
Pr
en

um
er

at
a 

85
 8

75
 0

7 
30

 g
od

z.
 9

.0
0

-1
6.

0
0

Ukazuje się od 1951 rokuwww. wspolczesna.pl

Piątek–niedziela 4–6 grudnia 2020

Gdzie się 
podziewa 
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jest wódka  
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Skąd przyszli nasi 
przodkowie? Można 
się tego dowiedzieć. 
Wystarczy tylko... 
napluć do probówki        
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Koronawirus. Do których szpitali trafią mieszkańcy woj. podlaskiego zakażeni Covid-19 STR.10
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Coraz bardziej   
odchodzimy 
od wiary

Spada poziom naszej religijności 
– przekonuje dr hab. Konrad 
Talmont-Kamiński z Uniwersytetu 
w Białymstoku 
Strona 12-13

Karolina 
Kuczyńska 
z Łomży 
w telewizyjnym 
show Top Model 
pokonała lęk 
wysokości,  
ale przegrała 
z wodą 
STR.  8-9
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Szczegóły u listonosza 

i w najbliższym urzędzie 

pocztowym

zadzwoń: 85 875 07 30
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-15:00 

email: 
prenumerata@wspolczesna.pl

Prenumerata pocztowa na 2021 rok 
• miesięczna  - 45 zł  (oszczędzasz 21 zł) 
• kwartalna   - 135 zł  (oszczędzasz 80 zł)
• półroczna   - 270 zł (oszczędzasz 161 zł) 
• roczna         - 495 zł  (oszczędzasz 390 zł)

CZEKAMY 
DO 21 GRUDNIA! 
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Rozmowa 

Im bardziej czujemy się bez-
pieczni, tym bardziej spada 
poziom naszej religijności - 
mówi dr hab. Konrad 
Talmont-Kamiński z Instytu-
tu Socjologii Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

Ludzie stają się coraz 
mniej religijni, odchodzą 
od Kościoła. Ten proces 
toczy się w całej Europie, 
również w Polsce... 
Tak, zjawisko sekularyza-

cji, czyli zeświecczenia spo-
łeczeństw obserwowane jest 
obecne we wszystkich kra-
jach europejskich. Oczywiś-
cie w każdym z nich poziom 
zsekularyzowania jest różny. 
Fascynującą parą krajów są 
dla mnie Polska i Czechy. 
Oba kraje mają bowiem 
w dużej mierze bardzo po-
dobną historię przez ostat-
nie sto lat, a tymczasem re-
prezentują dwa ekstrema. 
Czechy są społeczeństwem 
niemal całkowicie 
zsekularyzowanym, a Polska 
dopiero teraz się sekulary-
zuje.  

I w porównaniu z innymi 
krajami sekularyzuje się 
najszybciej.  
Oczywiście nie można 

być tego pewnym, ale tak to 
wygląda. Są badania, które 
wskazują, że w Polsce istnie-
ją największe różnice w po-
ziomie religijności osób star-
szych i osób młodych w po-
równaniu z innymi krajami 
na świecie. To ważne, bo ra-
czej nie ma takiego zjawiska, 
by osoby stawały się bar-
dziej wierzące, gdy się sta-
rzeją. Tak więc, gdy te star-
sze osoby, które teraz cho-
dzą do kościołów, miały 
po 20 lat, to też były głęboko 
wierzące. A w międzyczasie 
każde kolejne pokolenie co-
raz bardziej odchodziło 
od wiary. Tak więc dzisiejsi 
dwudziestolatkowie, kiedy 
dojdą już do osiemdziesiąt-
ki, prawdopodobnie nadal 
będą wykazywać ten niski 
poziom religijności.  

Jaka może być tego przy-
czyna? Dlaczego odchodzi-
my od wiary? 
Teorii jest wiele. Dla mnie 

najbardziej prawdopodobną 
jest ta naukowo nazywana 
poczuciem bezpieczeństwa 
egzystencjalnego. Osoby 
w danym społeczeństwie 
wiedzą, że gdy wyjdą wieczo-
rem na ulice, to jest niskie 
prawdopodobieństwo, że sta-

nie im się jakaś krzywda. 
Wiedzą, że jeżeli stracą pracę, 
nie będą umierać z głodu. 
Wiedzą, że jeśli się rozchoru-
ją, to będą mogli pójść 
do szpitala, że będą leczeni. 
Te w miarę standardowe ele-
menty europejskich demo-
kracji liberalnych sprawiają, 
że czujemy się bezpiecznie, 
a co za tym idzie - nasz po-
ziom religijności spada. Oczy-

wiście nie dzieje się to z roku 
na rok, a z pokolenia na poko-
lenie.  

Nawet jest takie powiedze-
nie, że „jak trwoga to 
do Boga“. Czyli kiedy czuje-
my się bezpieczni i niczego 
się nie boimy, to Pan Bóg 
już nam nie jest potrzebny?  
To bez wątpienia może 

być jeden z głównych powo-

dów tego, że społeczeństwa 
stają się coraz bardziej świe-
ckie.  

No tak, ale tymczasem 
od kilku miesięcy wielu lu-
dzi na świecie odczuwa 
ogromny strach przed ko -
ro na wirusem. Czy ten lęk 
przed zarażeniem, który 
noszą w sobie tysiące, mi-
liony ludzi, wpłynie na se-

kularyzację? Zastopuje od-
chodzenie od wiary? 
Proces przejścia społe-

czeństwa z wysokiego do ni-
skiego poziomu religijności 
zajmuje mniej więcej 200 lat. 
Tak więc coś takiego jak 
koronawius, który mam na-
dzieję, że nie będzie na nas 
oddziaływać dłużej niż rok 
czy dwa, tak naprawdę może 
mieć wpływ tylko na bardzo 
wąską grupę osób. To będą 
głównie osoby w takim wie-
ku, gdzie ten poziom religij-
ności jest dopiero ustanawia-
ny, czyli dzisiejsi nastolat -
kowie. I to też nie będzie jakiś 
dramatyczny skok. Obecna 
sytuacja może spowodować, 
że poziom ich religijności nie 
będzie się różnił od poziomu 
religijności osób trochę star-
szych. Podobny proces może-
my zaobserwować na przy-
kładzie drugiej wojny świato-
wej. Wojna była w życiu ty-
sięcy, milionów ludzi wyda-
rzeniem absolutnie drastycz-
nym i dramatycznym, a jed-
nak nie wydaje się, by wywo-
łała ona jakąś wielką zmianę 
w religijności człowieka, w je-
go nawracaniu się.  

Czyli, patrząc na to z dru-
giej strony - wpływu na na-
szą religijność nie powinny 
też mieć wydarzenia, o któ-
rych szczególnie głośno 
jest teraz w naszym kraju - 
afery pedofilskie w Koście-
le i wywołujący protesty 
wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego (zaostrzający 
prawo aborcyjne). A tym-
czasem te wydarzenia spo-
wodowały wzrost liczby 
wniosków o apostazję. 
Te kwestie nie tyle wpły-

wają na proces sekularyzacji, 
a bardziej są ich efektem. 
Ogólnie Polacy rzadko chodzą 
do kościoła, nie modlą się, ich 
wiara w Boga jest coraz słab-
sza. Jednak ciągle bardzo 
mocna jest identyfikacja 
z Kościołem katolickim. Tak 
więc, jeżeli cokolwiek się 
zmieni, to właśnie poziom tej 
identyfikacji.  

Czyli trzeba rozgraniczyć 
wiarę od przywiązania 
do Kościoła?  
Kiedy socjolodzy mówią 

o sekularyzacji, to w kontek-
ście tego, jakie są przekona-
nia i zachowania indywidual-

Każde kolejne  
pokolenie coraz bardziej  

odchodzi od wiary  

Dr hab. Konrad Talmont-Kamiński bada procesy sekularyzacyjne w Polsce. Teraz pomoże mu komputer wart 250 tys. zł 
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magda.ciasnowska@ 
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nych osób. Jednak identyfika-
cja z Kościołem jest jednym 
z aspektów religijności. 
I w Polsce ta cecha jest naj-
mniej zmieniona przez pro-
ces sekularyzacji. Co ważne, 
ta cecha jest też najbardziej 
związana z tym, jak wiele siły 
instytucyjnej ma Kościół 
w Polsce. Lecz to może się 
bardzo szybko zmienić. Przy-
kładem jest Irlandia. W pew-
nym momencie okazało się, 
że pozycja Kościoła w tym 
niegdyś bardzo religijnym, 
katolickim kraju, jest zupeł-
nie niedopasowana do pozio-
mu przekonań i zachowań Ir-
landczyków. I nagle to 
wszystko tąpnęło. 

W innych częściach świata, 
poza Europą, nie widać ta-
kich tendencji sekularyza -
cyjnych? 
W wielu krajach, takich jak 

Australia lub Południowa Ko-
rea, witać takie same tenden-
cje. Ale oczywiście są ogrom-
ne rejony - na przykład nie-
mal cała Afryka - zamieszka-
ne przez większość ludzkości, 
gdzie wiara pozostaje bardzo 
mocna. Generalnie postęp se-
kularyzacji jest związany 
z rozwojem ekonomicznym, 

ale akurat tutaj do niedawna 
Stany Zjednoczone były wy-
jątkiem, zapewne w związku 
z brakiem opieki społecznej 
typowej dla tak zwanych kra-
jów rozwiniętych. Dopiero 
od niedawna widać w Sta-
nach Zjednoczonych przy-
spieszenie procesu sekulary-
zacji.  

Wracając do Europy - już 
od czasów Oświecenia nau-
ka stopniowo wypiera reli-
gię. Tymczasem wy bę-
dziecie badać religijność 
społeczeństw właśnie 
za pomocą nauki. W jaki 
sposób nowoczesne tech-
nologie pomogą wam zro-
zumieć procesy 
sekularyzacyjne?  
Problem jest taki, że każdy 

człowiek jest inny. Społe-
czeństwa składają się z milio-
nów ludzi. Każda interakcja, 
każda rozmowa pomiędzy 
ludźmi wpływa na to, jak wy-
gląda społeczeństwo. I żeby 
dobrze zrozumieć, dlaczego 
te społeczeństwa wyglądają 
tak, jak wyglądają, trzeba 
przyjrzeć się tej różnorodnoś-
ci ludzi. I normalne narzędzia 
socjologiczne nie są do tego 
wystarczająco złożone, więc 

musimy korzystać z bardzo 
nowoczesnych technologii… 

…i w tym celu kupujecie 
superkomputer za ćwierć 
miliona złotych.  
Dzięki niemu będziemy 

tworzyli coś w rodzaju 
sztucznego społeczeństwa. 
Będą w nim tysiące różnorod-
nych jednostek, odpowiada-
jące tysiącom ludzi w rzeczy-
wistym społeczeństwie. I bę-
dziemy obserwowali, jak wy-
glądają rezultaty ich interak-
cji. Na tym będzie polegało to 
modelowanie, by w efekcie 
stworzyć takie sztuczne spo-
łeczeństwo w komputerze.  

Dlaczego właściwie ten 
komputer jest taki super?  
Jest dużo mocniejszy niż 

te komputery, które mamy 
na naszych biurkach. Cała je-
go moc jest po to, by można 
było jednocześnie mieć 
w nim tysiące modeli ludz-
kich zachowań, reakcji itp. 
A jak już mówiłem, każda 
osoba będzie inna, będzie 
miała różne cechy, będzie 
wchodziła w różne interakcje 
z innymi osobami. To 
wszystko będzie powtarzane 
wielokrotnie. Bo jeśli coś się 

zdarzy raz, to przecież jesz-
cze nic nie znaczy. Ten 
superkomputer jest więc 
nam absolutnie niezbędny. 
Na takim normalnym nic nie 
dałoby się zrobić. Nasze ba-
dania trzeba by było zakoń-
czyć na społeczeństwie, któ-
re miałoby 20 osób. A prze-
cież nie o to chodzi.  

No tak, chodzi o to, by zba-
dać, dlaczego nasze prawie 
40-milionowe społeczeń-
stwo staje się coraz bar-
dziej świeckie. Ale zanim 
usiądziecie do tego kom-
putera, musicie przepro-
wadzić jeszcze mnóstwo 
badań.  
Tak, bo żeby stworzyć ja-

kieś sensowne modele, trze-
ba najpierw mieć jakieś kon-
cepcje na temat tego, jak te 
zjawiska w społeczeństwie 
rzeczywiście wyglądają. Weź-
miemy pod uwagę istniejące 
już teorie, będą one odpo-
wiednio kształtowały nasze 
modele. Ale też trzeba będzie 
zebrać mnóstwo danych, np. 
socjologicznych, z dużych an-
kiet przeprowadzanych przez 
międzynarodowe firmy. Bę-
dziemy też robić badania ek-
sperymentalne, które pozwo-

lą nam lepiej zrozumieć, jak 
wyglądają zależności pomię-
dzy pewnymi zmiennymi 
wśród ludzi.  

Jakie dane będą zbierane? 
Ważna będzie informacja 

o tym, jak wygląda przebieg 
sekularyzacji w różnych spo-
łeczeństwach. Tutaj poży-
teczne będą badania ankieto-
we, które regularnie wyko-
nuje się w szeregu różnych 
krajów. Dzięki temu możemy 
obserwować, jak w każdym 
z nich ta sytuacja się zmienia. 
Pytań w ankietach jest sporo, 
przykładowo: za jak głęboko 
wierzącą osobę się uważasz? 
Jak często chodzisz do koś-
cioła? Jak często się modlisz? 
Jak bardzo identyfikujesz się 
z Kościołem? Ankietowane są 
grupy powyżej tysiąca osób, 
skonstruowane tak, by być 
najbardziej reprezentatyw-
nymi dla całego społeczeń-
stwa w danym kraju.  

Oprócz ankiet będą też ek-
sperymenty. 
Te będziemy wykonywać 

w dużej mierze sami. Nie 
chcę zdradzać szczegółów 
w mediach, bo jeżeli osoby, 
które będą brały w nich 

udział, poznają je wcześniej, 
to może być problem. Będą to 
grupy rzędu 200 osób. 

A potem? Jaki będzie wasz 
następny krok? 
Koderzy i osoby progra-

mujące spotkają się z grupą 
socjologów i psychologów. 
Popatrzymy na rezultaty tych 
badań i będziemy myśleć, jak 
ukształtować ten model tak, 
by to wszystko uwzględniał. 
Jakie rzeczy trzeba wziąć 
pod uwagę, jakich w ogóle nie 
wprowadzać do modelu. 
Stworzymy cztery modele. 
Jeden, najbardziej zaawanso-
wany, będzie oparty na bada-
niach, które wskazują, że 
w Europie przebieg sekulary-
zacji wygląda tak samo w róż-
nych społeczeństwach. Po-
może on nam zrozumieć, dla-
czego proces sekularyzacji 
wygląda podobnie w różnych 
krajach i, co kluczowe, dla-
czego ten proces w ogóle się 
rozpoczął. 

Kiedy będziemy mogli po-
znać wyniki tych badań? 
Pierwsze publikacje nau-

kowe z naszych badań będą 
pojawiać się już w przyszłym 
roku. ¹

MATERIAŁ INFORMACYJT OPPO 029949893

Świąteczne prezenty od OPPO 
Niezależnie, czy jesteś w drużynie pomarańczowej, różowej, fioletowej czy zielonej, możesz w te święta 
skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych wspólnie z marką OPPO dla klientów wiodących ope-
ratorów na polskim rynku telekomunikacyjnym. Nowoczesny design i doskonałe parametry techniczne 
urządzeń mobilnych OPPO to gwarancja świetnego gwiazdkowego prezentu.

Od wprowadzenia na rynek 
swojego pierwszego smart-
fonu w 2008 roku OPPO 
systematycznie umacnia 
swoją pozycję na światowym 
rynku urządzeń mobilnych. 
W Polsce marka funkcjonuje 
dopiero od niespełna dwóch 
lat, a ostatnio znalazła się 
w pierwszej piątce najpopu-
larniejszych producentów 
smartfonów w Polsce. Urzą-
dzenia OPPO to przełomo-
we technologie i światowe 
standardy, jeżeli chodzi 
o wyposażenie, szybką 
i stabilną pracę urządzenia, 
wytrzymałe baterie. Wy-
różniają się dopracowanym 
w najmniejszych szczegó-
łach nowoczesnym wzor-
nictwem, który wyznacza 
trendy na rynku elektroniki. 
Niezależnie od tego, które 
urządzenie z portfolio OPPO 
wybierzecie, macie gwa-
rancję satysfakcjonującej 
decyzji.
OPPO oferuje w Polsce 
smartfony z flagowej rodzi-
ny Reno dla użytkowników 
o najwyższych wymaga-
niach oraz urządzenia ze 
średniopółkowej serii A, 

która daje początkującym 
użytkownikom świetny 
stosunek jakości do ceny. 
Coraz większą popular-
nością cieszą się również 
przedstawiciele segmentu 
wearables - smartwatche 
OPPO to - wg opinii naj-
lepsze inteligentne zegarki 
z Androidem, zatem to 
idealny prezent nie tylko dla 
amatorów sportu i aktywno-
ści na świeżym powietrzu, 
ale dla wszystkich, którzy 
cenią sobie swobodę, 

a jednocześnie nie chcą 
rezygnować ze zdobyczy 
technologicznych. 
W świątecznych ofertach 
największych operatorów 
każdy fan nowoczesnego 
sprzętu znajdzie prezenty 
marki OPPO dla siebie i dla 
swoich bliskich. - Trady-
cyjnie okres świąteczny 
jest tym, na który wszyscy 
przygotowują najlepsze 
propozycje i podobnie pod-
chodzimy do tego w OPPO. 
Zaczęliśmy mocnym ak-

centem od listopadowych 
promocji, a teraz mamy 
przyjemność być obecni 
w wiodących ofertach 
i kampaniach świątecznych 
wszystkich największych 
operatorów telekomuni-
kacyjnych. Mamy więc 
nadzieję, że dzięki temu 
klienci znajdą pod choinka-
mi cudowne prezenty z logo 
OPPO - mówi Mo Zhang, 
Brand Manager OPPO 
w Polsce.  
W gwiazdkowej ofercie 
Orange, wybierając np. Plan 
Mobilny 55 lub pakiet Oran-
ge Love w zestawie z funk-
cjonalnym smartfonem 
OPPO A31, otrzymamy do-
datkowo model OPPO A12 
w prezencie. Do świątecznej 
oferty Orange dołączył 
ponadto najnowszy model 
OPPO A15, który dopiero 
co miał swoją premierę na 
polskim rynku - możemy go 
mieć w prezencie za symbo-
liczną złotówkę w pakiecie 
Orange Love z telewizją na 
24 miesiące. 
Sieć Plus kusi natomiast 
wszystkich chętnych na 
OPPO żywą gotówką. Decy-

dując się na model OPPO 
Reno4 Z 5G, obsługujący 
w pełni błyskawiczną sieć 
piątej generacji i wyposa-
żony w niezwykle płynny 
wyświetlacz 120 Hz, kupu-
jący w bonusie dostaną aż 
200 zł zwrotu do odebrania 
w bankomatach na terenie 
całego kraju.
Z kolei w T-Mobile w ra-
mach oferty gwiazdkowej 
można zakupić w planie 
taryfowym smartwatch 
OPPO 46 mm już za 9 zł 
przy miesięcznym abona-
mencie w wysokości 105 zł, 
w którym otrzymamy nieli-
mitowane rozmowy, SMS-y 
oraz Internet bez limitu. 
Dobrym bonusem może 
być 300 zł zniżka na smar-
twatch kupowany jako do-
datkowy element do oferty 
głosowej, przy tym objęty 
korzystnym systemem ra-
talnym. Dodatkowo wśród 
propozycji madżentowego 
operatora pojawiła się 
nowość - smartfon OPPO 
A72, który już za 1 zł jest 

dostępny w abonamencie 
za 95 zł miesięcznie z nie-
limitowanymi usługami 
komunikacyjnymi i Interne-
tem bez limitu danych.  
Sprzęt OPPO znajdą rów-
nież w świątecznej ofercie 
abonenci sieci Play. Do naj-
nowszego flagowca w ultra-
smukłej wersji Reno4 Lite 
operator dodaje słuchawki 
bezprzewodowe OPPO  
Enco W11 oraz bezprzewo-
dowy głośnik OPPO Blueto-
oth Speaker, zapewniający 
wysoką jakość dźwięku 
w oglądanych filmach, jak 
również podczas słuchania 
muzyki. Oferta ta dostępna 
jest w abonamencie  z 70 
GB Internetu w smartfonie 
i nielimitowanymi rozmo-
wami, SMS-ami i MMS-ami 
lub w pakiecie Homebox 
z dodatkową kartą SIM 
z Internetem bez limitu 
danych. Dodatkowym bo-
nusem dla klientów prze-
noszących numer z innych 
sieci jest fakt, że Play po-
kryje aż 6 rat za telefon.

Skorzystanie z oferty jednego z operatorów nie jest 
jednak jedynym sposobem na wejście w posiadanie 
nowego sprzętu marki OPPO. Pełna oferta urządzeń 
i akcesoriów dostępna jest również w ogólnopolskich 
sieciach ze sprzętem elektronicznym - zarówno 
w salonach, jak i online. Urządzenia OPPO na 
świąteczny prezent można znaleźć w MediaMarkt, 
Media Expert, RTV Euro AGD, NEONET i x-kom oraz 
zamówić online poprzez Strefę Marki OPPO na Allegro. 
Warto się pospieszyć, bo promocje nie będą trwały 
wiecznie, a święta już za pasem. 


