylko funkcje posłańców, 
ale też wykonawców czy decydentów.
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W  2006 roku Clive Humby 
pierwszy raz użył stwier-
dzenia ‘dane to nowa ropa’. 
Chwytliwe zdanie szybko 
zrobiło karierę, m.in. dlate-
go, że stojąca za nim meta-
fora daje duże możliwości 
interpretacyjne. Faktycz-
nie powstała cała potężna 
gałąź gospodarki związana 
z  przetwarzaniem i  groma-
dzeniem danych, a  fi rmy, 
które się nią zajmują, urosły 
do kosmicznych rozmiarów. 
Apple, Alphabet (fi rma-
-matka Google’a), Micro-
soft, Facebook i  Amazon 
są pięcioma najwyżej wy-
cenianymi spółkami giełdo-
wymi na świecie. I  chociaż 
nie jest prawdą, że Apple 
jest wart więcej od Polski, 
to nie ma w  tej chwili pań-
stwa, które stać by było na 
to, żeby którąś z  tych fi rm 
kupić – oczywiście gdyby 
istniała taka techniczna 
możliwość. Z  drugiej stro-
ny dane zmieniają sposób 
funkcjonowania świata, 
wpływając bardzo znaczą-
co nie tylko na przemysł, ale 
też na życie osobiste wie-
lu milionów ludzi. Pojawie-

nie się ‘przemysłu danych’ 
i związanych z nim produk-
tów prowokuje więc pytania 
podobne do tych, jakie po-
jawiały się przy odkrywaniu 
złóż czarnego złota. Pytania 
o  to, czym jest monopol, 
jak mierzyć potęgę i  wpły-
wy spółek, jak zapewnić 
wzajemną równowagę fi rm 
i ich pozycję wobec państw 
i  jak chronić konsumentów 
przed nadużyciami, zwłasz-
cza w  sytuacji, gdy usługi 
i produkty, które kupują, są 
tak skomplikowane tech-
nicznie, że prawie nikt nie 
jest w  stanie przewidzieć, 
jakie zagrożenia i problemy 
ze sobą niosą, pozostaje 
otwarte

Sztuczna inteligencja, jak każdy automat, 
po prostu robi to, co jej kazano. Jeśli źle 
określimy cel, możemy się narazić na 
nieoczekiwane konsekwencje.

Nowa Ropa 

Analogia do ropy nie kończy się jednak tylko na tym, że 

dane są zasobem, który napędza cyfrową produkcję sze-

rokiej gamy dóbr, kształtuje funkcjonowanie świata i  po-

woduje potencjalnie wiele problemów. Podobnie jak ropę, 

dane trzeba bowiem przetwarzać i destylować, żeby uzy-

skać coś, co może przynieść jakiekolwiek korzyści. Znacz-

na część zbieranych i używanych dzisiaj danych jest tylko 

minimalnie ustrukturyzowana, pełna śmieci oraz błędów 

i w formie surowej do niczego się nie nadaje. Nową chemią, 

nową inżynierią paliw i materiałów staje się więc dziedzi-

na nazywana Data Science a nowymi silnikami – złożone 

z wielu pracujących razem w klastrach komputerów plat-

formy ‘big data’. Oba terminy są mocno nieostre, ale nie 

warto opisywać sporów o defi nicje. Grunt jest taki, że za-

soby obliczeniowe dostępne bez wielkiego trudu nawet dla 

niezbyt dużych fi rm są ogromne, a to głównie dzięki chmu-

rom obliczeniowym, z których największe i najpopularniej-

sze należą do Amazona (AWS), Microsoftu (Azure) i Google’a 

(Google Cloud Platform). Dostępna jest też niespotykana 

nigdy wcześniej ilość danych. Z drugiej strony możliwości 

analizy danych i ich zastosowania w zupełnie nowych dzie-

dzinach stają się naprawdę niesamowite, w znacznej mie-

rze dzięki temu, że w zakres data science wchodzi szerokie 

zastosowanie metod sztucznej inteligencji.

Szymon Urbański 

Ma ponaddziesięcioletnie doświadczenie w  prowa-

dzeniu projektów data analytics, data science i big 

data. Tworzył rozwiązania dla klientów z branż FMCG, 

OTC, auto-moto, telekomów, bankowości, ubezpie-

czeń i  innych. Rozwijał zespoły data science w róż-

nych strukturach. Obecnie kieruje zespołem data 

science w fi rmie Lingaro.

Dominik Maj 

Jest konsultantem w  zespole Big Data & IoT w  firmie 

Lingaro. Na co dzień zajmuje się budowaniem systemów 

do przetwarzania dużych zbiorów danych, obecnie 

głównie w chmurze.

Lingaro

Jest zaufanym partnerem technologicznym global-

nych liderów przemysłu z listy Fortune 500. ‘Wspiera-

my naszych klientów w transformacji cyfrowej, poma-

gając im w budowaniu przewagi konkurencyjnej na 

lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu gromadzonych 

przez nich danych. Dostarczamy całościowe rozwią-

zania, skupiając się zwłaszcza na obszarach big data, 

business intelligence, hurtowni danych, data science 

oraz internet of things. Łączymy profesjonalizm i ska-

lowalność rozwiązań z innowacyjnym i zwinnym dzia-

łaniem startupu’.

Dzisiejsze systemy nazywane zbiorczo 

sztuczną inteligencją (ang. artifi cial intelli-

gence, AI) są często inspirowane budową 

mózgu i  potrafi ą czasami rozwiązywać za-

skakująco złożone problemy, ale trudno je 

nazwać faktycznie inteligentnymi. Ich ucze-

nie się jest bardzo partykularne i polega na 

tym, że działanie systemu nie jest z  góry 

zdeterminowane przez programistę, ale na 

podstawie danych historycznych jest on 

w  stanie dopasować się do oczekiwanego 

efektu, minimalizując przy tym zdefi niowa-

ny w  jakiś sposób błąd. Konkretny system 

ma rozwiązywać konkretne zadanie, najczę-

ściej dopasowując się po prostu do zależ-

ności występujących w danych, na których 

jest uczony. Takie ‘prymitywne’ metody wy-

starczą jednak, by komputery pokonywały 

i  przejmowały rolę ludzi w  coraz szerszym 

zakresie zadań, wliczając w to powoli dzie-

dziny takie, jak tworzenie obrazów i muzyki 

czy rozpoznawanie dowolnych obiektów na 

zdjęciach, czyli zadania jeszcze niedaw-

no zarezerwowane w całości dla człowieka. 

Jest to z  jednej strony fascynujące, z  dru-

giej przeraża wizją masowego bezrobocia, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo dyna-

miczny rozwój AI.

Odległym ideałem jest jednak wciąż stwo-

rzenie tzw. silnej lub ogólnej sztucznej in-

teligencji (ang. Artifi cial General Intelligen-

ce, AGI), czyli takiego systemu, który miałby 

zdolności intelektualne i  poznawcze równe 

ludzkim we wszystkich dziedzinach. AGI 

miałaby być w  stanie sama się doskonalić, 

tworząc coraz lepszą sztuczną inteligencję, 

która jeszcze szybciej by się uczyła i  tak 

postępowałby lawinowy rozwój, którego 

kierunek jest nie do przewidzenia. Motyw 

ten znany jest z science fi ction, a moment, 

w  którym coś takiego nastąpi, nazywany 

osobliwością (ang. singularity). Był on już 

kilka razy zapowiadany. W  1965 pionier AI 

Herbert A. Simon pisał, że ‘w ciągu dwudzie-

stu lat maszyny będą w stanie wykonywać 

każdą pracę, którą wykonuje obecnie czło-

wiek’. Specjaliści, którzy obecnie zajmują się 

tematem, nie są zgodni, czy stworzenie AGI 

jest w ogóle możliwe, a jeśli tak, to w jakim 

horyzoncie czasowym oraz co tak napraw-

dę oznacza ‘silna sztuczna inteligencja’. 

Dużo częściej pojawiają się jednak obawy, 

a nawet alarmy związane z tym, że systemy 

AI mogą wymknąć się spod kontroli nawet 

przed osiągnięciem samodzielności czy sa-

moświadomości, o  ile coś takiego jest fak-

tycznie możliwe, a  kluczową rolę mogą tu 

odegrać hakerzy lub zwykły ludzki błąd przy 

projektowaniu.

Sztuczna inteligencja,
czyli droga do osobliwości
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Wiele prac można zautomatyzować 

już teraz za pomocą 

istniejących technologii.

Rozpowszechnia się BPA pozwalające 

automatyzować całe 

procesy biznesowe.

Ludzie łatwiej się adaptują, 

trudniej zmienić linię produkcyjną

niż przyuczyć ludzi do nowych zadań.

Największe korzyści przynosi 

połączenie sił ludzkich z siłą 

maszyn i automatów.

Automatyzacja i technologia 

w ogóle przynoszą nowe możliwości 

ekonomiczne, nie w sensie pracy 

etatowej, ale np. prowadzenia małej 

działalności zdalnie, sprzedaży przez 

internet itp.

Podatek od robotów.

Dochód podstawowy.

Istnieją już roboty, które uczą się 

naśladować ludzkie działanie 

obserwując aktywność ludzi.

Roboty stają się coraz bardziej 

ludzkie – rozpoznają emocje, 

tworzą muzykę, malują obrazy.

Komputery wciąż nie potrafią 

stawiać pytań i definiować 

problemów do rozwiązania.

Kontakt międzyludzki jest naturalną 

potrzebą i w wielu dziedzinach 

nie chcemy z niego rezygnować.

Roboty są nadal bardzo nieporadne 

manualnie, gdy pojawia się potrzeba 

operowania nieregularnymi obiektami.

Pomysly

PrzeciwPrzeciw

Pomysly

45% wszystkich czynności, 
za które płaci się ludziom, można 
automatyzować z wykorzystaniem 
już istniejących technologii.

Dla wielu ludzi pierwsze sko-

jarzenie z  automatyzacją to 

linia produkcyjna, na której 

rząd robotów składa z części 

samochód. Rzeczywistość 

jest już znacznie dalej, jeśli chodzi o techniczne możliwości automatyzacji. Furorę robi Bu-

siness Process Automation, czyli przerzucanie na barki komputerów zadań na wyższym 

poziomie abstrakcji, takich jak wprowadzanie danych do Excela czy wysyłanie maili w od-

powiedzi na konkretne wydarzenia. Narzędzia BPA mogą często po prostu zastąpić osobę 

obsługującą komputer, jeżeli zestaw czynności, które wykonują, jest powtarzalny. Bada-

nia Carla Freya i Michaela Osborna, ekonomistów z Oksfordu, którzy przeanalizowali 700 

zawodów występujących w Stanach Zjednoczonych, wskazują, że prawie 50 proc. z nich 

można zautomatyzować w ciągu dwóch dekad. Komputery dobrze, a czasem bardzo dobrze 

i dużo lepiej od ludzi radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i odpowiadaniem na pyta-

nia. Wciąż jednak to człowiek musi postawić problem i zadać pytanie. 

Prawda o wpływie automatyzacji na rynek pracy jest jednak bardziej złożona. Podobne ba-

dania robili bowiem analitycy z firmy McKinsey, którzy sprawdzając, z  jakich konkretnych 

czynności składają się różne prace, stwierdzili, że 45 proc. wszystkich czynności, za które 

płaci się ludziom, można zautomatyzować z wykorzystaniem już istniejących technologii. 

Brzmi dosyć strasznie, ale te same badania stwierdzają, że tylko 5 proc. istniejących zawo-

dów da się w pełni zautomatyzować. Trzeba też pamiętać, że nie zawsze to, że jakaś czyn-

ność może zostać zautomatyzowana, oznacza też, że zostanie. W grę wchodzą przecież 

także takie czynniki, jak koszt automatyzacji, dostępność odpowiednich pracowników, ko-

rzyści z automatyzacji takie jak poprawa jakości czy szybkości pracy, a także kwestie praw-

ne i akceptowalność społeczna. Wciąż niewielu ludzi chciałoby, żeby zamiast pielęgniarki 

opiekował się nimi robot. Cechą, która radykalnie odróżnia ludzi od komputerów, jest też 

zdolność adaptacji do szybkozmiennych warunków. W wysoce zaawansowanych technicz-

nie fabrykach Huawei znaczna część linii produkcyjnych wykorzystuje pracę ręczną przy 

montażu elektroniki nie dlatego, że ludzie są tańsi, ale dlatego, że łatwiej jest co pół roku 

nauczyć ludzi składać nowy model telefonu czy routera niż budować w tym tempie kolejne 

roboty, które będą w stanie wykonać te zadania. Jedno, co jest w 100 proc. pewne to fakt, 

że automatyzacja dotknie prawie każdego zawodu, każdej pracy, niekoniecznie wcale przej-

mując ją w całości, ale często wymagając od ludzi współpracy z robotami i z komputerami 

lub nauczenia się, jak je obsługiwać.

ZaZa

Automatyzować
— co to w ogóle znaczy?
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Bezwarunkowy 
Dochód
Podstawowy 
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Dlaczego 
Nierówności są złe? 

Część osób twierdzi, że nierówności są na-
turalne. Nigdy nie mieliśmy do czynienia 
ze społeczeństwem, w którym dobra były 
rozdzielone równo i nigdy zapewne takiego 
stanu nie osiągniemy. Przecież ludzie róż-

nią się talentami, pracowitością, uporem, nieprawda? Prawda. Ale nie ma czegoś takiego jak naturalny stan nierówności 
społecznych. Podział dóbr zmienia się czasie, jest uzależniony od systemu społeczno-gospodarczego, różne kraje mają 
różny poziom nierówności. Tych różnic nie da się wytłumaczyć prawem naturalnym. Jakiś poziom nierówności jest pożą-
dany, ponieważ stanowi bodziec motywacyjny do szeroko rozumianej pracy i rozwoju. Ale im większe nierówności, tym 
więcej pojawia się problemów społecznych i ekonomicznych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

1.Nierówności hamują 
wzrost gospodarczy
Raport OECD z 2014 roku wskazuje, że nierówności 

dochodowe spowalniają wzrost gospodarczy. Dla-

czego tak się dzieje? Badacze z OECD podkreślają, 

że nierówności przyczyniają się do pogorszenia 

jakości edukacji, zwłaszcza osób biedniejszych. 

Mało tego, badacze wykazali, że redystrybucja nie 

redukuje wzrostu gospodarczego.  

3.Nierówność to marnowanie potencjałów
Część ekspertów zwraca uwagę na to, że w społeczeństwach, gdzie istnieją duże nierówności, kanały 

awansu społecznego są zablokowane. Oznacza to, że osoby bardzo zdolne z nizin społecznych mają 

niewielkie szanse na awans, a to z kolei jest marnowaniem ich potencjału i podkopywaniem meryto-

kratycznego charakteru społeczeństwa i gospodarki.

5.Coraz większe 
zadłużenie prywatne, 
większe zadłużenie 
publiczne
Część specjalistów zwraca uwagę na to, że rosną-

ce nierówności wynikają m.in. z poluzowania poli-

tyki fi skalnej – obniżania podatków, zwłaszcza dla 

najbogatszych, oraz pobłażania największym fi rmom 

(Apple zgromadził na swoich kontach blisko 1 bln 

gotówki, a i tak był zamieszany w zmowę podatkową 

z władzami Luksemburga). To przyczynia się do osła-

biania jakości usług publicznych takich jak szkoły czy 

systemy ochrony zdrowia. Z jednej strony państwa, 

które folgują bogatym i dużym przedsiębiorstwom, 

muszą zaciągać długi, żeby utrzymać przynajmniej 

część jakości usług publicznych, z drugiej strony nie 

są w stanie utrzymać ich wszystkich i w ramach ‘ta-

nich państw’ redukują część z nich. To z kolei wpę-

dza klasę średnią w długi; osoby z tej grupy muszą je 

zaciągać, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia. 

2.Nierówność
to polityczna
beczka prochu
Andrew Berg i Jonathan D. Ostry z Wydziału Badań 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego twier-

dzą, że duże nierówności, które ograniczają dostęp 

nie tylko do szkolnictwa, ale również do wysokiej 

jakości usług medycznych, wpływają na nastro-

je polityczne i potencjalnie mogą wydźwignąć do 

władzy populistów. 

4.Najbogatsi nie
mogą złamać prawa
Organizacja Oxfam szacuje, że majątek ośmiu naj-

bogatszych mężczyzn jest równy majątkowi poło-

wy ludzkości, czyli ponad 3,5 mld najbiedniejszych 

ludzi. Złośliwi mówią, że jeżeli jest się miliarderem, to 

nie można popełnić przestępstwa – wtedy zdarza-

ją się tylko nieporozumienia i drobne niezręczności. 

Podobnego zdania jest ekonomiczny noblista Joseph 

Stiglitz. Uważa, że za absurdalnym bogactwem idzie 

ogromna władza. Jeżeli posiada się majątki równe 

wpływom budżetowym części państw, to ma się 

również władzę potrzebną do kreowania prawa pod 

swoje potrzeby. Noblista uważa, że taka patologia 

ma szczególne miejsce w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie obowiązuje – jego zdaniem – quasi-korupcyjny 

system fi nansowania kampanii wyborczych.
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nie tylko do szkolnictwa, ale również do wysokiej 

jakości usług medycznych, wpływają na nastro-

je polityczne i potencjalnie mogą wydźwignąć do 

władzy populistów. 

4.4.Najbogatsi nie
mogą złamać prawa
Organizacja Oxfam szacuje, że majątek ośmiu naj-

bogatszych mężczyzn jest równy majątkowi poło-
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ją się tylko nieporozumienia i drobne niezręczności. 

Podobnego zdania jest ekonomiczny noblista Joseph 

Stiglitz. Uważa, że za absurdalnym bogactwem idzie 

ogromna władza. Jeżeli posiada się majątki równe 

wpływom budżetowym części państw, to ma się 

również władzę potrzebną do kreowania prawa pod 

swoje potrzeby. Noblista uważa, że taka patologia 

ma szczególne miejsce w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie obowiązuje – jego zdaniem – quasi-korupcyjny 

system fi nansowania kampanii wyborczych.1
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Kamil Fejfer

Analityk nierówności i rynku pracy związany 

z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

Dziennikarz, publikuje w OKO.press, Gazeta.pl, 

Krytyce Politycznej, VICE, F5. Prowadzi fanpage’a 

‘Magazyn Porażka’. Autor książki ‘Zawód’ zawierającej 

reportaże z polskiego rynku pracy.
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Czy środki z 500+ 
są przepijane?

Również ten argument bardzo często pojawia się w  dysku-

sjach. W  szczególnych przypadkach, kiedy gmina ma infor-

macje, że pieniądze z  programu są wydawane niezgodnie 

z przeznaczeniem (np. właśnie przepijane), może zamienić je 

na świadczenia rzeczowe. I  rzeczywiście zdarzają się takie 

przypadki. Jest ich… 0,03 proc. Wg badania przeprowadzone-

go przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 

środki z programu w pierwszej kolejności są przeznaczane na 

żywność i ubiór, następnie na edukację i  zajęcia dodatkowe 

dla dzieci, opłaty związane ze szkołą, rozrywkę i zwiększenie 

oszczędności.

Czy nas na to stać?
Może środki nie są przepijane i wcale tak wiele matek nie rezy-

gnuje z pracy, ale nas po prostu na to nie stać – mogą powie-

dzieć niektórzy. No właśnie, stać nas czy nie? Jeżeli spojrzy-

my na dane OECD, to okaże się, że defi cyt budżetowy w 2016 

roku, a więc wtedy, kiedy 500+ było już wypłacane, wyniósł 2,4 
proc., 0,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej, i był ponad dwa 

razy mniejszy niż w 2011 roku. Trudno jest policzyć, jaka część 

‘defi cytowych’ środków to właśnie 500+. Wiemy natomiast, że 

Polska się nie zawaliła od programu. Zwłaszcza że polityka fi -

skalna ma bardzo wiele instrumentów równoważenia budżetu 

– podniesienie podatków (co wbrew rozpowszechnionym opi-

niom wcale nie musi odbywać się kosztem wzrostu gospodar-

czego), czy choćby uszczelnienie VAT.

Czy ustawą można 
znieść ubóstwo?

W niektórych kręgach popularna jest ironiczna teza, że ’usta-

wą da się znieść ubóstwo’. W swojej sarkastycznej wymowie 

ma wskazywać na to, że podejmowanie się rozwiązania pro-

blemu biedy za pomocą ustaw jest nie tylko z góry skazane na 

porażkę, ale również absurdalne. Tymczasem program 500+ 

jest świetnym przykładem tego, że ustawą ubóstwo można je-

śli nie zlikwidować, to znacznie ograniczyć. Z powodów syste-

mowych dzieci w Polsce są jedną z najbardziej narażonych na 

ubóstwo grup społecznych. Wg GUS wskaźnik tzw. ubóstwa 

skrajnego zmniejszył się z 9 proc. w 2015 roku do niecałych 
 6 proc. w 2016. To spadek o ponad jedną trzecią.

Ubóstwo wśród dzieci utrzymywało się przez lata na zbliżonym 

poziomie. Dopiero po wprowadzeniu 500+ ten wskaźnik zna-

cząco spadł. A warto pamiętać, że program ruszył w kwietniu. 

Mało tego, wskaźnik ubóstwa skrajnego spadł w tych gospo-

darstwach domowych, w których były dzieci, a więc w tych, 

które były uprawnione do pobierania świadczenia. W  innych 

pozostał na takim samym poziomie, co w  roku poprzednim. 

W 2017 roku możemy się spodziewać dalszego zmniejszenia 

liczby ubogich dzieci.

Czy 500+ 
powoduje infl ację?

Wiele osób obawiało się, że ‘rozdawanie’ ludziom pieniędzy 

skończy się podwyżką cen. Jeżeli na rynku jest więcej pie-

niędzy, to pieniądz jest mniej wart. Jeżeli nagle setki tysięcy 

osób zwiększyły swój dochód o  co najmniej 500 złotych, to 

przedsiębiorcy powinni podnieść ceny. Tyle teorii. A praktyka? 

W 2016 roku w Polsce mieliśmy do czynienia z defl acją na po-
ziomie -0.6. Rok wcześniej defl acja wynosiła -0.9, w 2014 infl a-

cja wynosiła równe 0 proc.

Czy przez 500+ 
wzrosła dzietność?

Warto zacząć od tego, że w tzw. ocenie skutków regulacji, czyli 

w dokumencie zawierającym m.in. cele ustawy, były wymienio-

ne dwa fundamenty programu. Pierwszy: socjalno-redystry-

bucyjny, czyli po prostu polepszenie warunków życia rodzin, 

drugi pronatalistyczny, czyli zwiększenie liczby urodzeń.

I rzeczywiście w 2016 roku urodziło się 382 tys. żywych dzie-

ci. O 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Ale jeśli postrzegać pro-

gram kosztowo, jego aspekt pronatalistyczny jest nieefektyw-

ny. Jeżeli w 2016 roku wydaliśmy na niego ok. 17 mld złotych, 
to każde ‘nadliczbowe’ dziecko kosztowało podatnika 1,3 mln 
złotych.

Przyczyny braku dzietności są bardzo złożone. Wg Diagnozy 

Społecznej dla przyszłych rodziców istotna jest stabilność za-

trudnienia. A o tę bardzo trudno na uśmieciowionym, zwłasz-

cza dla młodych, rynku pracy. Liczy się wysokość wypłat, co 

przy medianie 2350 złotych na rękę nie rokuje zbyt dobrze. 

Ważna jest też w końcu stabilna sytuacja mieszkaniowa.

500+ bonusy
Wiemy, że na 500+ tracą fi rmy oferujące chwilówki. Wg Biura 

Informacji Kredytowej, w 2016 roku było znacznie mniej chęt-

nych na krótkoterminowe, wysoko oprocentowane pożyczki. 

Spółka Marka SA ofi cjalnie przyznała, że jej kłopoty fi nansowe 

wynikają z rządowych transferów.

Część ośrodków pomocy społecznej raportowało, że pojawiło 

się zjawisko odchodzenia kobiet z toksycznych związków. Ko-

biety wsparte rządowymi pieniędzmi na dzieci mogły w końcu 

pozwolić sobie na odejście od partnerów stosujących prze-

moc. Środki po prostu pomogły im się usamodzielnić ekono-

micznie. Nie ma niestety głębszych badań na ten temat i nie 

wiadomo, na ile zjawisko takie jest powszechne.

Duże rodziny wydźwignęły się z biedy. Z powodów struktural-

nych to właśnie wielodzietne rodziny są szczególnie narażo-

ne na ubóstwo. Bierze się to stąd, że nawet wysokie zarobki 

członka rodziny, podzielone na czwórkę lub więcej potomstwa, 

dają niewielką sumę na głowę. Kiedy jednak na każde dziecko 

dodatkowo przypada 500 złotych, to rodziny dostają zastrzyk 

w postaci nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
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Czy środki z 500+
są przepijane?

Również ten argument bardzo często pojawia się w  dysku-

sjach. W  szczególnych przypadkach, kiedy gmina ma infor-

macje, że pieniądze z  programu są wydawane niezgodnie 

z przeznaczeniem (np. właśnie przepijane), może zamienić je 

na świadczenia rzeczowe. I  rzeczywiście zdarzają się takie 

przypadki. Jest ich… 0,03 proc. Wg badania przeprowadzone-

go przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, 

środki z programu w pierwszej kolejności są przeznaczane na 

żywność i ubiór, następnie na edukację i  zajęcia dodatkowe 

dla dzieci, opłaty związane ze szkołą, rozrywkę i zwiększenie 

oszczędności.

Czy nas na to stać?
Może środki nie są przepijane i wcale tak wiele matek nie rezy-

gnuje z pracy, ale nas po prostu na to nie stać – mogą powie-

dzieć niektórzy. No właśnie, stać nas czy nie? Jeżeli spojrzy-

my na dane OECD, to okaże się, że defi cyt budżetowy w 2016 

roku, a więc wtedy, kiedy 500+ było już wypłacane, wyniósł 2,4 
proc., 0,2 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej, i był ponad dwa 

razy mniejszy niż w 2011 roku. Trudno jest policzyć, jaka część 

‘defi cytowych’ środków to właśnie 500+. Wiemy natomiast, że 

Polska się nie zawaliła od programu. Zwłaszcza że polityka fi -

skalna ma bardzo wiele instrumentów równoważenia budżetu 

– podniesienie podatków (co wbrew rozpowszechnionym opi-

niom wcale nie musi odbywać się kosztem wzrostu gospodar-

czego), czy choćby uszczelnienie VAT.

Czy ustawą można 
znieść ubóstwo?

W niektórych kręgach popularna jest ironiczna teza, że ’usta-

wą da się znieść ubóstwo’. W swojej sarkastycznej wymowie 

ma wskazywać na to, że podejmowanie się rozwiązania pro-

blemu biedy za pomocą ustaw jest nie tylko z góry skazane na 

porażkę, ale również absurdalne. Tymczasem program 500+ 

jest świetnym przykładem tego, że ustawą ubóstwo można je-

śli nie zlikwidować, to znacznie ograniczyć. Z powodów syste-

mowych dzieci w Polsce są jedną z najbardziej narażonych na 

ubóstwo grup społecznych. Wg GUS wskaźnik tzw. ubóstwa 

skrajnego zmniejszył się z 9 proc. w 2015 roku do niecałych 
 6 proc. w 2016. To spadek o ponad jedną trzecią.

Ubóstwo wśród dzieci utrzymywało się przez lata na zbliżonym 

poziomie. Dopiero po wprowadzeniu 500+ ten wskaźnik zna-

cząco spadł. A warto pamiętać, że program ruszył w kwietniu. 

Mało tego, wskaźnik ubóstwa skrajnego spadł w tych gospo-

darstwach domowych, w których były dzieci, a więc w tych, 

które były uprawnione do pobierania świadczenia. W  innych 

pozostał na takim samym poziomie, co w  roku poprzednim. 

W 2017 roku możemy się spodziewać dalszego zmniejszenia 

liczby ubogich dzieci.

Czy 500+
powoduje infl ację?

Wiele osób obawiało się, że ‘rozdawanie’ ludziom pieniędzy 

skończy się podwyżką cen. Jeżeli na rynku jest więcej pie-

niędzy, to pieniądz jest mniej wart. Jeżeli nagle setki tysięcy 

osób zwiększyły swój dochód o  co najmniej 500 złotych, to 

przedsiębiorcy powinni podnieść ceny. Tyle teorii. A praktyka? 

W 2016 roku w Polsce mieliśmy do czynienia z defl acją na po-
ziomie -0.6. Rok wcześniej defl acja wynosiła -0.9, w 2014 infl a-

cja wynosiła równe 0 proc.

Czy przez 500+
wzrosła dzietność?

Warto zacząć od tego, że w tzw. ocenie skutków regulacji, czyli 

w dokumencie zawierającym m.in. cele ustawy, były wymienio-

ne dwa fundamenty programu. Pierwszy: socjalno-redystry-

bucyjny, czyli po prostu polepszenie warunków życia rodzin, 

drugi pronatalistyczny, czyli zwiększenie liczby urodzeń.

I rzeczywiście w 2016 roku urodziło się 382 tys. żywych dzie-

ci. O 13 tys. więcej niż rok wcześniej. Ale jeśli postrzegać pro-

gram kosztowo, jego aspekt pronatalistyczny jest nieefektyw-

ny. Jeżeli w 2016 roku wydaliśmy na niego ok. 17 mld złotych,
to każde ‘nadliczbowe’ dziecko kosztowało podatnika 1,3 mln 
złotych.

Przyczyny braku dzietności są bardzo złożone. Wg Diagnozy 

Społecznej dla przyszłych rodziców istotna jest stabilność za-

trudnienia. A o tę bardzo trudno na uśmieciowionym, zwłasz-

cza dla młodych, rynku pracy. Liczy się wysokość wypłat, co 

przy medianie 2350 złotych na rękę nie rokuje zbyt dobrze. 

Ważna jest też w końcu stabilna sytuacja mieszkaniowa.

500+ bonusy
Wiemy, że na 500+ tracą fi rmy oferujące chwilówki. Wg Biura 

Informacji Kredytowej, w 2016 roku było znacznie mniej chęt-

nych na krótkoterminowe, wysoko oprocentowane pożyczki. 

Spółka Marka SA ofi cjalnie przyznała, że jej kłopoty fi nansowe 

wynikają z rządowych transferów.

Część ośrodków pomocy społecznej raportowało, że pojawiło 

się zjawisko odchodzenia kobiet z toksycznych związków. Ko-

biety wsparte rządowymi pieniędzmi na dzieci mogły w końcu 

pozwolić sobie na odejście od partnerów stosujących prze-

moc. Środki po prostu pomogły im się usamodzielnić ekono-

micznie. Nie ma niestety głębszych badań na ten temat i nie 

wiadomo, na ile zjawisko takie jest powszechne.

Duże rodziny wydźwignęły się z biedy. Z powodów struktural-

nych to właśnie wielodzietne rodziny są szczególnie narażo-

ne na ubóstwo. Bierze się to stąd, że nawet wysokie zarobki 

członka rodziny, podzielone na czwórkę lub więcej potomstwa, 

dają niewielką sumę na głowę. Kiedy jednak na każde dziecko 

dodatkowo przypada 500 złotych, to rodziny dostają zastrzyk 

w postaci nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
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‘Prywatność jest elementem koniecznym otwartego społeczeństwa cy-

frowej ery. (...) Musimy bronić własnej prywatności, jeśli chcemy ją 

posiadać w jakimkolwiek stopniu. Musimy połączyć siły i stworzyć 

system pozwalający na dokonywanie anonimowych transakcji. Przez 

wieki ludzie bronili swej prywatności za pomocą szeptu, mroku, 

kopert, zamkniętych drzwi, sekretnych uścisków dłoni i posłańców. 

Technologie przeszłości nie pozwalały na uzyskanie prawdziwie 

ścisłej prywatności – ale nowe technologie to umożliwiają. My, 

Cypherpunks, jesteśmy zdeterminowani do tworzenia systemów za-

pewniających anonimowość. Bronimy prywatności za pomocą kryp-

tografi i, anonimowych systemów mailowych, cyfrowych podpisów 

i elektronicznych pieniędzy.’

— Eric Hughes, ‘A  Cypherpunk’s  Manifesto’, 9 marca 1993 roku.

Na początku lat 90., gdy tęczowe gradienty w tle i comic sans 

w nagłówkach były złotym standardem web designu, niewielka 

grupa geeków zafascynowanych możliwościami współczesnej 

kryptografi i założyła grupę mailingową. Tak narodził się ruch 

Cypherpunks, którego główną misją było zapewnienie po-

wszechnie dostępnej kryptografi i, gwarantującej prywatność 

w  sieci i  udaremniającej wszelkie próby inwigilacji ze strony 

rządów oraz korporacji. To w ramach tej grupy zrodziły się m.in. 

idee stworzenia ‘elektronicznych pieniędzy’. Miały one pozwo-

lić na uniezależnienie się od kontroli instytucji oraz zapewnić 

anonimowość transakcji podobną do tej wykonywanej w go-

tówce, która zdaniem ‘kryptopunków’ jest niezbędnym ele-

mentem wolnego społeczeństwa. 

O ile we wczesnych latach 90. bicie na alarm w kwestii prywat-

ności w sieci mogło wydawać się nieco na wyrost, o tyle współ-

cześnie manifest ‘kryptopunków’ stał się niezwykle aktualny. 

Niestety, wbrew dość powszechnemu przekonaniu, Internet 

jest dziś daleki od systemu zapewniającego nam anonimo-

wość. Można by wręcz powiedzieć, że tworzy on niebezpiecz-

ną iluzję anonimowości. Oczywiście dla zwykłego użytkownika 

sieci odkrycie, kto stoi za hejterskim wpisem na forum, jest 

praktycznie niemożliwe, jednakże dla zdeterminowanego ha-

kera, dużej korporacji czy też rządu nie jest to szczególnym 

wyzwaniem. Internet tworzy zatem olbrzymią asymetrię in-

formacyjną. Zwykli obywatele, oddolne organizacje pozarzą-

dowe czy niezależni dziennikarze są odgradzani od dostępu 

do informacji silnymi zabezpieczeniami. Tymczasem za spra-

wą technologii masowej inwigilacji oraz efektywnej analizy big 

data rządy i korporacje są w stanie dowiedzieć się o nas nie-

mal wszystkiego.

Jakub Koźniewski

Projektant interakcji działający na polu nowych me-

diów w ramach kolektywu PanGenerator. Tworzy insta-

lacje i obiekty interaktywne z nurtu tangible interac-

tion, physical computing oraz internet of things, które 

są regularnie prezentowane na wystawach w Polsce 

i na całym świecie oraz opisywane w prasie branżowej. 

Zdobywca Złotego Lwa w Cannes w kategorii Design 

w 2016 roku. Prowadzi zajęcia na podyplomowych 

studiach Creative Coding w School of Form.

Zdjęcia: Materiały prasowe
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Dark Web
w 10 krokach

1.   Ściągnij przeglądarkę TOR.
Podstawowym narzędziem potrzebnym do przeglądania zasobów 

dark webu jest przeglądarka TOR. Na poziomie interfejsu nie 

różni się ona niczym od współczesnych przeglądarek. Obecna 

wersja bazuje na zmodyfi kowanej wersji Firefoxa i można ją 

pobrać ze strony https://www.torproject.org/ 

2.  Wyłącz JavaScript i Flasha.

Należy się upewnić, że obsługa skryptów i pluginów takich 

jak Flash jest wyłączona. Obecnie przeglądarka TOR domyślnie 

ogranicza ich obsługę, warto jednak zweryfi kować te ustawie-

nia. Mimo całej anonimowości sieci TOR, skrypty i pluginy 

działające na stronach mogą ułatwić tropienie ruchu w sieci.

3.  Nie korzystaj z wyszukiwarki Google.

Co prawda Google nie odżegnuje się od swojego pierwotnego 

motta ’Don’t be evil’, ale jasne jest, że śledzenie użytkow-

ników najwyraźniej nie mieści się w defi nicji zła tej kor-

poracji. Dobrą alternatywę dla wyszukiwarki Google stanowi 

DuckDuckGo.com, która stawia na pierwszym miejscu prywatność 

użytkowników.

4.  Nie korzystaj z torrentów podczas korzystania z sieci TOR.

Torrentów nie należy ściągać poprzez sieć TOR z co najmniej 

dwóch względów. Po pierwsze: pobieranie dużych plików obcią-

ża znacznie dedykowaną sieć routerów TOR’a i spowalnia ich 

działanie. Po drugie: protokół torrent stwarza zagrożenie 

ujawnienia naszego prawdziwego adresu IP, a tym samym niwe-

czy anonimowość, jaką daje nam TOR.

5.  Nie podawaj nigdzie swojego zwykłego adresu e-mail 

ani danych osobowych.

Może to oczywiste, ale jeśli gdziekolwiek podamy swój zwykły 

adres email lub dane osobowe, może to potencjalnie pozwolić 

na wykrycie powiązania między nimi a anonimowymi działania-

mi w ramach sieci TOR. Lepiej korzystać więc z anonimowych 

skrzynek takich jak TorBox (https://torbox3uiot6wchz.onion) 

lub Mail2Tor (https://mail2tor2zyjdctd.onion).

6.  Poznaj punkty dostępowe ukrytych zasobów dark webu.

Ponieważ cała idea tzw. hidden services polega na tym, by 

nie dało się ich łatwo znaleźć z poziomu wyszukiwarek prze-

szukujących automatycznie sieć, adresy ukrytych stron są 

gromadzone przede wszystkim w ręcznie edytowanych katalo-

gach. To sytuacja podobna do tej sprzed ery Google’a, gdy 

szukanie stron polegało na ręcznym przeszukiwaniu podzie-

lonych tematycznie katalogów serwisu Yahoo czy AOL. Ukryte 

strony mają adresy składające się w dużej mierze z losowego 

ciągu znaków oraz rozszerzenia .onion zamiast .html. Poniżej 

lista kilku kluczowych punktów dostępu:

 •  The Hidden Wiki (http://http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/) 

– katalog pełen stron o niekoniecznie legalnym profi lu. 

Trzeba uważać, ponieważ sporo z podlinkowanych tam stron 

ma na celu wyłudzanie pieniędzy i danych od użytkowników. 

Niemniej jest to jeden z najstarszych i największych kata-

logów dark webu.

 •  Liberty Wiki (http://http://455sdmsz3oa5w3xx.onion/) – 

stosunkowo nowy katalog, zawiera mniej linków 

o podejrzanym charakterze. 

7.  Korzystaj z wyszukiwarek dark webu.

Najpopularniejszą metodą przetrząsania zbiorów dark 

webu są ręcznie edytowane katalogi, powstało jednak 

kilka wyszukiwarek, które nieco ułatwiają surfowanie 

po ukrytej sieci. Oto cztery godne polecenia wyszuki-

warki:

 • Tor Serach – http://http://kbhpodhnfxl3clb4.onion/ 

 • Tor Find – http://http://ndj6p3asftxboa7j.onion/

 • TORCH – http://xmh57jrzrnw6insl.onion/

 • Grams – http://grams7enufi 7jmdl.onion/

8.  Płać kryptowalutami.
W przypadku dokonywania jakiejkolwiek transakcji 

w dark webie pod żadnym pozorem nie można podawać 

danych swojej karty płatniczej. Jeśli ktoś wymaga 

podania takich danych, to w 90 proc. przypadków jest 

to scam, a w 10 proc. zwyczajna głupota. W przypadku 

korzystania z kryptowalut ten problem znika.

9.  Zachowaj ostrożność.

Należy unikać wchodzenia na strony, co do których 

mamy podejrzenie, że zawierają nielegalne treści. 

Niestety dark web pełen jest stron z pornografi ą dzie-

cięcą i innymi zakazanymi treściami.

10.  Nie ufaj nikomu. 
O ile w ’zwykłym’ internecie obowiązuje zasada ogra-

niczonego zaufania do innych użytkowników, o tyle 

w dark webie nie można ufać nikomu. Co prawda zde-

cydowana większość transakcji na tzw. dark markets, 

takich jak niedziałający już Silk Road, odbywała się 

pomyślnie i z zachowaniem daleko idącej uczciwo-

ści sprzedawców. Lepiej jednak zachować szczególną 

ostrożność we wszelkich interakcjach z innymi użyt-

kownikami, w których operujemy swoimi prawdziwymi 

danymi lub pieniędzmi.  

Wbrew pozorom, aby móc poruszać się w odmętach dark webu i cie-

szyć znacznym stopniem anonimowości, nie trzeba grzebać głęboko 

w ustawieniach systemu operacyjnego. Niemniej jest kilka kroków, 

które warto wykonać, by szybciej, sprawniej i bezpieczniej korzy-

stać z ukrytej sieci.

Design

Zdjęcia: Materiały prasowe
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i. Dziedzictwo
Europy

Z  taką intencją został stworzony ten przewodnik, 

który ma oprowadzić czytelnika po najważniej-

szych momentach europejskiej kultury – od staro-

żytności poczynając, na nowoczesności kończąc. 

Każdej historycznej epoce towarzyszy jej styl, wy-

rażający ówczesną emocjonalność i poglądy czy to 

polityczne, czy społeczne. Grecy, Rzymianie, śre-

dniowieczni pielgrzymi, renesansowi humaniści, 

oświeceniowi myśliciele czy romantyczni melan-

cholicy – wszyscy oni różnie patrzyli na rzeczywi-

stość i  potrzebowali innych narzędzi lub symboli, 

by ją wyrazić. Aby to lepiej zobrazować, krótkie 

opisy poszczególnych epok zostały uzupełnione 

zestawem fotografi i prezentujących różne warian-

ty najbardziej charakterystycznego dla danej epo-

ki motywu. W przypadku starożytnej Grecji będzie 

to więc kolumna, której Grecy co prawda nie wy-

naleźli, ale używali jej w oryginalny sposób, z kolei 

ducha starożytnego Rzymu i jego ambicje politycz-

ne najlepiej symbolizuje łuk triumfalny, który jako 

forma był wykorzystywany także w  epokach póź-

niejszych. W tym przewodniku pojęcie motywu jest 

rozumiane szerzej niż tylko architektonicznie, może 

więc być pewnym symbolem lub fi gurą – dla rene-

sansu, epoki rozwoju nauk humanistycznych i zde-

cydowanego powrotu do osiągnięć antyku, taką fi -

gurą jest sam człowiek. Wcześniej przedstawiany 

jako maluczki wobec Boga, którego ten zwykł są-

dzić podczas Sądu Ostatecznego (to z kolei jeden 

z ulubionych motywów średniowiecza), w renesan-

sie stał się istotą doskonałą, którą Bóg stworzył na 

swoje podobieństwo. Co prawda ujmowanie epok 

w formie sinusoidy – w której raz przeważa nasta-

wienie racjonalne, a  raz emocjonalne – jest dosyć 

dużym uproszczeniem zjawisk historycznych, ale 

na tej mapie będziecie mogli prześledzić mniej wię-

cej, jakie tendencje charakteryzowały poszczegól-

ne epoki i być może dostrzeżecie 

pomiędzy nimi pewną zależność. 

Kulturowy schemat, w którym du-

sza nieustannie toczy bój z  cia-

łem, czasem jest rozumiany jako 

coś autonomicznego, a  czasem 

jako nierozerwalna część świata 

cielesnego, wydaje się czymś spe-

cyfi cznie europejskim i  ma swoje 

korzenie w naukach starożytnych. 

To przecież Sokrates jako pierw-

szy zastanawiał się nad specyfi ką 

duszy, która miała odróżniać lu-

dzi od zwierząt, a  jego uczniowie 

– Platon i Arystoteles – kontynu-

owali te rozważania. Europejska 

kultura oparta jest więc na tym 

poznawczym dualizmie, który co 

prawda od dawna jest krytyko-

wany przez fi lozofów i  badaczy, 

ale nadal pozostaje bardzo okre-

ślonym horyzontem, którego nie 

jesteśmy w  stanie przekroczyć. 

Zresztą wydaje się on napędzać naszą kulturę, 

także współczesną, XXI-wieczną. Czytelnikowi po-

zostawię już do własnego rozważenia, w jakim kon-

kretnie momencie znajdujemy się teraz, choć, mam 

nadzieję, ten przewodnik pomoże w snuciu poten-

cjalnych scenariuszy. 

Karolina Plinta

Krytyczka sztuki, redaktorka 

w magazynie ‘Szum’. Skończyła historię 

sztuki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie, obecnie 

doktorantka na wydzale Artes Liberales 

Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedyś 

autora bloga ‘Sztuka na gorąco’, 

ostatnimi czasy właścicielka 

mobilnej galerii Kubeł.

Zdjęcia: Wikimedia Commons
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Kultura

Po średniowiecznym zwrocie 

ku pozaziemskiej duchowości 

w  renesansowych 

Europejczykach znów obudził się duch 

humanizmu i uwielbienie dla czysto ziemskiego 

trwania. Główną fi gurą tej epoki jest więc 

człowiek, istota doskonała, bo w  końcu 

stworzona na obraz i  podobieństwo Boga, 

którego Syn – warto to mieć na uwadze – też 

przybrał ludzką postać. Idealny wizerunek 

człowieka, wyrażający się także w  jego 

proporcjach, utrwalił Leonardo da Vinci 

w  sztychu ‘Człowiek witruwiański’. Styl 

renesansowy narodził się we Włoszech, gdzie 

spuścizna antyku nigdy do końca nie została 

zapomniana i wciąż można było tam oglądać 

resztki świetności Imperium Rzymskiego. 

Sztuka i  architektura tego okresu wzorowały 

się więc na kulturze antycznej, dążyły do 

logiczności i  harmonii. Ważnym odkryciem 

renesansu była perspektywa linearna, która 

zmieniła nie tylko sposób przedstawiania 

rzeczywistości, ale także myślenia o niej – od tej 

pory opierała się ona na naukowych zasadach, 

była w  pełni poznawalna przez rozum, 

racjonalna. Taka perspektywa była możliwa 

także dzięki odkryciom astronomicznym 

i  geografi cznym (patrz: ‘O  obrotach sfer 

niebieskich’ Mikołaja Kopernika i  odkrycie 

Ameryki przez Krzysztofa Kolumba), które dały 

Europejczykom poczucie lepszego poznania 

własnego świata. 
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1. Domenico Ghirlandaio, ‚Starzec i chłopiec’ ok. 1490.

2. Rafael Santi, ‚Madonna Sykstynska, 1512.

3. Agnolo Bronzino, ‚Lucrezia Panciatichi’, 1540.

4. Michał Anioł, ‚Dawid’, 1501-1504.

5. Andrea Mantegna, ‚Święty Sebastian’, 1480.

6. Tycjan, ‚Flora’, 1515.

7. Giorgione ‚Burza’, 1506-1508.
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Moda

Gubimy się 
w poszukiwaniu 
współczesnych 
odpowiedników dawnych 
subkultur, ale to nie 
oznacza, że ich nie ma. 
Nie istnieją twarde 
podziały rodem z lat 
90., kiedy wszystko było 
proste i wystarczyło 
spojrzeć na człowieka, 
żeby wiedzieć, jakiej 
słucha Muzyki i gdzie 
go można spotkać. 
Współczesne subkultury 
są bardziej rozmyte, 
zachodzą na siebie 
i się nie wykluczają. 
Wszystkie za to powstają 
w internecie, a to, co 
łączy ich przedstawicieli, 
to określona estetyka, 
hasztagi i podejście do 
popkultury. 

Deadboys/Deadgirls

Gender Fluid

Nowe
Subkultury

Subkultury młodzieżowe dawały kolejnym generacjom młodych ludzi poczucie przyna-

leżności i tworzyły ruchy kontrkulturowe o wielkiej sile i wpływie na rzeczywistość 

społeczną, zmieniając niejednokrotnie jej obraz. Trudno obecnie szukać tak silnej 

identyfi kacji, jaką dawały punk, grunge, ruch hipisowski czy kultura skate’owa. Dzieje 

się tak głównie dlatego, że samo społeczeństwo jest mniej zróżnicowane, a sposób 

powstawania współczesnych subkultur determinuje nasz szybki cyfrowy świat, w którym 

trendy pojawiają się równie szybko, jak znikają. Ruchy kontrkulturowe mają małą szansę 

na pozostanie takimi poprzez skalę i szybkość rozprzestrzeniania się informacji. 

Trudno, żeby coś ciekawego ukryło się przed światem na tyle długo, by wytworzyła się 

specyfi czna kultura, zespół wartości, pewne rytuały i moda. Choć i to czasem się udaje. 

Wszystko ulega jednak natychmiastowej modyfi kacji, multiplikacji i naśladownictwu. 

Ruchy kontrkulturowe mają chwilę i albo znikają szybko, albo zostają wchłonięte. 

Pozostają przez krótki moment na marginesie, ale to właśnie ten margines ma duży wpływ 

na kulturę masową, zasilając ją w nowe idee i nową estetykę. 

Współczesnym młodym ludziom zarzuca się nadmierny konsumpcjonizm, wtłacza się ich 

w pewną homogeniczną masę określaną pokoleniem Y albo Z. Łączy ich niepewność przy-

szłości, problemy mieszkaniowe, trudny rynek pracy i to, że wszyscy są ‘z internetu’. 

Mają dostęp do wszystkiego i to natychmiast, nie dzielą się na walczące ze sobą grupy, 

a muzyka, której słuchają, nie determinuje już stylu ubierania się i nie muszą być jej 

wierni. Muzyka dziś to indywidualne, a nie grupowe preferencje, dlatego subkultury 

muzyczne zostały zastąpione subkulturami opartymi na określonej estetyce i stylu. 

Z internetu wyłania się za to prawdziwa powódź estetyk pełnych odniesień do minionych 

dekad, zwłaszcza do lat 90., mityzujących początkową fazę internetu. Młodzi ludzie 

sięgają po kulturowe kalki, nadając przeszłości nowe znaczenie, mieszają style nie do 

pogodzenia, nie trzymają się sztywnych zasad, świadomie bawią się konwencją i stylem.  

Ale tak jak wszystkie poprzednie pokolenia, także współcześni młodzi chcą gdzieś 

przynależeć i łączyć się w grupy o podobnym profi lu i wartościach. Postanowiliśmy 

przeprowadzić badania w terenie, ruszyć na ulice Warszawy i wyłonić współczesne sub-

kultury. Do współpracy zaprosiliśmy charakteryzującą się wrażliwym społecznie okiem 

fotografkę Zuzę Krajewską, która razem z nami odwiedzała skateparki, warszawskie 

imprezy nad ranem i mieszkania naszych bohaterów. 

SlavsFittersi

Brutaliści

Foodies

Dziewczyny

Bohomatki

Rejwy

Instagirls
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powstawania współczesnych subkultur determinuje nasz szybki cyfrowy świat, w którym 

trendy pojawiają się równie szybko, jak znikają. Ruchy kontrkulturowe mają małą szansę 
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na kulturę masową, zasilając ją w nowe idee i nową estetykę. 

Współczesnym młodym ludziom zarzuca się nadmierny konsumpcjonizm, wtłacza się ich 

w pewną homogeniczną masę określaną pokoleniem Y albo Z. Łączy ich niepewność przy-

szłości, problemy mieszkaniowe, trudny rynek pracy i to, że wszyscy są ‘z internetu’. 

Mają dostęp do wszystkiego i to natychmiast, nie dzielą się na walczące ze sobą grupy, 
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dekad, zwłaszcza do lat 90., mityzujących początkową fazę internetu. Młodzi ludzie 

sięgają po kulturowe kalki, nadając przeszłości nowe znaczenie, mieszają style nie do 

pogodzenia, nie trzymają się sztywnych zasad, świadomie bawią się konwencją i stylem.  

Ale tak jak wszystkie poprzednie pokolenia, także współcześni młodzi chcą gdzieś 

przynależeć i łączyć się w grupy o podobnym profi lu i wartościach. Postanowiliśmy 

przeprowadzić badania w terenie, ruszyć na ulice Warszawy i wyłonić współczesne sub-

kultury. Do współpracy zaprosiliśmy charakteryzującą się wrażliwym społecznie okiem 
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Zdjęcia: Zuza Krajewska
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Slavs
Coco kate (@coc0m0)

Postsowiecki styl podchwycony i lansowany z dużą siłą przebicia przez projektantów Goshę Rubchinskiy’ego i Demnę Gvasalię, założycieli marki 

Vetements, na fali nostalgii do lat 80. i 90. zbiera swoje pokłosie, które wyraża się w pochwale tego, co bliskie krajom byłego bloku wschodniego 

i co dla nich charakterystyczne. Nostalgiczne potraktowanie PRL i ZSRR owocuje tatuażami, w których Warszawa jest pisana cyrylicą tuż obok 

wytatuowanego ‘kałasza’. Młode pokolenie Polaków nie wstydzi się swojego słowiańskiego pochodzenia. Narzucony po II wojnie światowej styl realizmu 

socjalistycznego, który charakteryzował się monumentalnymi kolumnami czy rzeźbami robotników, ciągle możemy oglądać w okolicach stołecznego 

Placu Konstytucji czy Placu Defi lad. Spuścizna ta doskonale się wpisuje w estetykę kreowaną przez marki kwestionujące elitarność. Rubchinskiy 

poprzez inspirację moskiewskimi blokami i przemycanie radzieckich symboli przedstawia chaos, jaki nastąpił we wschodniej Europie po upadku ZSRR. 

Postsowiecki styl znad Wisły w wydaniu młodych ludzi to podobne do projektów Goshy dresowe komplety, najlepiej vintage, podwinięte jasne jeansy, 

czapki z daszkiem, ortalionowe kurteczki, sportowe buty i koszulki z logo. Styl slawistów świetnie dekoduje marka Vetements, która z ’antymody’, 

czerpiącej garściami z radzieckiego bazaru, uczyniła sztukę. Filozofi ę marki najlepiej odzwierciedla pochodząca z Elbląga Coco Kate, która stała 

się muzą Vetements – jej cechy charakterystyczne to naturalne włosy blond, jasna cera, zero makijażu, ciuchy, które sprawiają wrażenie, jakby 

spędziły ostatnie 20 lat na dnie szafy, a w tle typowe polskie blokowisko.

To, co nas 
charakteryzuje, 

opisuje i nasz wspólny 
cel to Postbieda.

Slavs, coco kate: 
→ Na jakich festiwalach byłeś/byłaś w tym roku?
Tylko na koncercie Kayah i Bregović.

→ Fanpage, który najlepiej Cię opisuje?
Staram się nie tracić czasu na Internet, więc podejrzewam, że mój IG.

→ Gdzie można Cię najczęściej spotkać?
Ostatnio to w Szwejku.

→ Twój idol?
Nie mam idolek/idoli.

→ Czym gardzisz?
Nie gardzę niczym, niektóre rzeczy mnie zasmucają lub przerażają.

Moda
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się muzą Vetements – jej cechy charakterystyczne to naturalne włosy blond, jasna cera, zero makijażu, ciuchy, które sprawiają wrażenie, jakby 

spędziły ostatnie 20 lat na dnie szafy, a w tle typowe polskie blokowisko.

To, co nas 
charakteryzuje, 

opisuje i nasz wspólny opisuje i nasz wspólny 
cel to PostbiedaPostbieda.

Slavs, coco kate: 
→ Na jakich festiwalach byłeś/byłaś w tym roku?→ Na jakich festiwalach byłeś/byłaś w tym roku?→
Tylko na koncercie Kayah i Bregović.

→ Fanpage, który najlepiej Cię opisuje?→ Fanpage, który najlepiej Cię opisuje?→
Staram się nie tracić czasu na Internet, więc podejrzewam, że mój IG.

→ Gdzie można Cię najczęściej spotkać?→ Gdzie można Cię najczęściej spotkać?→
Ostatnio to w Szwejku.

→ Twój idol?→ Twój idol?→
Nie mam idolek/idoli.

→ Czym gardzisz?→ Czym gardzisz?→
Nie gardzę niczym, niektóre rzeczy mnie zasmucają lub przerażają.

Moda
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Jedzenie

Gospodarstwo o  historycznej nazwie Marcelin-Tadzinek, 
położone na Białołęce, na północnowschodnich obrzeżach 
Warszawy, jest kontynuacją rodzinnych tradycji sięgają-
cych XIX wieku. Mimo wielu historycznych przeciwności 
oraz dzisiejszej bliskości stale rozrastającego się miasta, 
które nadal zagraża istnieniu gospodarstwa, prowadzi je 
piąte i szóste już pokolenie rodziny Majlertów.

Gospodarstwo o  historycznej nazwie Marcelin-Tadzinek, 
położone na Białołęce, na północnowschodnich obrzeżach 
Warszawy, jest kontynuacją rodzinnych tradycji sięgają-
cych XIX wieku. Mimo wielu historycznych przeciwności 
oraz dzisiejszej bliskości stale rozrastającego się miasta, 
które nadal zagraża istnieniu gospodarstwa, prowadzi je 
piąte i szóste już pokolenie rodziny Majlertów.

Zdjęcia: Rafał Milach

Dziedzictwo
ziemi


