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W NUMERZE:

Osiedle testowe Nowe Żerniki to wielki eksperyment. 
Wdrożone tu rozwiązania są praktykowane na świecie, ale 
nie w takim nagromadzeniu w jednym miejscu. I nie w Polsce. 
Kluczowe są tu nie budynki (ich architektura będzie raczej 
niewyróżniająca), ale społeczny wymiar urbanistyki, troska 
o środowisko czy przełamywanie schematów, które dotąd rządziły 
rynkiem mieszkaniowym w Polsce. O tym, jak będą wyglądały 
Nowe Żerniki przeczytać możecie w naszym artykule

Ewolucje architektury Blisko 150 modeli oraz wizualizacje 
blisko 3 tysięcy projektów zgłoszonych do nagrody Mies van der Rohe 
Award można było zobaczyć na wystawie inaugurującej  program 
architektoniczny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. „Made in 
Europe” to wyjątkowa historia 25 lat dokonań europejskiej architektury, 
które na trwałe zmieniły oblicza wielu dzisiejszych miast. Wystawa już 
zakończona, ale budynki stoją, więc warto zobaczyć na co zwrócić 
uwagę choćby podczas zagranicznych wojaży

Zakręceni wokół dwóch kółek Zapewnienie mobilności miesz-
kańcom jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stają 
władze polskich miast. Problemem jest coraz większa liczba samochodów 
na ulicach. Te zamiast ułatwiać nam życie, zaczęły je uprzykrzać. Spaliny 
i hałas, uciążliwości związane z korkami podczas dojazdu do pracy czy 
szkoły stały się w miastach smutną codziennością. Idealnym remedium 
na ten problem jest rower. Gdzie mamy najwięcej ścieżek rowerowych? 
Jak wygląda modny rower? O tym w naszym artykule

Alchemik teatru Nazywany jest różnie: mistrzem, mistykiem, antysyste-
mowcem, alchemikiem. Do tych określeń z pewnością warto jeszcze dorzucić 
wizjonera oraz twórcę, którego praca i teorie mają wyjątkowy wpływ na 
współczesną sztukę teatralną. Jerzy Grotowski – odkryty, ale wciąż jeszcze nie 
w pełni poznany, jeden z największych reformatorów teatru XX wieku. W dziale 
„ikona” piszemy więcej o jego pracy i teoriach oraz działalności Instytutu 
im. Jerzego Grotowskiego
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OD REDAKCJI

Mamy stolicę kultury

Nie wiem, czy wiedzą Państwo – choć mam nadzieję, że tak – że w tym roku mamy 
w Polsce Europejską Stolicę Kultury. Jest nią Wrocław, który przez cały 2016 rok Europie 
i światu będzie prezentował nie tylko życie kulturalne miasta, ale także całego naszego 
kraju. Jako ESK 2016, Wrocław chce opowiedzieć historię: tę o swojej przeszłości 
i teraźniejszości, tę o wielokulturowości tego miejsca i życiu wśród różnego rodzaju 
odmienności. 

To niezwykle ważne wydarzenie w kulturalnym kalendarzu na ten rok. Dlatego nie 
mogliśmy pominąć go w naszym magazynie. Oficjalna inauguracja ESK 2016 odbyła 
się wprawdzie już w styczniu, ale dziać się będzie wiele jeszcze przez kolejne miesiące. 
U nas tylko wycinek tegorocznych aktywności Wrocławia. 

Rozpoczynamy od wywiadu z Jo Nesbø, który już 23 kwietnia będzie jednym z gości 
ESK Wrocław 2016. Specjalnie dla nas opowiedział o tym, jak pracuje, czy Harry 
Hole – główny bohater jego kryminałów – ma w sobie coś ze swojego autora i czy 
żałuje, że nie kontynuował kariery sportowej. Odpowiedź na ostatnie pytanie zawarta 
jest w zasadzie już w tytule wywiadu, ale serdecznie zachęcam do jego przeczytania. 

ESK Wrocław 2016 to jednak nie tylko bieżące aktywności. Po wydarzeniu pozostanie 
także coś na długie dekady. Mówię tu o powstającym w stolicy Dolnego Śląska mode-
lowym osiedlu Nowe Żerniki. Wyjątkowym, bo budowanym nie z myślą o zyskach, 
a o ludziach, którzy będą tu mieszkali. Tu liczy się społeczny wymiar urbanistyki, troska 
o środowisko, pokazanie, że można budować taniej, lepiej, a jednocześnie może być to 
opłacalne. O Nowych Żernikach piszemy w artykule „Osiedle testowe”.

Ten numer poświęcamy także tematom związanym z ekologią. Dlatego szczerze 
zachęcamy do przesiadania się na rower (szczególnie w mieście – mamy tu coraz 
więcej ścieżek rowerowych), do przyjrzenia się korzyściom płynącym z budownictwa 
energooszczędnego, czy nowoczesnej edukacji proekologicznej. Zapraszamy do lektury!

Marta Borowska
redaktor naczelna
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Designerscy anarchiści
Islandia – jedna z najdalej wysuniętych na północ części Europy. Miejsce, w którym człowiek, 

przyroda, elfy oraz – jak się okazuje – design, mogą żyć w idealnej symbiozie. Symbiozie 
niezwykle twórczej, innowacyjnej, a nawet wysoce komercyjnej. 

AUTOR: MARTA BOROWSKA, FOT.: ICELAND DESIGN CENTRE

Islandzki design jest tak samo młody jak naród, który go tworzy. 
Ale właśnie dzięki temu, jest on tak bardzo oryginalny, prak-
tyczny i innowacyjny – zarówno pod względem formy, funkcji, 
jak również wykorzystanych materiałów. Z braku designerskich 
tradycji na Islandii tamtejsi projektanci uczynili swój wielki atut. 
Nic bowiem bardziej, niż czysta karta przeszłości, nie może 
zapewnić im większej swobody kreacji. Sami zaś nierzadko 
określają się mianem designerów-anarchistów. 
Co kształtuje współczesnych islandzkich designerów? Wbrew 
pozorom, wspomniany brak rodzimych tradycji w dziedzinie 
sztuki użytkowej, zainspirował ich do... odwołania się do swoich 
korzeni. Folklor, dziedzictwo kulturowe Islandii, jej historia, 
natura, a także nutka nostalgii – to dziś określa designerów 
z dalekiej północy. Jak podkreślają, dzięki takiemu podejściu 
celebrują swoją narodową tożsamość, co jest dla nich szczególnie 
ważne w obliczu zyskującej na znaczeniu globalizacji. Kolejna 
istotna cecha islandzkiego designu związana jest – paradoksalnie 

– z ograniczonym dostępem do zróżnicowanych materiałów. 
Tu także nie zabrakło Islandczykom wyobraźni. W swoich 
projektach wykorzystują np. wełnę, rybią skórę czy ości. Warto 
jeszcze wspomnieć o ekoodpowiedzialności Islandczyków. 
Ta doprowadziła ich do takich rozwiązań – dla nas pewnie 
wciąż budzących mieszane uczucia – jak produkcja trumien 
i urn z papieru pozyskiwanego z surowców wtórnych. 
Ostatnie lata to wyjątkowy okres dla islandzkiego designu. 
To czas, w którym z produkcji w wymiarze rzemieślniczym 
przekształcił się w inicjatywę angażującą tysiące osób i w znacz-
nym stopniu wpływającą na ekonomię Islandii. Dziś wzornictwo 
przemysłowe jest jednym z integralnych aspektów islandzkiej 

Lampa Krafla 
wykonana z papieru. 
Projekt: Jón Helgi 
Hólmgeirsson, 
Þorleifur Gunnar 
Gíslason ze studia 
Børk Creative Studio

Wyjątkowe opakowania i wyjątkowa czekolada marki 
Omnom. Za design opakowań odpowiedzialny jest grafik 
André Úlfur Visage. Czekolady dostępne w wielu zakątkach 
świata – niestety, wciąż jeszcze nie w Polsce. 

Lampy z kolekcji 
studia 1+1+1

http://www.behance.net/thesouth
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kultury. Niemałą rolę odegrała i wciąż odgrywa w tym procesie 
działalność otwartego w 1998 roku Muzeum Designu i Sztuki 
Użytkowej. W swoich zbiorach ma ono przede wszystkim eks-
ponaty obejmujące islandzki design od początku XX wieku 
po dzień dzisiejszy. Zajmuje się także prowadzeniem badań 
akademickich. Na rozwój wzorniczej świadomości Islandczy-
ków, jak również budowanie designerskiej społeczności wyspy, 
wpływa także otwarta w 2001 roku Islandzka Akademia Sztuki 
(IAA). Jej absolwenci w swoich pracach coraz lepiej oddają 
ducha narodowej tożsamości Islandii niż ci wykształceni poza 
granicami kraju. A wszyscy, którzy chcieliby poznać istotę 
islandzkiej sztuki użytkowej, powinni wybrać się na organi-
zowany wczesną wiosną w Reykjaviku festiwal DesignMarch. 
Cała stolica celebruje wtedy design.   
W Polsce także mieliśmy możliwość bliskiego spotkania może nie 
tyle z islandzkim designem, ile ze sztuką współczesną z tamtych 
stron. Mowa o wystawie A Place Where We Could Go prezen-
towanej m.in. w CSW Kronika w Bytomiu, na której zobaczyć 
można było prace polskich i islandzkich artystów. Były one 
efektem kilkuletnich rezydencji artystycznych na terenie Gór-

nego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, takich twórców jak np.  
Erla S. Haraldsdóttir czy Darri Lorenzen. Wystawa pokazywała, 
jak  inspirując się klimatem regionu, podejmują oni dyskusję na 
temat stereotypów związanych ze Śląskiem, zagadnień języka, 
kwestii społecznych, architektury i przemian potransformacyj-
nych. Tym samym, Śląsk na czas projektu stał się wyjątkowym 
laboratorium sztuki. W ramach projektu, powstała także książka 
o tym samym co wystawa tytule. Dokumentuje ona działania 
artystów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim: ich spo-
tkania z lokalnymi społecznościami, z historią i teraźniejszością, 
wreszcie z innymi artystami. 
A Place Where We Could Go stanowiła część międzynarodowego 
programu badawczego Projekt Metropolis, współorganizowa-
nego przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu. 

Szafki zaprojektowane przez studio 1+1+1.

Jeden z talizmanów 
z kolekcji Primitiva 
projektu Katrín Ólína 
Pétursdóttir.

Największe święto islandzkiego designu – Festiwal DesignMarch.

Kolekcja świeczników 
ze studia 1+1+1

WYSTAWA A PLACE WHERE WE COULD 
GO WSPÓŁFINANSOWANA BYŁA Z FUNDUSZY EOG, 
PROGRAM „PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI 
KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”.
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Godność i praca na ekranie
Od 23 do 26 czerwca w Trójmieście czeka nas 14. edycja Gdańsk DocFilm Festival. To jedyny 

na świecie tematyczny festiwal filmowy, w którego centrum zainteresowań znajduje się 
człowiek, jego środowisko pracy, aktywności zawodowe oraz pasje twórcze.

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI, FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Od 2015 roku Gdańsk DocFilm Festival odbywa się w siedzibie 
Europejskiego Centrum Solidarności, które jest nie tylko muzeum 
promującym wiedzę o Solidarności i opozycji antykomunistycznej 
w Polsce i Europie, ale także centrum dialogu o współczesnym 
świecie. Nie bez powodu podtytuł nazwy gdańskiego festiwalu 
brzmi „Godność i praca”. Organizatorzy wydarzenia (Pomorski 
Instytut Demokratyczny) pragną kontynuować idee Sierpnia 
1980 przez kultywowanie pamięć i podtrzymywanie dyskusji 
na temat roli pracy w życiu człowieka. Realizują te założenia 
prezentując festiwalowemu widzowi światowe kino, którego 
twórcy poruszają temat sytuacji człowieka w środowisku pracy, 
ale też zapraszając widza do debaty na ten temat. Bo gdzie, jak 
nie w Gdańsku, kolebce Solidarności, będzie ku temu najlepsze 
miejsce? Wszystko to odbywa się w kontekście problemów 
gospodarki globalnej, jednoczącej się Europy i na tle zagadnień 
jakie niesie ze sobą rozwój technologiczny, ale także biurokracja 
czy oligarchizacja gospodarki. 
Gdańsk DocFilm Festival to przede wszystkim konkurs filmów 
dokumentalnych, którego laureat, najlepszy w ocenie jury obraz, 
honorowany jest statuetką „Brama Wolności”. Podczas trwania 
imprezy nie brakuje też innych atrakcji dla widzów: odbywają 
się pokazy specjalne, spotkania z twórcami i gośćmi festiwalu, 
jest również okazja do uczestniczenia w wykładach czy warszta-
tach. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością wśród twórców 

filmowych. W poprzednim roku do konkursu zgłoszono ponad 
250 filmów z 58 krajów, z czego kilkadziesiąt przeszło wstępną 
selekcję i stanęło do głównej rywalizacji.
Program festiwalu jest urozmaicony i ambitny. Prezentowane 
filmy opowiadają bardzo często o rzeczach trudnych, jednak 
ich twórcom udaje się uniknąć prostego grania na emocjach 
widza, w efekcie czego otrzymujemy mądre, dociekliwe kino. 
Co istotne, wielu z tych filmów nie uda się zobaczyć nigdzie 
indziej w Polsce poza Gdańsk DocFilm Festival, ponieważ 
z racji np. swojej krótkometrażowej formy, trudno im będzie 
znaleźć dystrybutora.   
Szczegółów dotyczących samego festiwalu, ale też programu jego 
14. edycji warto szukać pod adresem http://gdanskdocfilm.pl/.

„Sickfuckpeople”, reż. Juri Rechinsky

„Dziennik z podróży”, reż. Piotr Stasik
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Historia jest nauczycielką życia
Historia uczy, ale i przestrzega. Choć traktuje o przeszłości, częstokroć odległej, daje 

równocześnie wskazówki dla żyjących współcześnie. Dlatego warto zgłębiać jej tajniki, 
odkrywać nieznane fakty, by dzięki nim nie popełniać błędów, które były udziałem  

naszych przodków. Tym razem prezentujemy trzy różne publikacje, których wspólnym 
mianownikiem jest właśnie historia.

AUTOR: MARIUSZ GOLAK

Prawda ukryta  
w dokumentach
Dyskusja na temat konieczności i sensu 
Powstania Warszawskiego rozpoczęła się 
jeszcze przed jego wybuchem i toczy się 
nadal. Dziś w ręce czytelników trafia nowy 
i niezwykle ważny głos w tej dyskusji – 
książka Andrzeja Leona Sowy, wybitnego 
historyka.
„Kto wydał wyrok na miasto?” to nie 
tylko analiza krytyczna przyczyn Powsta-
nia Warszawskiego. Andrzej Leon Sowa 
w oparciu o źródła i dokumenty obala mity, 
ujawnia tajemnice i przybliża słabo znane, 
a kluczowe szczegóły decyzji polskiego 
dowództwa od 1939 roku oraz ukazuje na 
nowo działania Armii Krajowej, ich założe-
nia i przebieg. 
„Kto wydał wyrok na miasto?” ma szansę 
stać się jedną z najważniejszych książek 
historycznych tego roku.

Gdy Polska była imperium…
Był czas, gdy Polska stanowiła największe 
państwo Europy. Polaka jadącego nad 
morze pytano: nad które? Byliśmy pierw-
szymi władcami Berlina, zasiadaliśmy na 
moskiewskim tronie, posiadaliśmy Krym 
i forty na Karaibach. Przez długi czas nasz 
kraj rozpychał się na cztery strony świata. 
Kaffa, Kurlandia, Gambia, Tobago… nie 
kojarzą się obecnie z Polską. A jednak 
wszystkie wchodziły w skład polskiego 
mocarstwa. Od średniowiecza po XVIII 
wiek Polacy wojowali o Inflanty, Spisz, 
Krym, Mołdawię, Szwecję, Ukrainę, Czechy.
Michael Morys-Twarowski udowadnia, 
że nie powinniśmy skupiać się na wizji 
naszej historii pełnej klęsk i niepowodzeń. 
Teksty o zgubnym położeniu geopolitycz-
nym i groźnych sąsiadach powinny pójść 
w odstawkę. Autor brawurowo i ze swadą 
opisuje czasy, gdy Polska naprawdę była 
supermocarstwem i przypomina o bohate-
rach, którzy je stworzyli. Oni zasługują na 
naszą pamięć i dumę. .

Zapomniana wojna 
W zbiorowej pamięci tragedia drugiej 
wojny światowej przysłoniła dramat wojny 
pierwszej. A jeśli o niej pamiętamy, to 
najczęściej w aspekcie czysto polskim, 
wyznaczonym nazwiskiem Piłsudskiego czy 
mitem Legionów, lub w kontekście opowie-
ści o odległej Marnie, Verdun, gazie pod 
Ypres czy pierwszych czołgach. Dwa razy 
dłuższy niż zachodni, 1500-kilometrowy 
front wschodni zniknął ze świadomości. 
Album „Zapomniana wojna 1914-1918. 
Front wschodni” przywraca pamięć o milio-
nach uchodźców i ofiarach gigantycznych 
zmagań, które naznaczyły tę część Europy. 
Autor przypomina historię ważnej dla Pola-
ków wojny, choć nie była to polska wojna 
– to fragment wspólnej historii kilkunastu 
narodów. 
Niewątpliwym walorem tej książki jest 600 
pocztówek, rysunków satyrycznych, wycin-
ków prasowych, archiwalnych zdjęć, a także 
autentyczne wypowiedzi uczestników 
pierwszej wojny światowej, dzięki którym 
publikacja nie jest jedynie zbiorem suchych 
faktów historycznych.

Michael Morys-Twarowski
„Polskie Imperium”
Wydawnictwo: CiekawostkiHistoryczne.pl
luty 2016

Andrzej Leon Sowa
„Kto wydał wyrok na miasto?”
Wydawnictwo Literackie
marzec 2016

Andrzej Nieuważny
„Zapomniana wojna 1914-1918.  
Front wschodni”
Wydawnictwo Bosz
styczeń 2016
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„Y” czyli informacyjny tygiel
Co może łączyć Steva Jobsa i The Beatles? Z pewnością zarówno muzycy, jak i technologiczny 
wizjoner dzięki wyobraźni i nowatorstwu pomysłów swymi dokonaniami zmienili świat.  Autorzy 

spektaklu „Y” inspirowali się ich biografiami.

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, FOT. ŁUKASZ GIZA 

Premiera muzycznego spektaklu „Y”[czyt. łaj] zainaugurowała 
rok 2016 we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol. Na 
zamówienie Teatru Capitol  sztukę napisał Artur Pałyga. Tytułowy 
„Y” to wszechwiedzący komputer gromadzący niezliczoną ilość 
informacji, grany przez Katarzynę Janiszewską z wrocławskiej 
PWST. Trzonem przedstawienia są również piosenki Beatlesów 
w aranżacjach Łukasza Wójcika. Co ciekawe, słynną piątkę 
z Liverpoolu grają ...panie. 
Spektakl bierze udział w 22. Ogólnopolskim Konkursie na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Werdykt zostanie 
ogłoszony najpóźniej 10 maja br. 

Tekst: Artur Pałyga
Reżyseria: Paweł Passini
Muzyka i audiosfera: Łukasz Wójcik, Paweł Passini
Piosenki zespołu The Beatles w aranżacjach Łukasza Wójcika
Scenografia i kostiumy: Elena Lola Loli
Wizualizacje: Marek Miler
Premiera: 8 stycznia 2016

PAWEŁ PASSINI 
Rocznik 1977. Reżyser teatralny, 
twórca i dyrektor lubelskiego 
neTTheatre, pierwszego teatru 
internetowego na świecie. Laureat 
Nagrody im. Konrada Swinar-
skiego dla najlepszego reżysera 
za spektakl „Morrison/Śmierci-

syn”, zrealizowany w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu.
„Jest jak jego bohaterowie: niezależny, nieuwiązany, 
osobny – pisał o nim Jacek Cieślak. – Są wśród nich 
romantycy, boży szaleńcy, eksperymentatorzy, arty-
ści polscy i obcy: Artaud, Morrison czy Wyspiański 
(…). Każdy z nich płacił za sztukę życiem, ale był to 
jedyny sposób na obronę własnej wolności, przywilej 
pójścia dalej niż wszyscy, oderwanie się od ludzkiej 
masy i bycie sobą w pełni”.

„Jak obiecał nam syn syryjskiego 
emigranta, Steve Jobs – w chmu-
rze jest wszystko. A jeżeli jednak 
czegoś jeszcze nie ma, to za chwilę 
nieomylnie się tam znajdzie. A jeżeli 
wszystko, wszystko, wszystko – to 
przede wszystkim zespół wszech 
czasów: The Beatles. I pomimo że 
w realu dawno wybrzmiał już poże-
gnalny koncert na dachu, w wirtualu 
chłopcy grają ile zechcesz. Do utraty 
tchu. Nawet jeśli nie ma już oddechu. 
Co nas czeka – nas, cywilizację spod 
znaku nadgryzionego jabłka? Jak 
wyglądać będzie nasze niebo, nasz 
raj nie-na-ziemi? Na te i na inne 
dręczące pytania odpowie nam „Y” 
[czytaj: łaj]. Musisz ją tylko zapytać, 
włączyć, dotknąć”– mówi reżyser 
Paweł Passini.
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wychodzi poza lokalne środowisko. Jest 
muzyczną wizytówką miasta, a Prezydent 
Białegostoku dwa razy artystę wsparł 
stypendium, by ten mógł zrealizować 
swoje muzyczne aspiracje.
Magda z kolei występowała w takich 
zespołach jak Break Horses czy Oh 
Ohio – ostatnio jednak miała przerwę 
od muzyki, choć jak przyznaje – nie 
przestała jej kochać. Nowa płyta z Ocean 

of Noise to krok by wrócić do śpiewania.
W odróżnieniu od debiutanckiego krążka, gdzie do współpracy 
przy utworach Rafał zaprosił pięciu wokalistów (m. in. dziś bardzo 
znanego songwrittera Petera J. Bircha czy wokalistę zespołu Muchy 
Michała Wiraszkę), na „Still In A Dream” usłyszymy już wyłącznie 
Magdalenę Nowetę, która zaśpiewała w trzech utworach na pierwszym 
albumie. Myślę, że Magda czuje stylistykę i ducha projektu Ocean of 
Noise – komentuje Konopka. – A dzięki temu, że spotkamy się tym 
razem tylko z jej głosem, płyta zyskuje na spójności i wyrazistości – 
podkreśla i dodaje, że choć tytuł albumu sugeruje senne klimaty, to 
słuchacze mogą być zaskoczeni, gdy usłyszą efekt końcowy. W tym 
projekcie tekstowo mogłam „wylać” z siebie to, co męczyło mnie przez 
ostatnich kilka lat. Czasem łatwiej jest coś napisać i to przynosi większą 
ulgę, niż rozmowa. Jednak z pewnością teksty na tej płycie są bardziej 
pozytywne, niż te na poprzedniej – zdradza wokalistka.
Zapowiada się muzyczne, wiosenne przebudzenie.

Dźwięki na wiosenne 
przebudzenie

Odległość to dziś nie problem, by artyści z różnych stron świata mogli razem stworzyć coś 
niezwykłego. Projekt Ocean of Noise po raz drugi pokazuje, że muzyka może powstawać, 

nawet gdy poszczególni członkowie zespołu są setki kilometrów od siebie.

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI

Zacznijmy od tego: Rafał Konopka, 
twórca projektu Ocean of Noise, 
nagrał nowy album. Po trzech latach 
od premiery debiutanckiego krążka 
wraca z płytą „Still In A Dream”, której 
koncepcję wymyślił i którą zrealizo-
wał razem z Magdaleną Nowetą. Ona 
jest z Ostrzeszowa, on z Białegostoku, 
a muzyka powstawała także w Pozna-
niu (tu nagrywano wokale) i Warszawie 
(część instrumentów) z lokalnymi artystami. Głównie na odle-
głość – kontakt odbywał się przez internet, gdzie artyści omawiali 
swoje pomysły i uwagi. Wymieniali się tym, co stworzyli wedle 
wskazówek Rafała – ale zawsze też z czymś dodatkowym od 
siebie. Potem w jednym studio połączono elementy układanki.
Rafał Konopka ten model pracy już przećwiczył – pięć lat temu 
w ten sposób stworzył swój debiutancki album (tam wokalistów 
było pięciu i każdy nagrywał w innym mieście!). Po drodze 
pracował nad pojedynczymi kompozycjami z artystami z Polski 
czy zagranicy. Dziś odległość to nie problem, by ludzie o podobnej 
wrażliwości artystycznej się spotkali i stworzyli coś wartościowego 
– ocenia Rafał, a pozytywne recenzje krytyków, jakimi obdarzono 
pierwszy krążek zdają się potwierdzać tę opinię. Współpraca 
na odległość nie jest łatwa i za każdym razem jest ten dreszczyk 
emocji czy wysłany plik oraz pomysł spotka się z entuzjazmem. 
Żaden e-mail nie wyrazi dokładnie tego, co siedzi w mojej głowie 
oraz sercu – zdradza z kolei Magda Noweta.
Nowa płyta jest krótsza niż poprzednia – z pięcioma całkiem nowymi 
utworami. Za to dla twórców to nowy krok w rozwoju. Zawsze chcia-
łem nagrać album, w którym dominująca część muzyki powstałaby 
na żywych instrumentach. W końcu mi się to udało, bo większość 
partii instrumentalnych na „Still In A Dream” to prawdziwe, żywe 
granie z muzykami, z którymi współpracuję od dawna albo z takimi, 
których specjalnie zaprosiłem z tej okazji – podkreśla lider projektu.
Rafał jest jednym z bardziej znanych twórców z Białegostoku 
– tutaj od ponad dekady tworzy, choć w swoich projektach 

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 
MAGAZYNU HUMAN 
Twórcy projektu Ocean of Noise postanowili specjalnie 
dla Czytelników magazynu Human przedpremie-
rowo udostępnić swój nowy album (oraz poprzedni 
krążek!). Możecie go pobrać całkiem za darmo na 
stronie www.humanmag.pl/pobierz
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Architektura od ludzi dla ludzi
Mówiąc „architekt” lub „projektant”, mamy na myśli profesjonalistów, którzy pomogą 

nam stawić czoła wielkim wyzwaniom, jak zmiany klimatyczne, urbanizacja czy nierówności 
społeczne. To nasze założenie. Myślę jednak, że jest ono błędne.

AUTOR: ALASTAIR PARVIN (UK) 
ŹRÓDŁO: TED.COM, TŁUMACZENIE: RYSIA WAND, MARCIN DOSZKO

Niewygodna prawda jest taka, że prawie 
wszystko, co nazywamy architekturą, 
to projektowanie dla najbogatszego 1% 
ludzkości. Zawsze tak było. Zapominamy 
o tym dlatego, że w przeszłości archi-
tektura miała największy wpływ wtedy, 

kiedy 1% budował dla 99%. Działo się tak z różnych powodów 
– czy to ze względu na filantropię w XIX wieku, komunizm w XX 
wieku, czy sztucznie zawyżony rynek nieruchomości. Wszystkie 
te wzrosty rynku zapadły się i znowu jesteśmy w sytuacji, gdzie 
najwybitniejsi architekci świata mogą pracować tylko dla 1% 
ludzi. Taki układ nie tylko szkodzi demokracji. To także kiepska 
strategia biznesowa. Następne pokolenie architektów stanie 
przed wyzwaniem, jak rozszerzyć klientelę z 1% do 100%. Co 
może okazać się skutecznym rozwiązaniem tej kwestii? 

Po pierwsze, musimy podważyć pogląd, że architektura polega 
na stawianiu budynków. Budowanie to chyba najdroższy sposób 
rozwiązywania problemów. To projektowanie powinno skupiać 
się na ich wyjaśnianiu i tworzeniu nowych warunków. Przytoczę 
tu pewną historię. 

Biuro projektowe pracowało dla szkoły mieszczącej się w sta-
rym, wiktoriańskim budynku. Architekci usłyszeli: „Korytarze 
w naszej szkole są za małe, na przerwach robi się ścisk. Ucznio-
wie się biją, nie panujemy nad tym. Rozplanujcie od nowa 
cały budynek. Wiemy, że to koszt kilku milionów funtów, ale 
pogodziliśmy się z tym”. Architekci po namyśle odpowiedzieli: 
„Nie róbcie tego. Lepiej zrezygnujcie z dzwonka na przerwę. 
Zamiast jednego dzwonka dla całej szkoły, zorganizujcie kilka 
mniejszych, które zadźwięczą w różnych miejscach o różnej 
porze i rozłożą tłum na korytarzach”. Rozwiązuje to ten sam 
problem, tyle że kosztem kilkuset, a nie kilku milionów funtów. 

Wygląda to jak odbieranie sobie pracy, lecz chodzi tu o przy-
datność. Architekci są dobrzy w pomysłowym, strategicznym 
myśleniu. Problem w tym, że skupiliśmy się na dostarczaniu 
konkretnego produktu konsumentom. Moim zdaniem takie 
podejście przestaje się sprawdzać.

Drugi pogląd, który zakwestionuję głosi, że architektura to 
duże budynki i duże pieniądze. Ciągle tkwimy w mentalności 
z epoki industrialnej, zgodnie z którą wyłączność na budowę 

miast mają duże organizacje i korporacje, tworząc całe dziel-
nice według jednolitych projektów. A architektura podąża za 
pieniędzmi. Stąd biorą się masowe, monolityczne dzielnice. Dla 
wielu są zbyt drogie. A gdyby miasta były budowane nie przez 
kilka osób dużym nakładem pieniędzy, ale przez wiele osób 
ze stosunkowo niewielkimi budżetami? Zmieniłoby to sposób 
widzenia miejsca, w którym się żyje. Powinno być oczywiste, 
że w XXI wieku to mieszkańcy rozbudowują swoje miasta.

Jak możemy realizować to wyzwanie? Rozwiązaniem wydają 
się być idee, które pojawiły się wraz z ruchem otwartego pro-
gramowania. W sieci dostępnych jest coraz więcej programów, 
czy projektów, które można pobrać i samemu zabrać się za 
wytworzenie pewnych sprzętów. Szczególnie ciekawe są tu 
drukarki 3D. Technologie te drastycznie obniżają próg czasu, 
kosztów i umiejętności. Podważają pogląd, że tanio produkuje się 
tylko rzeczy masowe. Rozpowszechniają też złożone możliwości 
produkcyjne. Czeka nas przyszłość, w której fabryka będzie 
wszędzie i każdy będzie projektantem. To prawdziwa rewolucja 
przemysłowa. Jak pamiętamy, wielkie konflikty ideologiczne 
opierały się na tym, kto ma kontrolować środki produkcji. 
Nowe technologie dają rozwiązanie: my wszyscy.

Aby na poważnie zająć się problemami typu zmiana klimatu, 
urbanizacja czy zdrowie, musimy zmienić dotychczasowe modele 
rozwoju. Robert Neuwirth powiedział, że żadna korporacja 
i żaden rząd nie rozwiążą tych problemów, dopóki obywatel 
będzie traktowany tylko jak konsument. Czy nie byłoby wspaniale 
wspólnie wypracowywać rozwiązania nie tylko strukturalne, ale 
i infrastrukturalne, jak np. klimatyzacja na energię słoneczną, 
pozasieciowa energia i kanalizacja, a następnie udostępnić je 
w Internecie, gdzie staną się wspólnym zasobem? Taka Wikipedia 
dla przedmiotów. Co raz tu trafi, zostanie na zawsze. 

Tak jak wielkim dziełem projektantów XX wieku była demo-
kratyzacja konsumpcji, tak wielkim zadaniem w XXI wieku jest 
demokratyzacja produkcji.

ALASTAIR PARVIN – projektant, współzałożyciel Fundacji 
WikiHouse, która zakłada uproszczenie i demokratyzację budowy 
domów. Autor bloga www.alastairparvin.com. 



WYPEŁNIJ ANKIETĘ I WYGRAJ NAGRODY!

Zapraszamy Was do wypełnienia ankiety i stworzenia hasła 
promującego nasz magazyn. Na najciekawsze propozycje 

czekają nagrody – mamy dla Was 5 kart podarunkowych Empik, 
każda o wartości 50 zł. Ankieta dostępna jest pod adresem:

www.humanmag.pl/ankieta
Na odpowiedzi czekamy do 20 maja 2016 r.
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Sukces zgodny z planem
Cardio, interwały, a może basen? Sposobów na zgubienie zbędnych kilogramów 

przed latem jest mnóstwo. Trenerzy i dietetycy zgodnie twierdzą, że połową sukcesu 
w walce o upragnioną sylwetkę, jest dobrze ułożony plan działania.

AUTOR: MARTA USTYMOWICZ

Motywatorzy sportowi 
uważają, że najwięk-
szym problemem osób 

rozpoczynających przy-
godę z odchudzaniem, jest 
zbyt wysoko postawiona 

poprzeczka. Zamiast sześciu 
treningów w tygodniu, lepiej 

wybrać trzy, cztery 
i o zróżnico-
wanym stop-

niu ciężkości. 
Ponadto, zaczy-

nając od trenin-
gów siłowych, warto 

kolejnym razem przećwi-
czyć lekki trening cardio. 

Pomoże on rozluźnić obolałe 

mięśnie, a nawet pozbyć się zakwasów. Doskonałą odskocznią 
od ćwiczeń siłowych, jest basen, który angażuje do pracy wszyst-
kie mięśnie ciała, ale ich nie nadwyręża. Po lżejszym treningu 
można znów wrócić do ćwiczeń wzmacniających o większym 
natężeniu. Niezbędne jest również rozciąganie. Choć ćwiczenia 
rozluźniające mogą wydawać się nudne, nie warto ich pomijać. 
Raz w tygodniu można do treningów włączyć także stretching 
lub jogę. W dążeniu do wymarzonej sylwetki najważniejsze 
jest jednak, aby wybrać formę aktywności, która nas pochłonie. 
Wtedy efekty przychodzą same. Jeśli nie domowy fitness, to może 
grupowe zajęcia w klubie lub trening siłowy? Bieganie w plenerze 
czy godzina pływania, to przyjemne z pożytecznym. A może 
sztuki walki lub taniec? Możliwości są nieograniczone. Kluczem 
do sukcesu jest regularność i 100% zaangażowania na każdym 
treningu – radzi Dominika Leszczyńska, blogerka fitness pro-
wadząca stronę I can be fit.
Jednymi z najgroźniejszych wrogów odchudzania, są przerwy 
między ćwiczeniami. Trenerzy zalecają, by nie były one dłuższe 

CO Z TĄ NASZĄ AKTYWNOŚCIĄ?
Niemal jedna trzecia Polaków uprawia sport 
lub inne aktywności fizyczne regularnie (co naj-
mniej 3 razy w tygodniu). Jednak odsetek osób 
niepodejmujących żadnej aktywności sportowej 
jest podobny (32%). Zauważalnie częściej sport 

uprawiają mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Naj-
aktywniejsi sportowo jesteśmy do 25. roku życia. 
Po trzydziestce ta aktywność stopniowo spada, aby 

ponownie wzrosnąć w grupie 60+. Aktywnościami 
fizycznymi, które najchętniej podejmujemy są: jazda 
na rowerze (53% aktywnych fizycznie), bieganie 

(33%) oraz pływanie (29%). Są to zarazem dyscy-
pliny cieszące się dużą popularnością we wszystkich 
grupach wiekowych, niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, płci czy wykształcenia. Rodzaj podejmowanej 

aktywności sportowej zależy też od wieku. Młodzi 
Polacy częściej niż inni uprawiają sporty zespołowe. 
Osoby w wieku 30 lat częściej deklarują uprawianie 
dyscyplin wymagających nieco większych nakładów 
finansowych (basen, siłownia, fitness), a także takich, 
które można uprawiać całą rodziną (jazda na rowerze). 
Z kolei osoby w wieku 60+ wybierają ruch w formie 
rekreacyjnej (spacery), dyscypliny bezpieczne dla 
zdrowia i pomagające zachować sprawność (nordic 
walking, gimnastyka). Niemal co druga osoba w wieku 
przedemerytalnym lub emerytalnym pozostaje spor-
towo nieaktywna, co może być zarówno skutkiem, jak 
i przyczyną utraty sprawności fizycznej. 

Źródło: Raport „Aktywność sportowa Polaków”,  
TNS Polska
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niż dwudniowe. Nie tylko dlatego, że dłuższa przerwa może 
narazić ciało na ponowne bóle mięśni, ale przede wszystkim 
może spowodować spadek chęci. Im dłużej nie ćwiczymy, tym 
trudniej się zmotywować. Przesada w drugą stronę również może 
mieć bolesne skutki. Osoby, które nie mają wypracowanej kon-
dycji, nie powinny wykonywać ciężkich treningów codziennie. 
Choć pokusa szybkiej utraty wagi jest ogromna, to naciągnięte 
mięśnie czy poważniejsze kontuzje mogą skutecznie zniechęcić 
do dalszych ćwiczeń.

Tak naprawdę, aby schudnąć nie trzeba nawet wychodzić z domu. 
Można ćwiczyć z internetowymi trenerami i osiągnąć świetne 
efekty, w międzyczasie gotując obiad – dodaje Dominika Lesz-
czyńska. – Polecam zatem treningi funkcjonalne i interwałowe, 
które zadbają o harmonijny rozwój całego ciała i zmaksymalizują 
spalanie kalorii. Warto również korzystać do woli z różnych 
programów treningowych, dzięki temu unikniemy monotonii, 
a mięśniom dostarczymy nowych impulsów.

Trenerzy zalecają również, aby co pewien czas zmieniać plany 
treningowe. Nie tylko dlatego, by się sportem nie znudzić, 
ale również by organizm się do nich nie przyzwyczaił. Jeśli 
tak się stanie, trening nie będzie dla naszego ciała żadnym 
wyzwaniem.

Podjęta ze świadomością, ale i zapałem, próba zgubienia kilku 
zbędnych kilogramów, z pewnością przyniesie efekty. Oprócz 
upragnionej sylwetki możemy jednak zyskać coś jeszcze. 
To utrwalenie dobrych nawyków żywieniowych, większa 
sprawność fizyczna, a co za tym idzie, również lepsze samo-
poczucie. Wiosenne postanowienie warto przekłuć w zdrowy 
sposób na życie.

LUBIMY KLUBY FITNESS
Popularność klubów fitness w Europie nieustannie 
rośnie, należy do nich 50 mln członków. Za dzie-
sięć lat ma ich być już 80 mln. Europejski rynek 
fitness wart jest obecnie prawie 27 mld euro. 
Polska należy do najszybciej rosnących w tym 
segmencie krajów w Europie. Do klubów fitness, 
których liczba na koniec 2014 roku wyniosła 
łącznie 2,5 tys., uczęszcza 2,73 mln Polaków. 

Źródło: Raport „The European Health  
& Fitness Market 2015” Deloitte

TWORZYMY DOBRY PLAN!
PAMELA STEFANOWICZ I MATEUSZ JANUSZ, 
TRENERZY I MOTYWATORZY FITNESS, 
PROWADZĄCY RÓWNIEŻ BLOGA FIT-LOVERS.PL

Potrzebne będą kartki papieru i długopis. 
Przygotuj sobie rozpisane miesiące (tyle, ile 
pozostało ich do lata) wg kalendarza. Zaplanuj 
ile będziesz w stanie poświęcić na ćwiczenia 
w ciągu tygodnia. 
Z doświadczenia możemy podpowiedzieć, że 
treningi 3-4 razy tygodniowo (po 30 min – 1 h), 
pozwolą na uzyskanie satysfakcjonującego 
efektu. Wybieraj treningi, które angażują całe 
ciało i podkręcają metabolizm. Dobrze sprawdzą 
się treningi siłowe, typu HIIT lub inne ćwiczenia 
fitness z zastosowaniem obciążenia.
Obierz sobie cele dietetyczne. Najbardziej 
pomocnymi dobrymi nawykami będą: brak 
podjadania pomiędzy posiłkami, odrzucenie 
słodyczy i fast foodów, picie 2-3 l wody dzien-
nie, odrzucenie napojów kolorowych. Wybór 
świeżych, nieprzetworzonych pokarmów.
Codziennie zaznaczaj w swoim kalendarzyku, 
czy udało się utrzymać dobre nawyki żywie-
niowe, czy zrobiłeś/aś trening i jak się czułeś/aś 
danego dnia. W niedzielę zrób podsumowanie 
tygodnia, napisz ile treningów udało się zrobić, 
w ilu procentach udało się zdrowo odżywiać 
i wniosek/cel na następny tydzień. Z takim 
planem i jasno określonymi celami na pewno 
uda się osiągnąć sukces.

Fo
t. 

FI
T-

LO
V

ER
S.

PL



FELIETON MONIKI MAŁKOWSKIEJ

14

Fo
t. 

W
an

d
a 

H
an

se
n

Kultura przesiana przez MAK

Utonęłam w Monachium.
Nie, nie w Izerze – w morzu przedmiotów. Luksusowych, mądrych, eleganckich.
Prawie przez tydzień oglądałam tak wiele wspaniałych projektów, prototypów i realizacji, 
że gdyby wdrożyć je w życie, mielibyśmy piękno i funkcjonalizm pod każdą strzechą. 
Cały ten wzorniczy masyw prezentowano podczas „Munich Creative Business Week” 
i na gali iF Design Award, które to nagrody uchodzą za Oscary designu.
Tylko… jest kwestia kasy. Staranne wykonanie i wysokiej klasy surowce muszą koszto-
wać, a logo znanej firmy automatycznie tę cenę podnosi. Mniej więcej trzeciego dnia 
podziwiania projektanckich popisów zrobiło mi się tego designerskiego przepychu jakoś 
za dużo. Zaczął mi doskwierać brak wzorniczego „mięsa”. W Monachium wspięliśmy 
się na projektancki meta-poziom. Designerzy i technolodzy trawili tygodnie cyzelując 
gadżety adresowane do dorosłych dzieci z dużym ego i jeszcze większymi kieszeniami.
Gdzie w tym najlepszym, najdroższym, najdoskonalej zaprojektowanym świecie jest 
człowiek? Gdzie jesteśmy my, ludzie z Europy Środkowej, wciąż rozpięci pomiędzy 
średniowiecznym koromysłem a sprzętem najnowszej generacji? Większość naszego 
społeczeństwa chodzi koślawymi chodnikami w przyklapanych butach i jada z fajan-
sowych talerzy. Tylko drobna część ma problem: garnek złoty czy „inteligentny”?
Nie tęsknię za co pół roku zmienianym wystrojem kuchni, w której „wyspa” warta 

MUZEA WZORNICTWA. 
MIEJSCA, GDZIE 
ODBIORCA UCZY 
SIĘ KULTURY DNIA 
POWSZEDNIEGO, 
GDZIE POZNAJE 
LOKALNĄ TRADYCJĘ 
BUDOWY I 
WYPOSAŻENIA 
DOMOSTW, GDZIE 
DOWIADUJE SIĘ O 
SWOISTEJ LOGICE 
KAŻDEGO SPRZĘTU. 
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Monika Małkowska
Absolwentka warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Krytyczka 
sztuki, popularyzatorka kultury. 
Do 1990 roku wystawiała obrazy 
i rysunki, aranżowała wystawy, pro-
jektowała ciuchy, szyła patchworki. 
Od 1994 związana z „Rzeczpo-
spolitą” i innymi mediami (radio, 
telewizja, prasa). Wykładała na 
Europejskiej Akademii Sztuk 
i w Wyższej Szkole Dziennikar-
stwa im. Melchiora Wańkowi-
cza. W latach 2009 – 2014 prowa-
dziła zajęcia na Wydziale Sztuki 
Mediów i Scenografii warszawskiej 
ASP, gdzie w 2011 uzyskała tytuł 
doktora za pracę „Niech scze-
zną krytycy!” Od 2013 wykłada 
na Wydziale Reżyserii stołecznej 
Akademii Teatralnej. Od 2014 
prowadzi blog o kulturze MOMArt. 
Autorka książek o modzie, kulturze 
i jedzeniu. W 2015 ukazała się 
książka „Życie na przekąskę” (wyd. 
Świat Książki).

jest tyle, co kawalerka, a patelnia – tyle co telewizor. Szkoda mi jednak, że nigdy nie 
będzie mnie stać na sprzęt pomocny w wieku, kiedy to i owo zaczyna szwankować.
Czasem może okazać się przydatna umywalka, która zjeżdża na wysokość dotosowaną 
do wzrostu użytkownika (także siedzącego na wózku); innym razem może przydać się 
krzesło, które jednym naciśnięciem guzika zamienia się w fotel na kółkach; może też 
potrzebne będzie łóżko, które ze zwykłego tapczanu przekształci się w leże korekcyjne, 
o regulowanej wysokości.
Miałam wrażenie, że w Monachium nikt nie zadawał sobie pytań o cenową dostępność 
tych sprzętów. Ani emerytura, ani pomoc socjalna w naszym kraju nie wystarczą na zakup.
Pobyt w Monachium na „Munich Creative Business Week” pokazał, gdzie miejsce 
Polski i innych post-soc-krajów: w skansenie.
Równie daleko nam do kreatywnego designu, jak na księżyc.
W dużych, bogatych miastach jeszcze jako tako, są miejsca do złudzenia przypomina-
jące metropolie Zachodu. Jednak wystarczy pojechać choćby do Legionowa, by czar 
prysł. Brzydota, sobiepaństwo i dorabianie się na urra! (wszechobecność paskudnych 
reklam) wali po oczach i dobitnie informuje, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd 
zmierzamy.
Bierzemy za dobrą monetę symptomy rozwoju, postępu, dobrobytu. Stale słyszymy 
o podwyższaniu życiowych standardów, o poprawie jakości codziennego bytu. Owszem, 
wdrożone zostały najtańsze e-usługi. Można już odprawić się przed lotem on-line; 
można zamówić stolik w knajpie poprzez internet.
Są jednakże „ułatwienia” ocierające się o absurd: na dworcu w Poznaniu wejście do 
toalety trzeba z góry opłacić wrzutem monety do automatu, co w przypadku pilnej 
potrzeby może skończyć się katastrofą. Jednocześnie, poznański dworzec zyskał zasłużony 
tytuł najgorzej zaprojektowanego w Polsce, może nawet w Europie. Albo to: od czasów 
komputeryzacji Poczty Polskiej kolejki są tam dłuższe niż za PRL-u, zaś o komforcie 
klientów chyba nikt nawet nie pomyślał.
Bo dbałość o wygodę i urodę codziennego życia nie polega na wdrażaniu modnych wyna-
lazków, lecz na mało efektownej, stałej trosce o obywateli danego miasta, kraju, regionu.
Wiecie, co jest tego probieżem?
Muzea wzornictwa. Miejsca, gdzie odbiorca uczy się kultury dnia powszedniego, gdzie 
poznaje lokalną tradycję budowy i wyposażenia domostw, gdzie dowiaduje się o swo-
istej logice każdego sprzętu. Przy okazji, pobiera lekcje estetyki codzienności tudzież 
śledzi historię stylów, znajdujących przełożenie na wygląd człowieka i jego otoczenia. 
Już maluchy zauważają, a potem rosną z tą świadomością, że kultura codzienności 
łączy się z tą wyższą, elitarną. Że nie ma przepaści pomiędzy bezcennym obrazem 
a ludowym kilimem; pomiędzy pięknie wykonanym płotem a rzeźbą, mistrzowsko 
wyhaftowanym obrusem a instalacją.
To ważna wiedza, oswajająca ze sztuką wyższą i ucząca szacunku dla każdego z nas. 
Tymczasem w Polsce nie ma ani jednego muzeum sztuk stosowanych, jak kiedyś nazy-
wano design. W krajach języka niemieckiego pełną nazwę Museum für Angewandte 
Kunst zastępuje się skrótem MAK; po angielsku nazywa się te przybytki Museum of 
Applied Art, czemu odpowiada francuski termin Art Appliqués. Czyli – Sztuki Stoso-
wane. Najstarsze muzea im poświęcone powstały w połowie XIX stulecia w Londynie 
(Victoria & Albert, 1854) i Wiedniu (MAK, 1863).
My mamy design na wysokim, światowym poziomie, czego najlepszym świadectwem aż 
12 wyróżnień i jedno złoto przyznane na iF w Monachium. Jednak wciąż pozostajemy 
obojętni na „małą estetykę”. Ciekawe, czy ślepota na brzydotę już na zawsze pozostanie 
naszą cechą narodową?
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Czy zapowiedź porażki może okazać się sukcesem? Owszem, tak 
było z moim planem na przeprowadzenie wywiadu ze słynnym 

norweskim pisarzem Jo Nesbø, który często odmawia ich udzielania. 
Wielu próbowało i poniosło porażkę. A tu zaskoczenie – mam zgodę 

na półgodzinną rozmowę telefoniczną. Tylko od czego zacząć 
wywiad z człowiekiem, który sam porównuje swoje pisanie do 

zawodu iluzjonisty? Jedno jest pewne – niezależnie od tego, ile jest 
w nim przemyślnych sztuczek wykorzystujących naszą nieuwagę, 

pisarstwo Jo Nesbø to ogromna przyjemność. Ogromnie przyjemna 
była też sama rozmowa z autorem. Jo Nesbø w kwietniu odwiedzi 

Wrocław i będzie gościem Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

I tak  
zacząłbym  

pisać
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Powieści Jo Nesbø niezmiennie królują na listach książkowych 
bestsellerów. Sprzedano ich już ponad 27 milionów egzemplarzy, 
w tym ponad milion w Polsce. Przetłumaczono je na ponad 50 
języków. Cykl kryminałów z komisarzem Harrym Hole jego 
autorstwa zdobył kilkanaście nagród. Powieść Łowcy głów 
została w 2012 roku przeniesiona na ekrany kin. Nad filmową 
adaptacją Krwi na śniegu pracuje natomiast wytwórnia Warner 
Bros, a Tomas Alfredson reżyseruje Pierwszy śnieg z Michaelem 
Fassbenderem w roli Harry’ego Hole.
Pisarz, w kwietniu odwiedzi Polskę i przyłączy się do obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury. We Wrocławiu pojawi się 23 kwiet-

GDY ZACZYNAŁEM SERIĘ 
O HARRYM, WZOROWANIE 
BOHATERA NA SOBIE NIE 
BYŁO ABSOLUTNIE MOIM 
CELEM. ALE GDY LATAMI 
PISZESZ O PRZYGODACH 
DANEJ POSTACI, 
NIEUNIKNIONYM JEST TO, 
ŻE W KOŃCU ZACZERPNIESZ 
COŚ Z WŁASNEJ OSOBY.

nia, czyli w Światowym Dniu Książki, gdy miasto obejmować 
będzie tytuł Światowej Stolicy Książki UNESCO. Tego dnia 
przypada również 400. rocznica śmierci Williama Szekspira. 
Autor bierze udział w Projekcie Szekspir, w którym uznani 
współcześni pisarze tworzą powieści inspirowane najbardziej 
znanymi dramatami Szekspira. Nesbø postanowił zmierzyć się 
z Makbetem, który ukaże się w 2017 roku. Oprócz spotkania 
z polskimi czytelnikami, pisarz ma również wyjątkowy plan 
związany z inną jego pasją. Aby upamiętnić przyjaciela, wspi-
nacza, który zginął podczas akcji ratunkowej w słowackich 
Tatrach, Nesbø zamierza wspinać się w polskich górach. O czym 
wspomina w rozmowie z nami.

Aby pisać, nie potrzebuje Pan spokoju, ciszy. Wręcz 
przeciwnie: rusza Pan w miejsca, w których jest głośno 
i tłoczno, np. na lotnisko.
Hałas nie jest tu chyba decydującym czynnikiem. Chodzi raczej 
o to, że w takich miejscach nie mam nic innego do roboty. Gdy 
piszę w domu, zawsze szukam wymówki, by np. zrobić pranie 
albo kawę, czy do kogoś zadzwonić. Gdy jesteś w gwarnym 
miejscu, jest tylko jedna rzecz, którą możesz robić – pisać. 
Chodzi więc w zasadzie o eliminowanie wszelkich alternatyw.

Okazuje się, że prywatnie bywał Pan w miejscach, w któ-
rych był Harry Hole, główny bohater Pana książek. 
To Pan śledzi Harrego czy Harry śledzi Pana? Jak ta 
historia powstaje?

Człowiek nietoperz to pierw-
szy tom z kryminalnej serii 
powieściowej z norweskim 
policjantem Harrym Hole 
w roli głównej. Powieść ta 
powstała w dość nietypowy 
sposób, bowiem autor nie 
miał gotowego planu, kon-
spektu, zgodnie z którym 
rozpisywał kolejne rozdziały.

Powieść Syn opowiada 
o Sonnym Lofthusie, który 
odsiaduje wyrok w najlepiej 
strzeżonym więzieniu Oslo. 
Pewnego dnia jeden z więź-
niów opowiada mu historię, 
która całkowicie odmieni 
jego życie.
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Wiadomo, że jak się lubi jakąś książkę, potrafi się ją czytać 
kilka, nawet kilkanaście razy. Podobnie jest z dobrym 
filmem. Czy Pan lubi wracać do swoich książek?
Nie robię tego. Jeśli tak jest, jest to zazwyczaj zbieg okoliczności. 
Jak wtedy, gdy ktoś prosi mnie o moją książkę, a ja, czekając 
by mu ją dać, zaglądam do środka, czytam parę stron. Oprócz 
takich sytuacji nie wracam do nich, patrzę w przyszłość.

Co Pan czytał ostatnio?
Skończyłem właśnie dwie książki francuskiego pisarza Édo-
uarda Levé, jego powieści Suicide i Autoportrait. Bardzo mi się 
podobały. Świetne książki, świetne pisarstwo.

Wróćmy na chwilę do Pana przeszłości. Jeśli mógłby Pan 
cofnąć czas i sławę pisarza zamienić na sławę gwiazdy 
futbolu, w jakiej drużynie piłkarskiej chciałby Pan dziś być?
Przede wszystkim żałuję, że nie mogłem rozwinąć kariery 
w moim macierzystym Molde FK. A obecnie chciałbym grać 
dla Tottenhamu. Nie wiem, kiedy ten wywiad trafi do druku. 
Jeśli nastąpi to w przeciągu paru tygodni, Tottenham straci 
pewnie do tego czasu szanse na mistrzostwo Premier League. 
Ale na daną chwilę to chyba jeden z niewielu momentów, gdy 
twoja drużyna ma realne szanse na mistrza kraju. 

Cieszy się Pan z perspektywy czasu z kontuzji na boisku?
Nie wiem. Z racji tego, że jestem znanym pisarzem, każdy 
z mojej rodzinnej miejscowości Molde pamięta, jakim młodym 
talentem piłkarskim byłem. Prawda jest jednak chyba taka, że 
przecenia się mnie jako piłkarza z tamtych lat. Patrząc trzeźwo: 
pograłbym pewnie parę lat, a potem porzucił piłkę i rozpoczął 
studia. Tak jak się to zresztą stało. Jestem całkiem pewny, że 
i tak zacząłbym pisać. 

Nie jestem pewien, jak to działa. W pierwszej powieści, Człowieku 
nietoperzu, Harry przebywa w Australii i to on zdecydowanie 
podąża za mną. Jednak gdy tylko dotarłem do Australii, powieść 
wzięła górę i narzuciła mi pobyt w tym miejscu oraz sposób jego 
eksploracji. Wydaje mi się, że jest pół na pół. Czasami jeżdżę 
w różne miejsca, jak np. Hong Kong, by zrobić research do 
książki. Zdarza się również, że jadę gdzieś, np. do Konga, bez 
takiej potrzeby, a miejsce i tak trafia do fabuły.

Cały świat śledzi przygody Harry’ego. Pana bohater 
ma ogromne kłopoty z bliskością z innymi ludźmi, jest 
outsiderem. Ile w wyimaginowanym Harrym jest praw-
dziwego Jo Nesbø?
Gdy zaczynałem serię o Harrym, wzorowanie bohatera na sobie nie 
było absolutnie moim celem. Ale gdy latami piszesz o przygodach 
danej postaci, nieuniknionym jest to, że w końcu zaczerpniesz coś 
z własnej osoby. Wydaje mi się, że odkrywanie siebie w Harrym 
i zdanie sobie z tego sprawy, przychodziło stopniowo. Stopień tego 
pokrewieństwa jest ciężki do oceny, ale jest go na pewno więcej 
niż wtedy, gdy zaczynałem obmyślać jego postać. 

W Pana książkach można się doszukać dużej liczby 
odwołań do symboli religijnych. Czy religia idzie w parze 
z kryminałem?
Myślę, że religijne historie są dobrym, bo wspólnym dla wielu 
czytelników punktem odniesienia. Biblijne dzieje są przykładem 
na stopień rozpowszechnienia pewnych opowieści, przynajmniej 
w kulturze Zachodu. Podobnie często buduję też odniesienia 
do Szekspira, tak by były one znajome dla wielu ludzi. Religijne 
opowieści mają tę zaletę, że nadają wszystkiemu nadnaturalny 
klimat i pewną tajemniczość, ale cały czas chodzi głównie 
o wspólny dla wielu osób punkt odniesienia.

Wspomina Pan, że w książce „Pancerne serce” było zbyt 
dużo przemocy. I gdyby pisał Pan ją jeszcze raz, te frag-
menty po prostu by Pan usunął. Kiedyś zrezygnował Pan 
z całej historii, która miała trafić do księgarń. Ciężko 
jest wyrzucić do kosza swoją twórczość?
To właściwie nic trudnego. Musiałem widocznie mieć jakieś wąt-
pliwości w trakcie pisania powieści. Wydaje mi się, że nie muszę 
koniecznie pisać książek, by zarobić na życie, by opłacić rachunki. 
To była raczej pewna ulga. Pracowałem nad tą książką przez rok czy 
półtora, ale wydaje mi się, że podjąłem słuszną decyzję nie wydając 
jej. Pisząc, towarzyszy mi myśl, że książka musi być na tyle dobra, by 
zadowolić moje własne kryteria oceny. Idzie za tym więc pewnego 
rodzaju pewność siebie i wygoda pisania – muszę pisać tak, by 
sprostać własnym standardom. Dzięki temu bardziej się skupiam. 
Czuję też jednocześnie bezpieczeństwo i presję związaną z tym, 
że książka musi wyjść naprzeciw moim własnym wymaganiom.

PISZĄC, TOWARZYSZY MI MYŚL, 
ŻE KSIĄŻKA MUSI BYĆ NA 
TYLE DOBRA, BY ZADOWOLIĆ 
MOJE WŁASNE KRYTERIA 
OCENY. IDZIE ZA TYM 
WIĘC PEWNEGO RODZAJU 
PEWNOŚĆ SIEBIE I WYGODA 
PISANIA – MUSZĘ PISAĆ TAK, 
BY SPROSTAĆ WŁASNYM 
STANDARDOM.
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NIE WIEM 
DLACZEGO, 
ALE MOJE 
NAJLEPSZE RZECZY 
WYCHODZĄ SPOD 
PIÓRA WTEDY, 
GDY NIE JESTEM 
SZCZĘŚLIWY. BYĆ 
MOŻE JEST WTEDY 
ŁATWIEJ DOTRZEĆ 
DO SEDNA RZECZY, 
WIDZIEĆ WSZYSTKO 
W BARDZIEJ 
PRZEJRZYSTY 
SPOSÓB.

Podobno jak zaczyna być Pan szczęśliwy, natychmiast 
staje się Pan strasznie nerwowy. Szczęście odbiera złe, 
kryminalne emocje?
Nie wiem dlaczego, ale moje najlepsze rzeczy wychodzą spod pióra 
wtedy, gdy nie jestem szczęśliwy. Nie mam pojęcia, dlaczego tak 
się dzieje. Być może jest wtedy łatwiej dotrzeć do sedna rzeczy, 
widzieć wszystko w bardziej przejrzysty sposób. Najlepsze piosenki 
są chyba częściej wynikiem złamanego serca, niż porywów miłości.

Słyszałem, że uwielbia Pan rozmawiać z taksówkarzami 
na całym świecie. Dlaczego?
Rozstajesz się z nimi w przeciągu 10 minut. Chodzi chyba o to. 
Jesteśmy dla siebie nieznajomymi, mamy więc pewien rodzaj 
wolności, bo tymi nieznajomymi pozostaniemy. Nie mamy też 
potrzeby chronienia się przed drugą osobą. Możesz w zasadzie 
wybrać to, w jakiej relacji pozostaniecie, bo wasze drogi za 
chwilę się rozejdą. Jest to zupełnie inne niż zaangażowanie się 
w bardzo osobistą rozmowę z nieznajomą osobą w restauracji. 
Bo istnieje to niebezpieczeństwo, że nie odejdzie albo podąży 
za tobą do twojego domu (śmiech). 

Często podkreśla Pan, że uwielbia Oslo. A czy lubi Pan 
Polskę? Ma Pan tu wielu fanów.
Mnóstwo Polaków mieszka w Oslo i mam tu kilkoro polskich 
przyjaciół. Gościłem w Polsce raz, we Wrocławiu. Pod koniec 
kwietnia wybieram się ponownie do Wrocławia i do Krakowa. 
Mam zamiar się powspinać i czekam bardzo na tę podróż. 

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

Jo Nesbø urodził się w 1960 roku w Oslo. Jako 
młody chłopak grał w klubie piłkarskim Molde 
FK, ale w wyniku kontuzji musiał zrezygnować 
z kariery piłkarskiej i postanowił realizować 
się w innych dziedzinach. Obecnie należy do 
najgłośniejszych skandynawskich autorów krymi-
nałów, a jego biografia jest dość nietuzinkowa. 
Z wykształcenia ekonomista, pracował jako 
makler i dziennikarz. Finanse porzucił jednak 
dla pisania kryminałów. Jest też muzykiem 
rockowym, wokalistą i autorem tekstów pio-
senek zespołu Di Derre. Nagrał również płytę 
solową. W Polsce kryminały Jo Nesbø wydaje 
Wydawnictwo Dolnośląskie. 
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Pod koniec kwietnia br. stolica województwa dolnośląskiego po raz 52. 
rozbrzmiewać będzie jazzem. Wrocław, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
2016, na kilka dni zmieni się w miejsce na mapie świata, zwanym Jazz nad 
Odrą. Dodatkowo, w tym roku zwieńczeniem festiwalu będzie specjalny 
koncert z udziałem międzynarodowych gwiazd przypadający 30 kwietnia, czyli 
w ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Jazzu (International Jazz Day).

Jazz w sercu Wrocławia

Jazz nad Odrą jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
festiwali oscylujących wokół tego rodzaju muzyki w Europie. 
Odbywa się on cyklicznie od 1964 roku i przyciąga rzesze 
fanów jazzu z całego świata. Nie tylko fanów. Do Wrocławia na 
czas trwania festiwalu przyjeżdżają światowej sławy jazzmani. 
W kwietniu po raz 52. zapraszamy do Wrocławia na Jazz nad 
Odrą, trochę odmieniony ponieważ włączony w ramy celebracji 
Europejskiej Stolicy Kultury – zapowiada Wojciech Siwek, z Rady 
Programowej festiwalu Jazz nad Odrą. Wrocławski Festiwal to 
niezwykle znaczący element historii polskiego jazzu. Uznawany 
jest w dorocznych ankietach pisma Jazz Forum za najlepszy 
w Polsce. Przez lata wykreował na gwiazdy muzyków (nie tylko 
jazzowych), wśród których warto wymienić takie postaci jak: 
Krzesimir Dębski, Jan AP Kaczmarek (laureat Oscara!), Janusz 
Strobel, Hanna Banaszak, Ewa Bem, Leszek Możdżer, Bracia 

DAVE DOUGLAS, JEDEN Z NAJWY-
BITNIEJSZYCH AMERYKAŃSKICH 
KOMPOZYTORÓW I TRĘBACZY 
JAZZOWYCH, KLEZMER

Festiwale takie jak Jazz nad 
Odrą gromadzą muzyków wielu 
gatunków. Jazz to w dzisiejszych 

czasach tak bogate i rozległe pole, że niesamowita 
jest możliwość doświadczania tych wszystkich 
różnych gatunków. Największą frajdę sprawia 
muzykom oglądanie i słuchanie się nawzajem! 
Wiem, że publiczność też zawsze wyczuwa tę 
radość.
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Golcowie i wielu, wielu innych. Oni swoje kariery zaczynali 
dzięki laurom zdobytym na festiwalowym konkursie.

W tym roku festiwal będzie miał niepowtarzalną odsłonę, bo 
przy okazji Światowego Dnia Jazzu, 30 kwietnia, szykuje się 
jazzową fiestę w całym Wrocławiu (uliczna parada jazzowa 
w stylu nowoorleańskim, statki z muzyką na żywo pływające 
po Odrze), której zwieńczeniem będzie koncert w Hali Stulecia. 
Przy tej okazji zainspirowana zostanie tam giełda jazzowa, gdzie 
pasjonaci z całej Polski będą mogli wymieniać się płytami róż-
nych wydawnictw. Tereny pergoli wokół Hali wypełnią mniejsze 
i większe składy jazzowe grające w plenerze, a na dużej scenie 
zaplanowana jest „bitwa big bandów”. Uczestnictwo w JnO, to tak 
jakby przenieść się w inny wymiar. Na kilka dni można oderwać 
się od rzeczywistości nie tracąc nad nią kontroli. Bezcenne jest 

◀▲ Parada ulicami Wrocławia. 

▶ HIGH DEFINITION. 

▶ Trio:Możdżer, Danielsson, Fresco. 
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obserwowanie muzyków podczas ich występów. Improwizacje 
są niepowtarzalne i zostają w pamięci na wiele lat. Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie. Potwierdzają to wieloletni fani festiwalu, 
których spotykam co roku regularnie na koncertach JnO – mówi 
Michał Pryszczewski, producent festiwalu.

SZANSA DLA MŁODYCH JAZZMANÓW
Także w tym roku festiwalowy konkurs dla młodych (tych do 35 
lat) będzie jednym z ważniejszych wydarzeń. Dwa konkursowe 
koncerty zwieńczone zostaną występem laureata w Hali Stulecia. 
Dyrektorem Artystycznym festiwalu od roku, jest Leszek Moż-
dżer, który zainauguruje festiwal jako gość specjalny laureata 
ubiegłorocznego Grand Prix zespołu Vehemence Quartet. Przez 
kolejne 4 dni przewinie się plejada jazzowych wspaniałości, wśród 
których trudno kogoś szczególnie wyróżnić, aby nie narazić się 
fanom innej gwiazdy. Bo czy ważniejszy będzie program dojrzałych 
jazzmanów z The Cookers (Billy Harper, Eddie Henderson & co) czy 
może zachwycać się będziemy wspaniałymi jazzwoman’s: TeryLyn 
Carrrington i Geri Allen wspomaganych przez Davida Murraya 
(Power Trio). Znana doskonale polskim jazzmanom i ich fanom 
wytwórnia płytowa ACT zapowiada na 29 kwietnia premierę 
płyty Tribute to Jan Johansson. Jan Lundgren piano i Mattias 
Svensson bass wraz kwartetem smyczkowym właśnie 29 kwietnia 
zagrają ten program we Wrocławiu. ażnym wydarzeniem będzie 
z pewnością występ kubańskiego pianisty Gonzalo Rubalcaby. 
Wspomnieć warto na pewno weterana Archie Sheppa z Piotrem 
Wojtasikiem, Johna Abercrombie z Darkiem Oleszkiewiczem 
i Gary Thomasa z Adamem Pierończykiem. Specjalny program 

z zespołem kameralnym szykuje też znany już wrocławskim fanom 
wybitny pianista Billy Childs. To tylko niektórzy z wykonawców 
tegorocznego festiwalu – wymienia Wojciech Siwek.

PARADA, JAM SESSIONS I INNE
Muzycy od rana spędzają czas na festiwalu na jam sessions, które 
rok temu za sprawą Leszka Możdżera były fantastyczne – never 
ending jam. Finałem tegorocznego JnO będzie obchodzony po 
raz pierwszy we Wrocławiu, a ustanowiony przez UNESCO 
Międzynarodowy Dzień Jazzu. Tu atrakcji co niemiara. Parada 
nowoorleńska z centrum miasta do Hali Stulecia, gdzie na Pergoli 
odbędzie się BIG BAND SET – wystąpią trzy jazzowe big bandy 
z solistami. Wieczorny, wielogodzinny koncert-maraton w Hali 
Stulecia będzie nietypowy: obok jazzmanów (Możdżer, Stańko, 
Dudziak, francuska orkiestra Rapsodie Barbare) pojawią się 
przedstawiciele nu jazzu (Jazzanova), a po północy elektroniczny 
Nils Frahm – Nonkeen Trio. Obok sceny głównej równolegle 
odbywać się będą koncerty w kuluarach Hali, m.in. prezentacja 

▲ Peter Cincotti.

▶ Tomasz Stańko. 

▶ Konkurs młodych jazzmanów. 
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festiwalu Jazz Bez ze Lwowa w konfrontacji z wrocławskimi 
jazzmanami. W sobotę 30 kwietnia niełatwo będzie we Wrocła-
wiu zdecydować się kogo-czego posłuchać. Coś na pewno trzeba 
będzie odpuścić i będzie nam trochę żal – sumuje Wojciech Siwek.

Jazz Nad Odrą jest festiwalem szczególnym, który przyciąga 
swoją magią zarówno melomanów, jak i artystów. Grand Prix 
51. Jazz Nad Odrą na indywidualność jazzową zdobył Vehe-
mence Quartet. Było to dla nas szczególnym wyróżnieniem, 
gdyż nie każdy konkurs rozstrzygany jest przez tak zacne jury 
(m.in. Lee Konitz czy Joe LaBarbera). Z perspektywy laureata 
mogę powiedzieć, że JnO daje pewne możliwości, które mogą 
uskrzydlić laureata, dopiero wchodzącego na muzyczny rynek. 
Nagroda, która utwierdza nas w przekonaniu o dużej wartości 
zespołowości, tak niedocenianej przez niektórych w dzisiejszych 
czasach, dała nam bezpośredni impuls do nagrania i promocji 
płyty, zaproszenia na koncerty na Ukrainie oraz w Polsce. Był 
to potencjał, który trzeba wykorzystać. W imieniu zespołu Vehe-
mence Quartet zachęcam wszystkich do odwiedzania koncertów 
festiwalowych, konkursowych oraz do wysyłania zgłoszeń na 
52. Jazz Nad Odrą. Do zobaczenia w kwietniu – nakłania Alan 
Wykpisz, członek zespołu Vehemence Quartet.

AUTOR: PIOTR SAWCZUK

FOT.: SŁAWEK PRZERWA, ZDJĘCIA WYKONANE PODCZAS  

50. EDYCJI FESTIWALU JAZZ NAD ODRĄ W 2014 ROKU. 

▲ The Kenny Garrett Quintet. 

▲ Staszek Sojka.
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– Osiedle Nowe Żerniki [piszemy o nich w artykule na 
str. 28 – przyp. Redakcji] to główny program architek-
tonicznej części ESK 2016. Po co je budujecie?
Od dłuższego czasu dyskutujemy nad kondycją architektury 
we współczesnym polskim mieście i doszliśmy do wniosku, że 
pomimo dynamicznego rozwoju wciąż jest wiele problemów, 
które nie zostały rozwiązane, a „wolny rynek” nie przejął wcale 
wszystkich obowiązków, które wcześniej brało na siebie państwo. 
Świetnie w tę dyskusję wpisał się Filip Springer pisząc książkę „13. 
pięter”, a w której dochodzi do bardzo podobnych konstatacji. 
Problem mieszkania jest dziś definiowany przez abstrakcyjne 
pojęcie „zdolności kredytowej”, która nijak ma się do wyzwania, 
jakim jest zaspokojenia podstawowej ludzkiej potrzeby posiadania 

dachu nad głową i życia w dobrej przestrzeni. Nowe Żerniki, ze 
swoim nawiązaniem do tradycji poszukiwania i eksperymen-
towania zapoczątkowanej 85 lat wcześniej na WuW-ie, mają 
pokazywać, że na wyzwania związane z budowaniem przestrzeni 
do życia, można odpowiedzieć inaczej. Lepiej.

– Czego uczymy się przy tym projekcie?
Uruchomiliśmy pewien wehikuł organizacyjny – wymyśliliśmy 
metodę, która sprawia, że każda ze stron tego bardzo skompli-
kowanego procesu robi krok do przodu. Strona miejska tworzy 
ramy: sprzedaje grunt, uchwala plan miejscowy, przygotowuje 
infrastrukturę techniczną i tę jeszcze ważniejszą – społeczną, 
wreszcie koordynuje działania wielu służb. Deweloperzy realizują 
swoje budynki zgodnie z założeniami masterplanu i w oparciu 
o koncepcje, które spełniają założenia programowe Nowych Żer-
nik. Wreszcie architekci, którzy w grupie ponad 40-tu pracowni 
wypracowują najlepsze możliwe rozwiązania. Są także pozostali 
uczestnicy: okoliczni mieszkańcy, różne grupy aktywistów miej-
skich, służby komunalne czy gestorzy poszczególnych mediów.

– Co tak naprawdę jest w projekcie „Nowe Żerniki” 
najważniejsze?
Mówię tyle o procesie, bo nie budynki są najważniejsze, ale 
właśnie to jak one powstają. Chcemy żeby ten proces nas przeżył, 
żeby trwał i był kontynuowany na kolejnych etapach. Proces 
budowania przyjaznego miasta, respektującego nowe trendy 
urbanistyczne takie jak priorytet ruchu pieszego, duża ilość 
zieleni, odrzucenie samochodu na rzecz korzystania z komu-
nikacji publicznej, zrównoważony rozwój w projektowaniu 
budynków, korzystanie z usieciowionych źródeł energii, itd. 
Zainicjowaliśmy budowę miasta w oparciu o przestrzeń wspólną, 
przestrzeń publiczną, półpubliczną, półprywatną i chcemy, 
żeby ten fragment miasta się rozrastał. By był kontynuowany. 
Z woli samych inwestorów czy mieszkańców innych osiedli, 

Architektura wraca 
do głównego nurtu
O Nowych Żernikach i zmianie myślenia o architekturze, oraz roli jakiej ma 
odegrać w tym Europejska Stolica Kultury we Wrocławiu, rozmawiamy ze 
Zbigniewem Maćkowem, kuratorem ESK 2016 ds. architektury.
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którzy zobaczą, że życie w takim miejscu jest lepsze i sami 
będą domagać się wdrożenia podobnych standardów u siebie. 
W ten sposób idea Nowych Żernik wykracza poza Wrocław, 
a staje się wzorem dla zmian w budownictwie mieszkaniowym 
w Polsce w ogóle.

– Nowe Żerniki to główny, choć nie jedyny, punkt pro-
gramu architektonicznego dla ESK 2016. Jakie jest ich 
znaczenie, wpływ na to wszystko, co w ramach tego 
programu się dzieje?
To duży projekt o wielkich ambicjach, by zainicjować zmianę 
sposobu mówienia o architekturze, urbanistyce. Ma uświa-
damiać ludziom, że to rozmowa nie tylko o budynkach, ale 
o kwestiach elementarnych dla warunków w jakich żyjemy. 
Nowe Żerniki były potrzebne, by po raz pierwszy architektura 
w programie ESK stała się punktem równoważnym z teatrem, 
filmem, literaturą, etc. Dotąd pojawiała się jako tło dla tych 
tematów – np. jako miejsce do „dyskusji o...”. We Wrocławiu 
architekturze przywracamy należny jej status: jednej ze sztuk, 
która nie jest służebna wobec innych, ale ważna sama w sobie. 
I przez to warta dyskusji. Architektura została przywrócona 
głównemu nurtowi – również w odpowiedzi na rosnące nią 
zainteresowanie i chęć rozmawiania o niej.

– Imprez poświęconych architekturze i projektowaniu 
jest coraz więcej. Łódź Design Festival czy katowickie 
4 Design Days, na których Pan ostatnio występował, 
to przykłady tylko wybranych. Mimo to wciąż jest nam 
trudno rozmawiać o architekturze. Dlaczego?
W swoim credo na ESK 2016 napisałem: „Architektura to też 
język. Skomplikowana siatka kodów i znaczeń, która opisuje 
cywilizację, kulturę, relacje społeczne, tożsamość, jakość życia, 
czy miejsca, którymi codziennie nasiąkamy. Jeśli spojrzymy 
przez jej filtr, zobaczymy wielowarstwową sieć, w której splatają 
się wielkie idee i drobne sprawy. Dzięki temu kamienica na 
wrocławskim rynku przestaje być tylko słodkim tłem dla „selfie" 
i staje się zajmującą fabułą opowiadającą o nas i określającą to, 
kim jesteśmy.” Myślimy, że architektura to język inżynierów, 
architektów, artystów. Że jest on hermetyczny. Dlatego się jej 
obawiamy, unikamy rozmawiania o niej.

– A nie jest taki? W swoim credo zwraca Pan też uwagę, 
że z jednej strony unikamy rozmów o architekturze, 
a jeśli już o niej dyskutujemy to w kontekście realiza-
cji spektakularnych, a nie tych, które definiują naszą 
codzienność. Rozmawiamy o rzeczach, które są jakoś 
przełożone dla nas przez media.
Dlatego takie znaczenie mają projekty jak Nowe Żerniki, które 
wymuszają rozmowę o architekturze, która wpływa na nasze 

życie. Taka rozmowa wymaga kompetencji, jeśli ma być rzeczowa, 
ale nie musi być ekspercka. Każdy z nas może się w nią włączyć. 
Powoli uczymy się prawidłowo używać miasta i stajemy się jego 
świadomymi użytkownikami. Myślę, że zaczynamy rozumieć, 
że wymaga to też zrozumienia tego, jak ono powstawało i jak 
funkcjonuje.

– Architektoniczny program ESK ma tego języka uczyć?
W pewien sposób tak. Na wykłady, wystawy, prezentacje, warsz-
taty zaprosiliśmy ekspertów i ludzi zajmujących się architekturą. 
Ale nie po to, by rozmawiali z kolegami z branży. Nasz program 
został skonstruowany tak, by przyciągał ludzi z ulicy. By każdy, 
kto chce zrozumieć jak funkcjonuje miasto mógł przyjść i taką 
wiedzę zdobyć. Dlatego nie będzie pogłębionych, eksperckich 
dyskusji, bo tych jest sporo przy innych okazjach. ESK ma raczej 
architekturę popularyzować, a nie pchać ją na nowe tory. Chcemy 
też pokazać, że architektura to nie jest gimnastyka teoretycznych 
rozważań, ale że odpowiada ona na konkretne, ludzkie potrzeby.

– Jakimi środkami chcecie to osiągnąć?
Kluczowym słowem dla wszystkich naszych działań jest „otwar-
tość”. Wstęp i zaproszenie na nasze działania ma każdy. Ale też 
chcemy sprawić, że wrocławska architektura stanie się bardziej 
otwarta, zrozumiała dzięki naszym działaniom. Uruchomiliśmy 
np. program wydawniczy „Architektura ESK Wrocław 2016”, 
w ramach którego ukaże się kilka książek popularyzujących 
i opisujących tę sferę naszego miasta. Odbywa się cyk wykładów 
i warsztatów pod nazwą „DużeA”, prowadzonych przez znako-
mitych twórców zagranicznych oraz polskich, podejmujących 
istotne problemy architektury światowej i badających je na 
poziomie lokalnym. Chcemy też przypominać najciekawsze 
osiągnięcia XX wieku obecne w tkance naszego miasta i dać 
ludzie szansę, by sami ją odrywali. Dlatego w połowie roku 
uruchomimy specjalną aplikację mobilną, która pozwoli każ-
demu z nas uprawiać turystykę architektoniczną we Wrocławiu.

– Jakie mają być skutki ESK 2016 dla architektury – 
w mieście, w Polsce?
Na pewno zostanie nam wspaniała, dopracowana, funkcjonalna 
infrastruktura służąca kulturze. To będą znaki tego wydarzenia 
w przestrzeni miejskiej, które będą służyć nam przez dekady. 
Tutaj zrobimy epokowy skok. Ale równie ważne będzie to co 
zostanie w naszej mentalności: inne spojrzenie na architekturę, 
chęć rozmowy o niej i docenienie jej roli w naszym życiu. Nie 
wiem, który aspekt będzie cenniejszy.

– Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: ARKADIUSZ KACZANOWSKI
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Wrocław ma wielkie ambicje: pokazać i wyznaczać trendy, które 
nadadzą ton dyskusji i działaniom podejmowanym w Polsce przez 
kolejne lata. Chce być wzorem do naśladowania i prekursorem 
np. w obszarze urbanistyki i architektury.

Kiedyś tak już było. W początkach XX wieku Breslau wyznaczało 
ścieżki dla nowego budownictwa mieszkaniowego. U zarania 
XXI stulecia Wrocław wraca do tej roli. Pomoże w tym (to 
już pewne, bo koparki wjechały na plac budowy) modelowe 
osiedle, które powstaje w zachodniej części miasta, w pobliżu 
stadionu i na południe od ulicy Kosmonautów. Osiedle na razie 
jest jeszcze placem budowy, choć w niektórych miejscach jest 
bliżej końca, niż początku prac. Ten fragment miasta nazywa 
się Nowe Żerniki.

GENEZA
Nowe Żerniki to wielki eksperyment. Wdrożone tu rozwiązania 
są praktykowane na świecie, ale nie w takim nagromadzeniu 
w jednym miejscu. I nie w Polsce. Kluczowe są tu nie budynki 

Osiedle 
testowe
Po święcie Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu ma pozostać 
coś więcej, niż dobre wrażenie. 
ESK namacalnie odciśnie na mieście 
swoje piętno na długie dekady 
– chociażby przez obiekty, które 
powstały z tej okazji: muzea, galerie, 
sale koncertowe. Jednym z takich 
śladów będą też Nowe Żerniki.
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(ich architektura będzie raczej niewyróżniająca), ale społeczny 
wymiar urbanistyki, troska o środowisko czy przełamywanie 
schematów, które dotąd rządziły rynkiem mieszkaniowym w Pol-
sce. Idea? Pokazać, że można budować taniej, lepiej, z większą 
troską o ludzi i przyrodę, a jednocześnie może być to opłacalne. 
W Nowych Żernikach mieszkań nie buduje państwo, ale prywatni 
inwestorzy – sami mieszkańcy i deweloperzy.

Nie bez powodu Nowe Żerniki są więc sztandarowym punk-
tem programu architektonicznego ESK 2016. Ale sam pomysł 
nowoczesnego osiedla zakiełkował nim tytuł Wrocławiowi 
przyznano. I będzie realizowana jeszcze długo po zakończeniu 
oficjalnego programu imprezy.

Miasto tym przedsięwzięciem wraca do idei, które na Dolnym 
Śląsku pojawiły się prawie 90 lat temu. W 1929 roku odbyła się 
wystawa „Mieszkania i miejsca pracy" (Wohnungs – und Wer-
kraumausstellung – WuWA) zorganizowana przez śląski oddział 
Deutsche Werkbundu (organizacji założonej w Niemczech 

w 1907 roku, pomyślanej jako miejsce spotkań postępowych 
producentów, architektów i projektantów współpracujących 
z przemysłem). Podobne wystawy miały miejsce w siedmiu 
innych miastach Europy – tam też powstawały osiedla realizujące 
koncepcje przedstawione na wystawach. Najsłynniejsze z nich, 
wzorcowe dla wszystkich pozostałych, to Weißenhofsiedlung 
w Stuttgarcie, dziś miejsce pielgrzymek architektów i urbani-
stów. Mniej znane, ale jako jedyne obok stuttgarckiego udane, 
zbudowano we Wrocławiu w rejonie ul. Zielonego Dębu.

Projekt WuWA miał być remedium na problem braku mieszkań 
i niski poziom warunków higienicznych panujących w mieście. 
Osiedle miało pokazywać, że da się budować tanio, prosto 
i z pożytkiem dla każdego. Swoje miejsca mieli znaleźć tu bied-
niejsi i bogatsi, starsi i młodsi. I nie chodziło tylko o miejsce do 
mieszkania i spania. WuWA obmyślano tak, by każdy z miesz-
kańców miał też dostęp do zieleni i słońca, a budownictwo było 
zróżnicowane i uwzględniało również potrzeby kulturalne czy 
towarzyskie. Osiedle powstało i istnieje do dziś.
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K17
Kameralny zespół mieszkaniowy znajdujący 
się na styku zabudowy wielo- i jednorodzinnej 
składa się z dwóch ciągów budynków sze-
regowych rozmieszczonych wokół centralnie 
położonej przestrzeni wspólnej. Dzięki zloka-
lizowanym przy wjazdach na osiedle parkin-
gach placyk stanowiący centrum założenia 
przeznaczony jest niemal wyłącznie dla ruchu 
pieszego.

K15
Zespół małych budynków mieszkalnych „willi 
miejskich” znajduje się w części o najniższej 
intensywności zabudowy. Teren zagospodaro-
wany jest zielenią niską i wysoką z chodnikami 
dojść do budynków z obu stron. Od strony 
zachodniej możliwy jest ponadto dojazd 
awaryjny do wejść. Przewidziano miejsca 
postojowe dla samochodów gości i miejsce 
na pojemniki na odpadki (segregowane).

K10
Ten zespół mieszkaniowy to efekt poszukiwań 
typu zabudowy, która połączy zalety domu 
wielo- i jednorodzinnego. Architekci zapro-
ponowali układ z dwoma szeregami niskich 
budynków, ustawionych równolegle do ulicy.

DOM KULTURY
Dawny schron zostanie rozbudowany i prze-
kształcony w osiedlowe centrum kultury. 
Po przebudowie stać się ma modelowym 
obiektem tego rodzaju. Realizowany przez 
centrum program pozwalać ma nie tylko na 
obcowanie z kulturą, ale także umożliwi jej 
współtworzenie.

K9
Kompleks mieszkaniowy, zlokalizowany 
na działce położonej na południe od alei 
przecinającej Nowe Żerniki ze wschodu na 
zachód przypomina tradycyjny kwartał miejski 
z wewnętrznym podwórzem.

K8
Wewnętrzny ciąg pieszy biegnący po osi 
wschód-zachód łączy ten zespół zabudowy 
z kwartałami projektowanymi po wschodniej 
i zachodniej stronie.

K7
Kwartał podzielony jest na dwie strefy o róż-
nym charakterze. Od strony ul. Targowej 
masywną bryłę tworzą budynek biurowy 
i galeriowiec. Zachodnia część jest bardziej 
kameralna i składają się na nią trzy niewysokie 
budynki mieszkalne. Mimo różnorodności 
zabudowa tworzy jednak wizualną całość.

K5 – KOOPERATYWY
Projektowanie budynków w formie koopera-
tyw umożliwia dostosowanie przestrzeni pod 
konkretnych użytkowników, zapewnia poczucie 
tożsamości z miejscem i wspólnoty mieszkań-
ców oraz umożliwia uzyskanie przystępnych 
kosztów budowy, gdyż inicjatywa ta z założe-
nia nie jest nastawiona na zysk.

K4
Projekt kwartału opracowany wspólnie przez 
9 architektów przewiduje wzniesienie ośmiu 
punktowych budynków mieszkalnych o wyso-
kości nieprzekraczającej 5 kondygnacji.

K3
Forma budynku mieszkalnego nawiązuje do 
wzniesionego we Wrocławiu w latach 60-tych 
„Trzonolinowca”. Podobnie jak w przypadku 
oryginału konstrukcja domu wspiera się na 
centralnym trzonie, dzięki czemu parter pozo-
staje niemal całkowicie otwarty, umożliwiając 
swobodne przejście pod budynkiem do wnę-
trza zielonego kwartału.

K7

K8

K9

K3
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K1
Ulokowany przy skrzyżowaniu ul. Kosmo-
nautów i Trasy Targowej zespół budynków 
stanowić będzie rodzaj bramy i akcentu 
urbanistycznego, wprowadzającego na teren 
osiedla. Jego rangę podkreślać będzie zdecy-
dowana, dynamiczna forma zaproponowana 
przez tworzących go architektów.

ETAP II
Na wschód od Trasy Targowej powstaną 
budynki biurowe, które stanowić będą kurtynę 
oddzielającą osiedle od położonej kilkaset 
metrów dalej obwodnicy.

K12
Zespół zabudowy mieszkaniowej powstał 
z połączenia dwóch pozornie sprzecznych 
typologii budynków mieszkalnych – trady-
cyjnej, obrzeżnej zabudowy kwartałowej 
z domem tarasowym.

K11
Położony w centrum północnej części osiedla 
kwartał zabudowy składa się z dwóch budyn-
ków zaprojektowanych na rzucie podkowy, 
umieszczonych po dwóch stronach centralnie 
położonego skweru z placem zabaw.

K2
Ustawione równolegle na osi wschód-zachód 
trzy budynki mieszkalne, mieszczące w sumie 
135 mieszkań o średniej powierzchni 60 
metrów kwadratowych, zostały rozdzielone 
zielonymi podwórkami, zaaranżowanymi na 
trzech poziomach. Na niższych piętrach roz-
mieszczone zostały mieszkania mniejsze, zaś 
na wyższych większe, bardziej komfortowe, 
wyposażone w rozległe loggie i tarasy.

K4

K5

K10
K15

K12

K2

K11

K1

DOM KULTURY

ETAP II

K17
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W Nowych Żernikach chodzi o to samo. Tylko wszystko ma być 
skrojone na miarę XXI wieku – bardziej zielone, ekologiczne, 
wykonane z lepszych materiałów, odpowiadające potrzebom 
dzisiejszego społeczeństwa, ale też – owe społeczeństwo kształtu-
jące. Nie bez powodu osiedle przy Kosmonautów jest potocznie 
nazywane WuWA 2.

EKSPERYMENT
Typowe, deweloperskie osiedle to betonowa sypialnia, w której 
mieszkańcy spędzają noc, ale którą opuszczają by udać się do 
pracy. Nowe Żerniki zrywają z takim podejściem do projektowa-
nia – mają być miejscem nie tylko do mieszkania, ale i do życia. 
Nie będzie tu wielkich kompleksów bloków, ale zróżnicowane, 
mniejsze budynki. Mieszkania albo domy będzie można kupić od 
dewelopera, samemu zainwestować w ich budowę albo wynająć.

Ważnym elementem kształtowania się idei Nowych Żernik było 
zbieranie inspiracji i pomysłów z całego świata – ale też analiza 
i konsultacje w gronie specjalistów, których pomysły i sugestie 
uwzględniano w projekcie. We wrześniu 2014 roku odbyła się we 
Wrocławiu międzynarodowa konferencja „DiverCITY: City for 
all”, w ramach której dyskutowano o tym, jak powinny wyglądać 
i rozwijać się współczesne miasta. Rozmawiano też o Nowych 
Żernikach – które kilka miesięcy wcześniej specjaliści od archi-
tektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, socjologii czy 
ekonomii z Polski, Norwegii i Islandii dokładnie prześwietlili. Na 
podstawie tych badań wypracowano nowe rozwiązania w zakresie 
organizacji i poprawy transportu publicznego, kształtowania 
przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom, rozwiązań 
prawnych poprawiających proces planowania przestrzennego 
oraz wyzwań w zakresie polityki mieszkaniowej.

Eksperyment zaczął się już na etapie samej pracy nad projektem 
– do jego współtworzenia zaproszono kilkanaście biur, które 
musiały nauczyć się ze sobą współpracować i koordynować 
różne pomysły i wizje. Ich zadaniem było też przygotowanie 
projektów domu kultury, bazaru, szkoły, ulicy handlowo-usłu-
gowej i innych przestrzeni publicznych.

Nowe, w pełni funkcjonalne założenie, ma przede wszystkim 
odpowiadać na potrzeby nowoczesnych mieszkańców miasta, 
sprzyjać budowaniu więzi społecznych oraz tworzeniu lokalnych 
wspólnot. Jest to powód, dla którego struktura osiedla, jego skala 
i układ zabudowy zostały podporządkowane nadrzędnej potrzebie 

tworzenia niewielkich jednostek sąsiedzkich. Infrastruktura 
drogowa, na którą składają się sieci ulic, liczne zielone place 
i dziedzińce oraz przydomowe podwórza została zaprojektowana 
z myślą o czytelnej gradacji nowoprojektowanej przestrzeni, 
składającej się z trzech podstawowych stref, publicznej, pół-
publicznej i prywatnej.

Ponadto, sama struktura osiedla została zaprojektowana tak, 
aby mieszkańcy mogli korzystać z jego oferty bez wykorzysty-
wania samochodu.

Osiedle nie będzie formą zamkniętą – ma się rozrastać, zmie-
niać, udoskonalać w kolejnych etapach. Pomysłodawcy projektu 
wierzą, że gdy ludzie sami zobaczą, że ta utopijna wizja się 
zrealizowała, to potem sami zechcą w ten sposób budować.

STAN WYKONANIA
Drogi dojazdowe są już gotowe. Infrastruktura też. Gdy w marcu 
2016 roku rozmawialiśmy ze Zbigniewem Maćkowem, kuratorem 
działań architektonicznych na ESK 2016 i jednym z inicjatorów 
projektu Nowe Żerniki, opowiadał, że w jednym z budynków 
deweloper kończy wznosić ostatnie piętro, w innych miejscach 
zaczęły się pojawiać mury.

Ciekawą innowacją wdrożoną w Żernikach, a którą podpatrzono 
w Niemczech, są kooperatywy mieszkaniowe. Coraz częściej 
ważne jest dla nas nie tylko, jak i gdzie będziemy mieszkać, 
ale też z kim. Kooperatywy, zwane też inicjatywami self-made, 
mają rozwiązywać ten problem – gdy osoba lub grupa wpada na 
pomysł adaptacji ciekawego miejsca do zamieszkania, zaczyna 
razem działać, by taki wspólny dom stworzyć. Jest to forma 
spółdzielni, ale mniejsza i tańsza, bo wiele rzeczy koopera-
tywa robi sama. W pewnym sensie to nowocześniejsza forma 
budowania metodą gospodarczą – dzięki temu to mieszkańcy 
decydują czy na ich inwestycji pojawi się boisko, sauna, wspólna 
pralnia, miejsce do pracy czy np. ogród. W Nowych Żernikach 
takich kooperatyw działa już kilka, a następne czekają w kolejce 
by zacząć inwestycje.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze na jesieni Nowe 
Żerniki mogą powitać swoich pierwszych mieszkańców. Trzeba 
będzie ich spytać za jakiś czas, jak im się żyje w laboratorium.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

FOT. MATERIAŁY BIURA PROJEKTU NOWE ŻERNIKI

KONFERENCJA „DIVERCITY CITY FOR ALL” 
FINANSOWANA BYŁA ZE ŚRODKÓW EOG.

◀ Wizualizacja segmentu K8.

▼ Targowisko miejskie.

▼ Dom Kultury.
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Blisko 150 modeli oraz wizualizacje blisko 3 tysięcy projektów zgłoszonych 
do nagrody Mies van der Rohe Award można było zobaczyć na wystawie 
inaugurującej program architektoniczny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. „Made in Europe” to wyjątkowa historia 25 lat dokonań europejskiej 
architektury, które na trwałe zmieniły oblicza wielu dzisiejszych miast. 

nas, Europejczyków? Odpowiedzi na to pytanie można było 
poszukiwać podczas trwającej od 16 stycznia do 13 marca 2016 
roku wystawy „Made in Europe” we wrocławskim Muzeum 
Architektury. Organizatorzy zgromadzili w jednym miejscu 
same ikony współczesnej architektury i dzieła najlepszych archi-
tektów z całej Europy, które nadały niepowtarzalny charakter 
wielu europejskim miastom.

W DRODZE NA SAM SZCZYT
Wystawa „Made in Europe” stała się jednym z głównych wyda-
rzeń promujących Weekend Otwarcia Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. I nic w tym dziwnego – odwiedzający 
mogli obejrzeć imponującą liczbę 150 modeli oraz 3 tysięcy 

Ewolucje architektury

Czym jest architektura? W znaczeniu potocznym jest określana 
jako umiejętność projektowania i budowania budynków, które 
oprócz typowych zalet użytkowych i funkcjonalnych spełniają 
również walory piękna. Jednak znaczenia architektury nie można 
zamknąć, ograniczyć do prostej uniwersalnej definicji. Archi-
tektura czym innym jest dla obywatela, społeczeństwa, a jeszcze 
inne znaczenie ma dla samego architekta. Dla filozofa to proces 
niekończącego się godzenia człowieka z jego otoczeniem. Dla 
samego architekta – jest to najczęściej forma wyrazu i sposób 
na komunikację, jakim dla malarza jest obraz. Wreszcie dla 
narodów i społeczeństw architektura uświęca miejsca, czyniąc je 
nieśmiertelnymi i niezapomnianymi w świadomości i tożsamości 
następujących po sobie pokoleń. A czym jest architektura dla 
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Álvaro Siza, Banco Borges e Irmão w portugalskiej miejscowości 
Vilado Conde, Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury 
współczesnej – Mies van der Rohe Award, 1988 rok. Architektura 
Sizy jest niezwykle uwrażliwiona na otoczenie, mimo silnego 
uproszczenia form poprzez wykorzystanie światła, faktury i wszelkich 
wrażeń zmysłowych uzyskuje niezwykłe napięcie.

Zaha Hadid, Parking i dworzec tramwajowy Hoenheim Nord 
w francuskim Strasburgu, główna nagroda Mies van der Rohe Award 
z 2003 roku. Autorka projektu to pierwsza na świecie kobieta, która 
zdobyła Nagrodę Pritzkera. Brytyjska architekt pochodząca z Iraku jest 
przedstawicielką dekonstruktywizmu.

Peter Zumthor, Dom Sztuki w austriackiej Bregencji, zdobywca 
głównej nagrody Mies Award z 1998 roku. Ciekawostką jest, że do 
przyozdobienia fasady tego obiektu użyto 16.656 wzorów „kwiatów”. 
Tak naprawdę są to odciśnięte w betonie denka plastikowych 
butelek po napojach.

Rem Koolhaas, Ambasada Holandii w Berlinie, główna nagroda Mies 
van der Rohe Award z 2005 roku. Jego dzieła są trudne w odbiorze, 
a jeżeli ukończony budynek jest piękny, wydaje się, że to dzieło 
przypadku. W jego architekturze idea jest ważniejsza niż styl.
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wizualizacji ikonicznych europejskich budynków. Obok tych 
wyróżnionych nagrodą specjalną dla młodych architektów 
(Emerging Architect) oraz realizacji zakwalifikowanych do 
finału Mies van der Rohe Award, odwiedzający mogli zapoznać 
się z „czołówką” awangardy europejskiej architektury. Mowa tu 
o wszystkich architektonicznych arcydziełach, które walczyły 
o główną nagrodę Mies van der Rohe Award, przyznawaną od 
1988 roku. Na wystawie zobaczyć można było słynną stację 
kolejową Waterloo w Londynie zaprojektowaną przez biuro 
Nicolas Grimshaw & Partners i nagrodzoną głównym laurem 
w 1994 roku. Nie można też było pominąć budynku Opery 
Narodowej i Baletu w Oslo zaprojektowanego przez biuro 
Snohetta i nagrodzoneego w 2009 roku oraz hali koncertowej 
Harpa w Reykjaviku – nagrodzonej w 2013 roku, projektu biura 
Hennig Larsen Architects. Nie zabrakło także polskich akcentów. 
Mowa tu o żelbetowej konstrukcji węzła przesiadkowego przy 
Stadionie Miejskim we Wrocławiu, zaprojektowanej przez Zbi-
gniewa Maćkowa (Maćków Pracownia Projektowa) oraz o gma-
chu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 
w Katowicach autorstwa koszalińskiej pracowni HS99. Jednak 
wystawa to tylko jedna z wielu atrakcji, jakie przygotowali dla 
odwiedzających organizatorzy „Made in Europe”.

Emilio Tunon Álveres i Luis Moreno Mansilla, Muzeum Sztuki Współczesnej MUSAC (León, Hiszpania), Nagroda Unii Europejskiej 
w dziedzinie architektury współczesnej – Mies van der Rohe Award, 2007. Feeria kolorów i przyjazna przestrzeń muzeum sprawiają 
wrażenie, że obcowanie ze sztuką daje radość i przyjemność.

NA TROPIE EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI
Częścią wrocławskiej odsłony „Made in Europe” stała się też 
prezentacja projektu „European Identity”, która stanowiła próbę 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie o tożsamość europejskiej 
architektury. Wydarzenie to urozmaicił cykl spotkań i debata 
zorganizowana przez pracowników Muzeum Architektury. 
Wzięli w nich udział polscy architekci, których projekty były 
nominowane do konkursu Mies van der Rohe Award. I tak 
21 stycznia br. Romuald Loegler z Atelier Loegler oraz Marta 
i Lech Rowińscy ze studia projektowego Beton, na podstawie 
własnych doświadczeń poszukiwali wspólnego mianownika 
europejskiej architektury. W kolejnej debacie, która odbyła się 
11 lutego br., goście: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski ze 
studia projektowego HS99 oraz Zbigniew Maćków (Maćków 
Pracownia Projektowa), na przykładzie własnych realizacji, 
zakwalifikowanych do finału Mies van der Rohe Award, starali się 
odnaleźć te elementy architektoniczne, które mogłyby stanowić 
o tożsamości europejskiej architektury. A ta jest nieuchwytna, 
żywa, gdyż przeobraża się i zmienia wraz z kolejnymi pokole-
niami Europejczyków.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

FOT. MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU
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WROCŁAW – EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

Henning Larsen Architects i Studio Olafur Eliasson, Sala koncertowa 
Harpa w Reykjaviku, nagroda Mies van der Rohe Award z 2013 roku. 
Ściany obiektu, złożone są z setek szklanych paneli, ukształtowanych 
na wzór sześciobocznych bazaltowych słupów, czyli powulkanicznych 
formacji skalnych, z jakich w dużym stopniu zbudowana jest Islandia.

Snøhetta, Opera w Oslo, zdobywca głównej nagrody Mies van der 
Rohe Award z 2009 roku. Opera w Oslo nieprzypadkowo umiejscowiona 
jest na zetknięciu morza z lądem w symbolicznym miejscu kontaktu 
Norwegii z resztą świata. Fundament obiektu w najgłębszym miejscu 
sięga 16 metrów pod poziom morza.

David Chipperfield, Neues Museum w Berlinie, Nagroda Unii Europej-
skiej w dziedzinie architektury współczesnej – Mies van der Rohe Award, 
2011 rok. Zniszczony w czasie wojny budynek wykorzystywano po części 
jako magazyn dla sąsiednich muzeów. David Chipperfield zachowując 
ocalałe resztki, uzupełnił brakujące fragmenty gmachu w jego histo-
rycznej postaci. Ponowne otwarcie miało miejsce we wrześniu 2009 
roku. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy zarejestrowano ponad 
milion odwiedzających.

ARCHITEKTONICZNA 
EWOLUCJA 
IVAN BLASI, KURATOR WYSTAWY, FUNDACJA IM. MIESA 
VAN DER ROHE W BARCELONIE

Założenia programowe Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 mają na celu stworzenie 
czasu i przestrzeni do rozmowy o metamorfozie 
kultury. Idea, jaka przyświeca nagrodzie im. 
Miesa van der Rohe, współgra z tą koncepcją 
poprzez ukazanie ewolucji europejskiej archi-
tektury współczesnej – wskazanie sposobów, 
w jaki architekci myślą, jak pracują, czym się 
inspirują oraz wpływu ich projektów na prze-
strzeń współczesnych europejskich miast. Stąd 
pomysł, by to właśnie ta wystawa zainaugurowała 
program architektoniczny Europejskiej Stolicy 
Kultury, prezentujący najważniejsze osiągnię-
cia i tendencje w kształtowaniu dzisiejszego 
krajobrazu europejskich miast. To wspaniała 
okazja, by w jednym miejscu zobaczyć ikony 
współczesnej architektury.
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Szyte zielonymi nićmi

Stoję oparta o niewysoki murek z piaskowca. Wystawiam twarz do palącego słońca 
i patrzę przed siebie, w nicość zamazaną pustynnym pyłem. W przyszłość, którą właśnie 
budują jedni z najlepszych architektów świata. Na razie postawili jej zalążek. Masdar 
to laboratorium przyszłości. Miasto-wyobrażenie, urzeczywistniana stopniowo idea 
mówiąca, że intensywne i nowoczesne życie będzie możliwe tylko w przymierzu z naturą. 
Nawet tak bezlitosną, jak ta gorąca pustka nieopodal Abu Dhabi. Architektura jutra 
będzie skromna i „zielona“, bo na żadną inną nie będzie nas stać. Sojusz z przyrodą to 
najlepsza szansa na przetrwanie miast, jedyna – na nasze w nich szczęście. 

LEPSZE JUTRO TO 
MODYFIKOWANY 
POWRÓT DO 
PRZESZŁOŚCI. 
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Paulina Wilk (1980)
publicystka, pisarka, dziennikarka 
prasowa. Publikuje m.in. w „Poli-
tyce”, „Tygodniku Powszechnym” 
i „Kontynentach”. Przez wiele 
lat związana z „Rzeczpospolitą”, 
współpracuje z TVP Kultura 
i Polskim Radiem. Jest autorką 
nominowanej do Nagrody Lite-
rackiej Nike książki „Lalki w ogniu. 
Opowieści z Indii” (2011), autobio-
graficznej opowieści o dzieciach 
transformacji „Znaki szczególne” 
oraz serii bajek dla dzieci o Misiu 
Kazimierzu. Jest współzałoży-
cielką Fundacji „Kultura nie boli”, 
wicedyrektorem Big Book Festival 
i współwłaścielką Wilk&Król Ofi-
cyna Wydawnicza.

W Masdarze specjaliści testują nowe, co znaczy także najprostsze, rozwiązania. Posta-
wili już kompleks kilkunastu budynków połączonych wąskimi, zacienionymi alejami 
i skwerkami, na których w przyjemnym przeciągu wśród palm przesiadują studenci, 
matki z dziećmi i biznesmeni. Ci ostatni przylatują tu, by ocenić potencjał inwestycji. 
W niepozornym Masdarze handluje się jedną z najcenniejszych koncepcji współczesności 
– budownictwem zasilanym przez lokalną naturę, tanim w utrzymaniu i nieszkodliwym 
dla środowiska. W Masdarze się chodzi, bo wszystko, co ważne, jest w zasięgu spaceru. 
Idzie się w przyjemnym cieniu, wzdłuż niewysokich budynków i pofałdowanych ścian 
wzmagających naturalny pęd wiatru. Wzdłuż ekranów przesłaniających okna tak, by 
klimatyzacja nie była potrzebna. Wzdłuż solarów kumulujących energię potrzebną 
do chłodzenia wody i oświetlania wnętrz. Wszystkie lampy są inteligentnie progra-
mowane, a schody widoczne, zapraszające. Za to wind trzeba szukać. Zostały ukryte, 
by nie kusić leniwych. 
 
Całe miasteczko stoi na platformie, pod nią poruszają się elektromagnetyczne zipcary, 
bezzałogowe, zwinne i sterowane przez pasażerów z pomocą iPadów. To zapowiedź 
nowego myślenia o urbanistycznym transporcie – bezspalinowym i cichym. Pomysłodawcy 
Masdaru mieli dwa cele: produkować w mieście więcej energii (z naturalnych źródeł) niż 
jej zużywać i nie wydzielać dwutlenku węgla. Osiągnęli oba. Powstało pierwsze radykal-
nie ekologiczne miasto. Nie tyle dzięki rewolucyjnym pomysłom, co zwróceniu się ku 
przeszłości. Dawne miasta arabskie były kameralne, przecięte alejkami, które sprzyjały 
chodzeniu i nawiązywaniu kontaktów. Pomiędzy domami na skwerach stawianio tzw. 
wieże wiatrów, które tworząc dodatkowy ciąg powietrza, chłodziły je. Wszystko to zostało 
odtworzone, z technologicznymi ulepszeniami. Temperatura w Masdarze jest o aż 10 
stopni Celsjusza niższa niż w oddalonej o kwadrans jazdy samochodem stolicy Emiratów.   
Zielone moce nie są tu dominujące, raczej subtelnie obecne w strukturze miasta. 
Niepostrzeżenie usprawniają życie. Żadne z zabudowań nie stosuje tzw. technologii 
aktywnej, wymagającej zasilania czy serwisowania. Zamiast wytwarzać dodatkowe 
koszty, miasto ustawiono zgodnie z kierunkiem wiatrów, i pozwolono siłom natury 
robić swoje. Używany tu beton podlega recyklingowi, jego produkcja nie zatruwa 
atmosfery. Czujniki w mieszkaniach przypominają ludziom o oszczędzaniu wody, 
prądu i przynoszą ogromne oszczędności.  
 
Lepsze jutro to modyfikowany powrót do przeszłości. Tak mówi filozofia uprawiana 
teraz w postępowych miastach świata. W Seulu władze wyburzają estakady i bie-
gnące przez miasto trasy szybkiego ruchu. Skuwają beton przykrywający górskie 
strumienie, odtwarzają tereny zielone. Po raz pierwszy od lat mieszkańcy cieszą 
się tam śpiewem ptaków, widokiem kwitnących krzewów, joggingiem bez smogu. 
W Kopenhadze, jednym z najbardziej ekologicznych centrów Europy, dysponującym 
czystym powietrzem, pitną wodą z kranu i rekordową liczbą rowerzystów, poprzeczkę 
zawieszono jeszcze wyżej. Władze chcą, by każdy mieszkaniec mógł w 10 minut dojść 
do terenu zielonego. Nawet, jeśli będzie nim tzw. ogród kieszonkowy zajmujący kilka 
metrów kwadratowych. Prawdo do natury staje się podstawowym prawem miejskim.  
Ważne, by nie pozostało przywilejem nielicznych, żyjących w zamożnych dzielnicach 
i bogatych metropoliach. Miasta istniejące wbrew naturze nie przetrwają. Ale kwitnąć 
będą tylko te, które przyrodę wszyją w swoją tkankę i uczynią powszechnie dostępną. 
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Zapewnienie mobilności mieszkańcom jest obecnie jednym 
z najważniejszych wyzwań, przed jakim stają władze polskich 
miast. Problemem jest coraz większa liczba samochodów na 
ulicach. Te zamiast ułatwiać nam życie, zaczęły je uprzykrzać. 
Spaliny i hałas, uciążliwości związane z korkami podczas dojazdu 
do pracy czy szkoły stały się w miastach smutną codzienno-
ścią. Idealnym remedium na ten problem jest rower. Ułatwia 
przemieszczanie się, szczególnie w centrach miast, nie hałasuje, 
nie emituje spalin. Im więcej rowerzystów w miastach, tym 
są one czystsze i bardziej przyjazne. Niestety, o ile biorąc pod 
uwagę stopień motoryzacji w miastach nie odstajemy już od 
najbardziej rozwiniętych państw europejskich, to jeśli chodzi 
o ilość podróży rowerem w ogólnej liczbie podróży w mieście, 
jesteśmy wciąż daleko w tyle (u nas to zaledwie kilka procent, 
a w najbardziej zbliżonych do nas klimatycznie i historycznie 
wschodnich Niemczech – ponad 15 procent). Dlatego rower 
jako miejski środek komunikacji promują rowerowi aktywiści, 
a coraz więcej miast przygotowuje przemyślane strategie rozwoju 
swojego ruchu rowerowego. 

Jednym z polskich miast, które szczególnie dbają o rowerzystów 
jest Wrocław. Od 2010 obowiązuje tu polityka rowerowa, która 
ambitnie zakłada osiągnięcie docelowo 15% udziału ruchu 
rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście. W tym celu 
władze miasta założyły, iż poczynią starania by rowerzysta czuł 

się bezpiecznie, mógł dotrzeć na dwóch kółkach w praktycznie 
wszystkie miejskie zakamarki. Postawiły na m.in. rozwój sieci 
ścieżek rowerowych i zmiany organizacji ruchu rowerowego. 
Powstały tu np. śluzy rowerowe, czyli miejsca wyznaczone na 
ulicach przed linią zatrzymania samochodów – pozwalają one 
rowerzystom ustawić się na światłach przed nimi. 

Wrocław nie jest w prowadzeniu prorowerowej polityki osa-
motniony. O miano rowerowej stolicy od zawsze rywalizował 
z nim Gdańsk. Obecnie do wyścigu mocno włączają się Toruń, 
Kraków, a nawet Warszawa. Bardzo duży postęp ilościowy 
w rozwoju infrastruktury rowerowej odnotował w ostatnich 
latach Lublin. Co prawda niewiele miast ma swoją politykę 
rowerową zdefiniowaną w osobnym dokumencie, ale miasta 
formułują ją również w ogólnych strategiach rozwoju transportu 
na swym terenie. 

ROWEROWI AKTYWIŚCI
Pomimo iż władze miast coraz bardziej rozumieją wagę roz-
woju ruchu rowerowego na ich obszarze i coraz lepiej dbają 
o rowerzystów, w kwestii poprawy warunków i bezpieczeń-
stwa podróżowania cyklistów w miastach jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Na rzecz rozwoju ruchu rowerowego działają 
np. aktywiści zrzeszeni w ogólnopolskiej sieci organizacji 
rowerowych Miasta dla rowerów. Jedną z tych organizacji jest 

Zakręceni wokół 
dwóch kółek
Rower jako ekologiczny środek transportu stał się symbolem miasta przyjaznego 
jego mieszkańcom. Nie zanieczyszcza powietrza, można nim sprawnie ominąć 
miejskie korki i szybko dotrzeć do celu. Nie wspominając o tym, że ruch 
pozytywnie wpływa na zdrowie cyklistów. Korzystanie z dwóch kółek w mieście 
promują organizacje rowerowe, a władze miast i gmin budują coraz więcej 
rowerowych ścieżek i tworzą udogodnienia dla rowerzystów. 



TO LUBIĘ

42

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, która w styczniu tego roku 
w Warszawie zorganizowała Kongres Rozwoju Ruchu Rowe-
rowego. Była to już czwarta edycja tego wydarzenia. Podczas 
konferencji rowerowi aktywiści wspólnie z przedstawicielami 
samorządów miast podsumowali dotychczasowe osiągnięcia na 
polu rozwoju ruchu rowerowego w Polsce i zastanawiali się, co 
jeszcze można by na tym polu zdziałać. Zaprezentowane zostały 
najważniejsze rowerowe zmiany i dobre praktyki – zarówno 
z naszego krajowego podwórka, jak i zza granicy.

W jednym z kongresowych wystąpień Cezary Grochowski 
z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej zaprezentował raport 
dotyczący aktualnej kondycji polityk rowerowych w polskich 
miastach. Analizie poddał 10 dużych miast: Bydgoszcz, Kraków, 
Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Szczecin, Toruń, Warszawę 
i Wrocław, dochodząc m.in. do całkiem optymistycznych wnio-
sków. Okazało się, że wieloletnie zabiegi działających w tych 
miastach aktywnych organizacji rowerowych przynoszą coraz 
lepsze i bardziej wyraźne efekty. W większości wspomnianych 
miast wzrasta jakość i tempo powstawania inwestycji rowero-
wych i ścieżki rowerowe będące ewidentnymi bublami należą 
już do rzadkości. Dzięki zaangażowaniu organizacji pieniądze 
publiczne nie są już marnotrawione na złe inwestycje! W miastach 
powstają struktury urzędnicze odpowiedzialne za infrastrukturę 
rowerową. Normą jest istnienie funkcji tzw. oficera rowerowego, 
a w miastach liderujących, jak Wrocław, Kraków czy Warszawa 
tematyką rowerową zajmują się kilkuosobowe sekcje rowerowe 
– komentuje Cezary Grochowski. 

Sytuacja wygląda gorzej, jeżeli weźmie się pod uwagę fundusze 
przeznaczane na realizację inwestycji rowerowych. Tylko niektóre 
miasta mają zaplanowane odpowiednio wysokie kwoty, aby 
możliwe było stworzenie tam spójnych systemów tras rowe-
rowych w najbliższej przyszłości. Jednak to nie pieniądze są 
największą przeszkodą rozwoju ruchu rowerowego w Polsce. 
Problem leży w tym, że aby mogły powstawać najważniejsze 
fragmenty tras rowerowych w centrach miast, trzeba na ten cel 
odebrać część przestrzeni będącej dziś w posiadaniu samochodów, 
a to przychodzi samorządom z wielką trudnością. Obawiają się 
sprzeciwu kierowców. Stąd naturalnym jest pewien konflikt władz 
z organizacjami rowerowymi, które chciałyby, aby ich trasy nie 
urywały się w najważniejszych miejscach. Nie wszędzie zatem 
współpraca na linii działacze – urzędnicy ma wciąż charakter 
efektywnego partnerskiego dialogu – dodaje Cezary Grochowski.

GDZIE JEST NAJLEPIEJ? 
Podczas konferencji Cezary Grochowski zaprezentował również 
ranking miast porównujący ich zaawansowanie w realizacji 
polityki rowerowej. Pod względem nasycenia infrastruktury 

rowerowej – czyli stosunku długości wszystkich typów infrastruk-
tury rowerowej do łącznej długości ulic w mieście – wyróżniają 
się Lublin, Wrocław i Toruń, gdzie wskaźnik przekracza 20% 
ulic. Miasta najsłabsze w zestawieniu – Radom i Łódź – mają 
ten wskaźnik na poziomie mniejszym niż 10%. Jeśli weźmiemy 
zaś pod uwagę tylko trasy ważne w znaczeniu komunikacyj-
nym, tzw. systemy tras głównych, to są one gotowe w przeszło 
połowie tylko we Wrocławiu, Poznaniu i Lublinie. Reszta miast 
zbudowała je zaledwie w około 40%. Pod względem udziału 
ruchu rowerowego w podróżach najlepszy okazał się Wrocław 
z udziałem rzędu ok. 5,5%. Należy jednak zauważyć, że w więk-
szości miast dane na temat ruchu rowerowego mają mocno 
szacunkowy charakter. 

NOWE PRZEPISY 
Drugi dzień IV Kongresu Ruchu Rowerowego był poświęcony 
głównie skutkom niedawnej (z września 2015 roku) nowelizacji 
prawa regulującego powstawanie infrastruktury rowerowej. 
Warto podkreślić, że była ona sukcesem środowisk organizacji 
rowerowych, gdyż wprowadzone zmiany są efektem realizacji 
ich wieloletnich postulatów. Chociaż Polska, inaczej niż więk-
szość krajów UE, nie posiada wciąż strategii rozwoju ruchu 
rowerowego na poziomie krajowym, samorządy otrzymały od 
państwa nowy zestaw bardzo potrzebnych narzędzi, w sposób 
znaczący ułatwiający im tworzenie warunków dla rozwoju ruchu 
rowerowego. Skutki nowelizacji zaczną być bardzo mocno 
odczuwalne w przeciąg kilku następnych lat np. w postaci 
powszechnego stosowania rozwiązań takich jak śluzy, pasy 
rowerowe, sygnalizatory trójkomorowe dla rowerzystów czy 
ruch pod prąd.

KULTURA DWÓCH KÓŁEK
Zmienia się na lepsze podejście samorządów do polityki rowerowej 
w miastach, ale ewoluuje również społeczne postrzeganie roweru, 
który jeszcze nie tak dawno kojarzony był głównie z rekreacją 
i sportem lub rodzajem transportu, z którego korzystają ci naj-
mniej zamożni. Dziś na dwóch kółkach jeżdżą młodsi i starsi, 
hipsterzy i skaterzy, studenci i biznesmeni czy nawet politycy. 
W naszym kraju nie brakuje też inicjatyw związanych z tzw. 
kulturą rowerową. Rowerowi aktywiści redagują sprofilowane 
pisma, strony internetowe i blogi czy organizują wydarzenia takie 
jak np. Masa Krytyczna. Mamy też rowerową sztukę – muzykę, 
poezję, filmy i festiwale filmowe – takie jak np. wrocławski Bike 
Days. Jego organizatorzy, chcą „Promować sport i kulturę jako 
sposób twórczej ekspresji i metodę na funkcjonowanie w miej-
skim organizmie. Edukować społeczeństwo w zakresie tolerancji 
dla odmienności i spojrzenia na miasto świeżym okiem. Jako 
miejsce, w którym człowiek i rower mają znaczenie.” Rowerowi 
zapaleńcy nierzadko przywiązują się do swojego przyjaciela 
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– roweru. Bywa, że chcą, aby był nie tylko funkcjonalny, ależ 
ładny lub wyjątkowy – inny niż te masowo dostępne.

POKAŻ MI SWÓJ ROWER...
Realizować te potrzeby pomagają mechanicy i konstruktorzy 
– osoby, które same projektują i wykonują rowery. Jeżdżą na 
nich, ale też konstruują je na zamówienie. Każdy taki rower to 
unikatowy egzemplarz, który ma wyrażać duszę i wrażliwość 
posiadacza. Jednym z takich projektantów jest Adrian Łucejko. 
Przygodę z projektowaniem zaczął na studiach, ale początkowo 
nie były to rowery. Studiował projektowanie wnętrz na Politech-
nice Białostockiej i dzięki temu wdrożył się również w temat 
projektowania użytkowego, mechaniki konstrukcji, ergono-
mii. Pierwszymi jego projektami były meble, głównie krzesła. 

Wolałem mniejsze formy niż cztery kąty. I w tym właśnie czasie 
moja kreatywność spadła na dwa kółka. Impulsem byli ludzie, 
których wtedy poznałem. W mieście była spora ekipa pasjonatów 
rowerów customowych. Choć miałem swój wyczynowy rower górski 
i holenderkę, znajomy namówił mnie, żebyśmy zbudowali jakąś 
wykręconą ramę, na bazie której złożę sobie swój autorski rower. 
W przydomowym warsztacie powstała moja pierwsza rama, 
a później już skomponowałem cały piękny rower. Fascynującym 
było uczestniczyć w całym procesie tworzenia, materializowania 
pomysłu z wyobraźni. Moja radość nie trwała zbyt długo, bo mój 
cruiser został skradziony... Jednak moja fascynacja przybrała na 
sile, a nowych pomysłów nie brakowało – mówi Adrian Łucejko. 

Projektant buduje rowery na zamówienie już od 7 lat, z każdym 
rokiem rozszerzając grono swoich klientów. Pochodzą z wielu 
różnych środowisk. Są wśród nich architekci, inżynierowie, lekarze, 
biznesmeni, pasjonaci rowerowi, a także firmy bądź instytucje.

▼ Dziś rower ma być nie tylko funkcjonalny, ale równie ładny – 
a nawet wyjątkowy. W stworzeniu takich jednośladów pomagają 
mechanicy i konstruktorzy tacy jak Adrian Łucejko.
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ADRIAN ŁUCEJKO: W PRZYDOMOWYM 
WARSZTACIE POWSTAŁA MOJA PIERWSZA 
RAMA, A PÓŹNIEJ JUŻ SKOMPONOWAŁEM 
CAŁY PIĘKNY ROWER. FASCYNUJĄCYM 
BYŁO UCZESTNICZYĆ W CAŁYM PROCESIE 
TWORZENIA, MATERIALIZOWANIA 
POMYSŁU Z WYOBRAŹNI.
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JAK POWSTAJE ROWER?
Jak twierdzi Adrian Łucejko, nowy rower zawsze zaczyna swoje 
życie na kartce papieru. Na tym etapie przede wszystkim liczy 
się wyobraźnia i zmysł artystyczny – bez tego projekt nie ma 
szans na powodzenie. Po wykonaniu szkicu projekt przenosi 
się z kartki do programu 3D. Powstaje trójwymiarowy model, 
do którego są wstępnie dobierane części i kolory. Wszystkie 
projekty muszą dobrze wyglądać, jednak równie ważna jest 
wytrzymałość roweru. Po wymodelowaniu roweru projekt jest 
analizowany pod kątem mechaniki konstrukcji w programie 
komputerowym. Dzięki temu sztywność elementów jest zacho-
wana, a klient ma pewność, że mimo najbardziej fantazyjnych 
kształtów ramy, rower ma także solidną konstrukcję. Wszystkie 
poprawki nanoszone są do programu komputerowego, gdzie 
powstaje końcowy model, z rzeczywistymi wymiarami i z zacho-
waniem faktycznych odległości między elementami. Kiedy projekt 
trafia do realizacji, zaczyna się cała zabawa, czyli cięcie, gięcie 
i spawanie oraz precyzyjne składanie całego pojazdu. Na koniec 
zostają jazda testowa i gotowe – wyjaśnia projektant.

Pytany, które z zamówień zapadły mu najbardziej w pamięć 
wymienia m.in. rowery Żubr i Łoś. Zaprojektowane przeze 
mnie i zbudowane na potrzeby interaktywnej gry promującej 
województwo podlaskie oraz Polskę, miedzy innymi na światowych 
targach Expo 2015 w Mediolanie. Ich kształt, dobór materiałów 

i charakter oddający urok naszych podlaskich zwierząt, czyli żubra 
i łosia, robi wrażenie. To chyba najbardziej nietypowe rowery 
jakie zrobiłem – w końcu kierownica w kształcie rogów to raczej 
niecodzienny detal do dwóch kołek – mówi Adrian Łucejko.

Za pierwszego konstruktora roweru uważa się niemieckiego 
wynalazcę Karla Draisa. I choć od momentu opatentowania przez 
niego roweru upłynęło już blisko 200 lat, nie można powiedzieć, 
że patent ten się zestarzał (choć do dziś podstawowe zasady 
konstrukcji tego pojazdu pozostają niezmienione). Przeciwnie, 
we współczesnym świecie rower wciąż zyskuje na popularności. 
Aktywiści z rowerowych organizacji, podróżnicy, kolarze, skaterzy, 
konstruktorzy pasjonaci, seniorzy czy dzieci – typów cyklistów 
jest dziś chyba więcej niż dostępnych na rynku rodzajów rowe-
rów. Mimo że są różni, łączy ich zamiłowanie do dwóch kółek, 
których urok kryje się przede wszystkim w prostocie konstrukcji 
oraz przyjaznym oddziaływaniu na człowieka i środowisko. 

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

FOT. ADAM TUCHLIŃSKI I FOTOLIA

IV KONGRES ROZWOJU RUCHU ROWEROWEGO 
ORAZ INICJATYWA „MIASTA DLA ROWERÓW” 
WSPARTE ZOSTAŁY Z FUNDUSZY EOG.

▲ Końcowy model rowerów projektowanych przez Adriana Łucejko powstaje w progra-
mie komputerowym. A później zostaje już tylko cięcie, gięcie i spawanie.
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Świadomość ekologiczna Polaków – niestety – wciąż pozostawia 
wiele do życzenia. Świadczą o tym rosnące sterty śmieci, które 
za każdym razem „atakują” wrażliwość miłośników przyrody 
udających się na przechadzki w leśne ostępy. Co się stało, że 
nasze cywilizowane maniery oraz poszanowanie schludności 
i czystości „zostawiamy” tuż przy pierwszym lepszym drzewie 
rosnącym na skraju lasu? Na pewno nie takiego „powrotu do 
natury” życzyliby nam filozofowie pokroju Jeana-Jacquesa 
Rousseau, przeciwstawiający tę ostatnią negatywnym wpływom 
kultury, cywilizacji i postępu na nasze życie. Jak przeciwdziałać 

takim nieekologicznym zachowaniom? Jak przywrócić wrażli-
wość i świadomość ekologiczną Polakom? Najlepiej zacząć jak 
najszybciej i... jak najwcześniej. 

OD PRZEDSZKOLA DO LASU
Mówi się: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”. To właśnie wiedza i przyzwyczajenia nabyte we wcze-
snej młodości wywierają daleko idący wpływ na nasze dorosłe 
życie. Jednak w ekologicznym nauczaniu nie chodzi o tylko 
o to, aby „na siłę” nakłaniać dzieci i młodzież do tego, żeby 

W centrum 
interaktywnej ekologii
Jak najmłodszych autentycznie zainteresować tematyką ekologiczną? 
Wystarczy pokazać – zarówno przez naukę jak i zabawę – że otaczająca 
przyroda jest nieodłączną częścią naszego życia. Te idee są w praktyce 
realizowane zarówno w nowo powstających multimedialnych centrach 
przyrody, jak i „leśnych” placówkach oświatowych.
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nie śmieciły w lesie. Świadoma i odpowiedzialna ekoedukacja 
pomaga dzieciom w poznawaniu otaczającego je świata i ułatwia 
odnalezienie w nim swojego miejsca. Ostatecznym celem jest 
rozbudzenie w młodych autentycznej ciekawości badawczej oraz 
miłości do przyrody. Zdaniem Agnieszki Kudraszow, założycielki 
przedszkola leśnego „Puszczyk” i prezes fundacji trzy czte ry!, 
przedszkolaki to wdzięczni odbiorcy treści ekologicznych. Pod 
warunkiem, że są one przystępnie i atrakcyjnie „podawane”. 
Najlepszym sposobem na kształtowanie świadomości ekologicznej 
jest bezpośredni nieograniczony i długotrwały kontakt dzieci 
z naturą. Odbudowanie utraconej więzi człowieka i przyrody 
jest bardziej istotne, niż umiejętność nazywania i rozpoznawania 
globalnych zagrożeń. Z doświadczeń opiekunów z przedszkola 
leśnego „Puszczyk” wynika, że świadomość ekologiczna dzieci 
wzrasta z dnia na dzień. Dzieje się tak przede wszystkim dla-
tego, że jego istotą jest praca w oparciu o cykliczność natury, jej 
rytm i codziennie obserwowane zmian – podkreśla Agnieszka 
Kudraszow. W leśnym przedszkolu „Puszczyk” edukacja bliska 
naturze przynosi dzieciom szczerą radość z tak prostych czyn-
ności jak choćby podlewanie grządek, pakowanie prowiantu do 
plecaka, czy właściwym dokarmianiu zwierząt. Przedszkolaki 
codziennie biorą udział w wielkiej, ekologicznej przygodzie, 
podczas której bawiąc się poznają otaczający świat przyrody. 
Z racjonalnym podejściem opiekunów otwartych na innowacje, 
elementy leśnej edukacji można z powodzeniem i bez większego 
trudu realizować w każdym przedszkolu. Zaczynając chociażby 
od organizacji „klubów przyrodnika” wraz z przyprzedszkolnym 
ogródkiem, po zachęcanie nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach 
i konferencjach oraz tworzenie programów aktywizacyjnych dla 
całych rodzin w postaci warsztatów i zajęć terenowych – zauważa 
Agnieszka Kudraszow. Wraz z dobrymi pomysłami na bezpo-
średnie wykorzystanie dobrodziejstw przyrody w edukacji, 
przychodzą wymierne efekty – wrażliwość i szacunek dzieci, 
a później dorosłych ludzi do otaczającego ich świata. Jak jednak 
uwrażliwić na świat przyrody także bardziej wymagających 
odbiorców? Warto wykorzystać najnowsze zdobycze techno-
logii i rozrywki.

EKOLOGICZNY „EDUTEIMENT”
Mimo że młodzi ludzie „chłoną jak gąbka” najnowsze nowinki 
i zdobycze technologiczne to są o wiele bardziej wstrzemięźliwymi 
i wymagającymi odbiorcami w przypadku treści związanych 
z ekologią. Skoro wirtualna rzeczywistość jest tak atrakcyjna 
dla młodych ludzi, to dlaczego nie przenieść do niej świata 
przyrody? Wydaje się to dość kontrowersyjnym pomysłem. 
Jednak z drugiej strony, dzięki „rozszerzonej” rzeczywistości 
można zaprezentować niedostępny dla zmysłów ludzi świat 
przyrody z całkiem innej, bardziej atrakcyjnej perspektywy. 
Zresztą takiej interaktywnej formy poznawania przyrody 

poprzez wirtualne gry wideo i filmy chcą sami zainteresowani, 
czyli młodzi ludzie. Dlatego fundamentem, na którym opiera 
się funkcjonowanie większości dzisiejszych nowoczesnych 
multimedialnych centrów przyrodniczych jest tzw. eduteiment. 
Łączy on zabawę z nauką. Głównym celem eduteiment jest 
nauczanie, zaś forma rozrywki służy wyłącznie jako środek do 
uatrakcyjnienia przekazu o charakterze edukacyjnym. Dobrym 
przykładem połączenia rozrywki z ekologicznymi treściami są 
interaktywne gry w tatrzańskim Centrum Edukacji Przyrodniczej. 
Pozwalają one młodym uczestnikom wcielić się w rolę zwierzęcia 

MALI „LEŚNI 
LUDZIE”
AGNIESZKA KUDRASZOW, 
ZAŁOŻYCIELKA LEŚNEGO 
PRZEDSZKOLA PUSZCZYK 
I PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI TRZY CZTE RY!

Świadomość znaczenia kontaktu dzieci z przy-
rodą wzrasta nie tylko wśród psychologów 
czy pedagogów, ale także rodziców. Liczne 
zalety edukacji leśnej sprawiły, że model ten, 
w mniejszym lub większym stopniu, zaczął być 
uprawiany w Polsce. To dzięki temu edukacja 
ekologiczna nabiera coraz bardziej atrakcyjne 
formy. Od traperskich zajęć terenowych, po 
zajęcia artystyczne realizowane w naturze.
Mamy także coraz więcej przykładów dobrych 
praktyk realizowanych w tradycyjnych placówkach 
przedszkolnych. W tym przypadku wychowawcy 
myślą najpierw o wykorzystaniu przestrzeni przed-
szkola i jego najbliższego otoczenia. Grupa 
przedszkolna może więc stworzyć swoją bazę 
w pobliskim parku lub zagajniku i spędzać tam 
czas nie tylko na zorganizowanej zabawie, ale też 
podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie w plenerze 
odbyła się lekcja angielskiego albo zajęcia 
plastyczne, z wykorzystaniem np. zebranych 
liści. Gdy las lub park są od nas zbyt odległe 
możemy wykorzystać przedszkolny plac zabaw 
i np. stworzyć w nim własny ogródek. Dzięki 
temu dzieci poznają nazwy owoców, warzyw, 
kwiatów, dowiedzą się jakich warunków potrze-
bują one do życia, zorientują się w zasadach 
zdrowego żywienia. Sama praca w ogrodzie 
może być także swoistą terapią dla dzieci, które 
przejawiają trudności w relacjach społecznych. 
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„INTERAKTYWNE” TATRY 
W wyniku realizacji projektu „Park ludzi, dom zwierząt – przez 
Edukację Ekologiczną do Zrównoważonego Korzystania 
z Ekosystemów Tatr” budynek Centrum Edukacji Przyrod-
niczej ulegnie unowocześnieniu i zyska na atrakcyjności. 
Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest w 2016 
roku i możliwie dzięki dofinansowaniu pozyskanym z funduszy 
EOG w kwocie 2,739 mln zł. W Centrum zmodernizowaną 
już 60-osobową salę kinową, gdzie będą wyświetlane filmy 
interaktywne oraz w technologii 3D na temat fauny i flory 
Tatr. Ponadto w Sali Wystaw znajdzie się multimedialna 
makieta Tatr połączoną z wystawami tymczasowymi. Dla 
najmłodszych przygotowano i już uruchomiono „salę odkryć dziecięcych”, gdzie najmłodsi będą mogli samo-
dzielnie odkryć bogactwa tatrzańskiej przyrody. Pomogą im w tym specjalnie stworzone stanowiska do „odkry-
wania” przyrody oraz miejsca do oglądania filmów i grania w ekologiczne gry edukacyjne. Dwa dodatkowe 
stanowiska przeznaczono na interaktywne gry ruchowe typu kinect. To tylko niektóre z atrakcji, które stanowią 
uzupełnienie programu edukacyjnego programu Tatrzańskiego Parku. Odwiedzający już kwietniu br. Centrum, 
niezależnie od wieku, będą mogli nie tylko zgłębić ekscytujący ekosystem Tatr, ale też poznać zasady i ogra-
niczenia obowiązujące w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ponadto nauczą się jak postępować w przypadku, 
gdy napotkają na swojej drodze dzikie zwierzęta. 

Źródło: Tatrzański Park Narodowy

W WIRTUALNEJ DOLINIE
Fundacja Drabina Rozwoju buduje innowacyjne i unikatowe 
centrum edukacji w Ostrołęce (Multimedialne Centrum Natura 
– MCN), w którym znajdować się będą: kino 5D z ekranem 360°, 
sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń w sposób ciekawy 
przekaże wiedzę odwiedzającym. Głównym elementem multime-
dialnego Centrum będzie budynek o powierzchni 500 m². Koszt 
dotacji to 3,294 mln zł, a środki pochodzą z Funduszy Norweskich 
EOG. Centrum poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 
edukacyjnych, będzie ważnym ośrodkiem promującym ochronę 
różnorodności biologicznej regionu północno-wschodniej Polski. 
Otwarcie MCN dla zwiedzających jest zaplanowane na rok 

szkolny 2016/2017. A ci mogą liczyć na projekcję filmu 5D, ukazującego w przestrzeni wirtualnej życie w Narwi. 
Oprócz trójwymiarowego obrazu uczestnicy seansu będą mogli doświadczyć zjawisk fizycznych i atmosfe-
rycznych stymulujących wszystkie zmysły. Ponadto opracowano scenariusz zajęć dot. społecznego aspektu 
ochrony bioróżnorodności i wykorzystania zasobów przyrodniczych dla nauczycieli i uczniów. Zajęcia te będą 
miały charakter warsztatowy, realizowany na terenie Centrum. Dla odwiedzających powstaje też Edukacyjne 
Centrum Technologii Środowiskowych. Zaprezentowane zostaną tam nowatorskie rozwiązania pozwalające na 
przetworzenie odpadów i ich dalsze wykorzystanie. Same Multimedialne Centrum będzie okalał Plac Natura. 
To obszar około 2000 m² poświęcony edukacji ekologicznej na otwartej przestrzeni. Plac Natura będzie wypo-
sażony w terenowe elementy dydaktyczne przeznaczone do gier i zabaw edukacyjnych.

Źródło: Fundacja Drabina Rozwoju
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i zrozumieć wpływ zachowania ludzkiego na przetrwanie np. 
jeleni, czy świstaków.

Inną formą ekologicznego eduteiment jest tzw. grywalizacja, 
czyli zastosowanie różnorodnych gier terenowych opartych 
np. na rywalizacji indywidualnej lub grupowej. Zwiedzający 
Multimedialne Centrum Natura (MCN) w Ostrołęce będą 
mogli wziąć udział w sprawnościowych oraz terenowych grach 
i zabawach edukacyjnych, polegających na np. śledzeniu tropów 
zwierząt leśnych, czy pokonywaniu toru przeszkód. Uczestnicy 
takich grywalizacji w trakcie angażującej, wspólnej zabawy 
mimowolnie poznają treści ekologiczne.

Jednak nie tylko atrakcyjne połączenie technologicznie zaawan-
sowanych form przekazu (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, 
wideo) z treściami ekologicznymi liczy się przy tworzeniu 
multimedialnych centrów przyrodniczych. Ważnym założe-
niem, jest też, żeby ludzie, którzy do nas będą przychodzić nie 
mieli tylko kontaktu z komputerami i nowoczesną technologią, 
ale także w sposób namacalny z naturą. W Centrum będzie 
mieściła się niewielka szklarnia, gdzie będziemy mogli zobaczyć 
jak wyhodować warzywa. To szczególnie cenne, żeby dzieciaki 
miały okazję przekonać się, że np. marchewkę można wyhodować 
w domu w doniczce, a nie wyrasta to samo na półce w sklepie – 
podkreślają Dorota Drozdowska-Szymborska, prezes i Dorota 
Szatkowska, wiceprezes fundacji Drabina Rozwoju, realizujące 
projekt Multimedialne Centrum Natura.

ROZBUDZIĆ EKOLOGICZNĄ CIEKAWOŚĆ
Chociaż w zgodzie „z duchem czasu” powstają coraz bardziej 
zaawansowane technologicznie centra multimedialne przyrody 
i placówki oświaty, to ich realizatorzy nie tracą z oczu ważnego 
celu, jaki przyświeca tym projektom. Zależy im, aby rozbudzić 
autentyczną ciekawość wśród najmłodszych i pogłębić ich 
świadomość związaną z problemami ekologicznymi. Ogromnie 
trudnym wyzwaniem było stworzenie takie programu edukacji 
ekologicznej w MCN, który po pierwsze ich zainteresuje, po dru-
gie spowoduje, że będą chcieli chłonąć wiedzę na zadany przez 
nas temat jeszcze po wyjściu z naszego Centrum. Po trzecie, że 
do nas powrócą. A to jest chyba najlepszą z możliwych recenzji 
– podkreślają prezes i wiceprezes fundacji Drabina Rozwoju. 

Identyczne podejście do popularyzowania ekologicznych tematów 
wśród dzieci i młodzieży wykazują pracownicy Tatrzańskiego 
Parku Narodowego przy realizacji projektu „Park ludzi, dom 
zwierząt – przez Edukację Ekologiczną do Zrównoważonego 
Korzystania z Ekosystemów Tatr”. Oni także w modernizowanym 
właśnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, wykorzystują najnow-
sze zdobycze technologii takie jak kino 3D czy interaktywne 

gry wideo. Przy ich pomocy chcą uświadomić odwiedzjącym 
że, jesteśmy tylko gośćmi w świecie roślin i zwierząt zamiesz-
kujących Tatrzański Park Naukowy.

Podobnego zdania są Dorota Drozdowska-Szymborska i Dorota 
Szatkowska z fundacji Drabina Rozwoju, które chcą, aby odwie-
dzjący mogli zapoznać się z bogactwem przyrody regionu 
północno-wschodniej Polski. Centrum Multimedialne Natura 
ma zachęcać do uruchomienia wyobraźni i wykonania tego 
„pierwszego kroku” w kierunku niepowtarzalnego świata polskiej 
przyrody, który jest na wyciągnięcie ręki.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

KRAINA ODKRYĆ 
DZIECIĘCYCH
DR INŻ. MARCIN GUZIK, 
KIEROWNIK DZIAŁU NAUKI 
I EDUKACJI, TATRZAŃSKI 
PARK NARODOWY

Dzieci są bardzo wdzięcznymi odbiorcami 
działań edukacyjnych, posiadają wrodzoną 
ciekawość otaczającego nas świata i naturalną 
chęć odkrywania odpowiedzi na nurtujące je 
pytania. Tworząc „Krainę odkryć dziecięcych” 
w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN chcieliśmy 
dać dzieciom narzędzia, które pozwoliłyby im 
szukać tych odpowiedzi i samodzielnie poznawać 
otaczający nas świat. Docierając do najmłod-
szego pokolenia staramy się wykorzystywać 
nowoczesne technologie, by w sposób ciekawy 
przekazać im wiedzę, która pozwoli zrozumieć 
zasady, jakie obowiązują na terenach chronionych. 
Tłumaczymy w sposób prosty, ale i zabawny jak 
należy zachowywać się w parku narodowym, 
aby nie szkodzić dzikim mieszkańcom tego 
miejsca. Wierzymy, że kreowanie odpowiednich 
postaw przed wejściem do parku narodowego 
wpłynie pozytywnie na zachowanie na jego 
terenie, także wśród osób dorosłych, które nieraz 
potrafią być upominane przez swoje pociechy.

BUDOWA MULTIMEDIALNEGO CENTRUM NATURA 
WSPARTA ZOSTAŁA Z FUNDUSZY EOG. BUDOWA NOWEGO 
CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DOFINANSOWANA 
ZOSTAŁA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.
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Choć z pewnością znaleźliby się jeszcze zwolennicy takiego 
podejścia do życia, w którym żarówkę zastępowała świeca, 
a elektrownię – wodny młyn, cytując adekwatnie do sytuacji 
piosenkę zespołu Kult, pt. „Parada Wspomnień”: „nie ...te czasy 
już nie powtórzą się”. Ludzie są coraz bardziej świadomi. Świa-
domość wkracza w rolę designu, wzornictwa, architektury czy 
budownictwa. Wraz ze wzrostem świadomości, lepiej dostrzega 
się problemy wokół tych wartości. Budownictwo energooszczędne 
stało się nie tylko modne, ale i potrzebne. Potrzebne globalnie. 

ENERGY
Na czym więc polega energooszczędność w budownictwie? 
Opłaty, często bardzo wysokie, to główny koszt ponoszony 
cyklicznie przez właścicieli domów. Niestety, przy globalnym 
trendzie wzrostu cen energii, ogrzewanie staje się z roku na rok 
coraz droższe. A to odczuwamy my, w swoich uszczuplanych 
portfelach. Dom energooszczędny to budynek, który dzięki zasto-
sowaniu kompleksowych rozwiązań projektowych, technicznych 
i materiałowych wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na energię. 
To ponadto dom, który emituje mniej CO₂ do atmosfery, a więc dom 
ekologiczny – przyjazny człowiekowi i naturze – mówi architekt 
Mariusz Jaworski z Pracowni Projektowej Archipelag. Życie 
w domu energooszczędnym jest po pierwsze tańsze, ponieważ 
płacimy mniejsze rachunki za energię, a po drugie zdrowsze, 
ponieważ pomieszczenia nie są przegrzewane ani ziębione. 
Aby nasz dom był energooszczędny, najlepiej jest o to zadbać 
na etapie projektu. Dobrze zaprojektowany dom, poprawnie 
wykonany i użytkowany zgodnie z zasadami energooszczędności, 
może spowodować, że nawet 30% kosztów, które wydajemy 
na ogrzewanie czy klimatyzowanie pomieszczeń, może zostać 
w naszych kieszeniach. Budynki energooszczędne zużywają 
od 20 do nawet 50% mniej energii niż budynki tradycyjne, 
spełniające wszystkie prawne wymagania. To również wyższy 
komfort. W porównaniu do innych obiektów, mają one cieplejszy 
mikroklimat. Taki dom ma również wyższą wartość rynkową, 
ze względu na zastosowane w nim nowoczesne technologie 
racjonalizujące zużycie energii.

GLOBALNA WIOSKA, WSPÓLNE DOBRO
Zdecydowana większość domów w Polsce wybudowana została 
w poprzednim stuleciu. Duża część Polaków mieszka w nieocieplo-
nych, ogrzewanych węglem domach. Pochodne tego surowca 
podczas spalania emitują do powietrza groźne odpady i gazy. 

Dom, który oszczędza
Któż z nas nie pamięta świnki, do której wrzucało się drobniaki, na jakieś 
„wyższe, młodzieńcze, życiowe cele”. Skarbonka w różnych odmianach 
towarzyszy nam przez całe życie. Z biegiem lat świnka przekształca się w np. 
konto oszczędnościowe. Form oszczędzania jest wiele. Zauważalnym trendem 
w krajach europejskich, również w Polsce, jest budownictwo energooszczędne, 
które zdecydowanie przyczynia się do poszerzania zasobności oszczędzanych 
pieniędzy w portfelu, a jednocześnie do ochrony środowiska.
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Nieumiejętnie zaizolowany dom, to wciąż dokładane wydatki na 
ogrzewanie. Koło się zamyka. Z badawczego rankingu przeprowa-
dzonego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) 
wynika, że wśród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, 
są też polskie miasta. Na spotkaniach tematycznych o ochronie 
środowiska czy budownictwie w Polsce, często podnoszone jest 
pytanie: „czy upowszechnienie energooszczędnych rozwiązań 
w budownictwie może poprawić stan naszego środowiska?” 
Owszem, i to w dużej skali. Energooszczędne mogą być nie 
tylko budynki, które powstają zaraz po stworzeniu projektu. 
W dużej mierze chodzi właśnie o unowocześnianie i uspraw-
nianie budynków już istniejących. Specjaliści podkreślają, że 
wynik rankingu EEA to niestety nasz niechlubny standard.

W Polsce najbardziej kosztowne w utrzymaniu i najbardziej 
zanieczyszczające środowisko są te domy, które powstały jeszcze 
w poprzednim stuleciu. Takich jest u nas najwięcej (wg Insty-
tutu Ekonomii Środowiska nawet ok. 70%). Nieocieplone lub 
słabo ocieplone i ogrzewane przestarzałymi metodami, czyli 
węglem, miałem węglowy lub paliwami stałymi – źródłami 
nieodnawialnymi.

SZKODA ZDROWIA
Toksyczność atmosfery będąca wynikiem spalania wspomnianych 
źródeł nieodnawialnych jest obecnie przedmiotem ciągłych 
badań. Ze spalania samego węgla w naszym kraju powstaje 
w ciągu roku około 4-5 milionów ton zanieczyszczeń stałych. 
Przeciętnie, na kilometr kwadratowy naszego kraju, opada 
kilkanaście ton pyłów rocznie. Jest to też przyczyna znacznego 
zachmurzenia nieba i większej ilości mglistych dni w ciągu roku. 
Wynikiem jest osłabienie dopływu energii promieni słonecznych 
do ziemi, których brak sprzyja rozwojowi bakterii, zmniejsza 
odporność ludzi na zakażenia, przyczynia się do występowania 
chorób spowodowanych awitaminozą. 

Według statystyk podanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ponad 3,5 mln osób na 
świecie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. 
Szacuje się, że w Polsce, jest to przyczyna śmierci około 45 
tysięcy osób rocznie. Największym problemem dla jakości 
powietrza w naszym kraju jest ponadnormatywne stężenie np. 
pyłu zawieszonego, który powoduje i pogłębia choroby płuc 
i układu krążenia. W Polsce w kontrolowanym okresie (2008 
– I półrocze 2014) nawet nie zbliżyliśmy się do unijnych norm 
jakości powietrza. NIK zauważa tu bardzo istotną kwestię: nie-
dotrzymanie standardów jakości powietrza określonych przez 
UE w dyrektywie CAFE, przyniesie dla naszego kraju dotkliwe 
skutki finansowe. Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć na 
Polskę karę w wysokości 4 mld zł. 

„Ekologiczne” 
i „ekonomiczne” 
często idą w parze

MACIEJ TURSKI,  
EKSPERT DS. INTELIGENTNYCH 
DOMÓW I NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII 
W BUDOWNICTWIE, 
AUTOR KSIĄŻKI „10 MITÓW 
INTELIGENTNYCH DOMÓW”

Jeżeli budynek zostanie odpowiednio zaprojekto-
wany i będzie właściwie użytkowany, jakie korzyści 
ekonomiczne odnotuje rodzina w nim mieszkająca?
To, że jedne budynki są wygodne w użytkowaniu, zapew-
niają bezpieczeństwo rodzinie, a koszt ich utrzymania 
jest kilkukrotnie niższy od innych nie jest dziełem przy-
padku. Sednem sprawy nie są również zastosowane 
materiały. W budowie domu energooszczędnego kluczowy 
jest przemyślany i dopracowany projekt. Dom buduje 
się tylko raz. Projekt można poprawiać wielokrotnie. 
Przemyślana koncepcja domu – bryły, konstrukcji, 
instalacji sanitarnych i teletechnicznych, choć często 
pracochłonna i kosztowna – korzyści przyniesie już 
w trakcie budowy domu. Umożliwi uniknięcie jeszcze 
kosztowniejszych błędów i poprawek. Pozwoli również 
podjąć bardziej świadome decyzje dotyczące technologii, 
którą chcemy wdrożyć w domu: która z nich okaże się 
kosztownym gadżetem, a która da realne korzyści? Nie 
da się odpowiedzieć na to pytanie bez przygotowanego 
planu działania. Jeszcze więcej korzyści ujawni się pod-
czas użytkowania domu. Domy energooszczędne nie 
tylko są tańsze w codziennej eksploatacji, ale również 
mniej podatne na niszczące działanie czasu. Chociażby 
ze względu na lepszą wentylację, w pomieszczeniach 
nie zbiera się wilgoć i pleśń w okolicach okien. Ma to 
również wpływ na nasze zdrowie. 

Czy osiągnięcie wysokiego standardu energetycz-
nego budynku jest bardzo kosztowne?
Nie bez powodu wprowadzono kilka poziomów ener-
gooszczędności budynków. Kluczowym parametrem, 
który je odróżnia jest roczne zużycie energii na każdy 
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Pole do zmiany jest jednak ogromne. Co roku, w naszym kraju 
oddaje się do użytku około 70 tysięcy domów jednorodzinnych. 
Część z nich to domy energooszczędne. Do wciąż rosnącej ich 
liczby z pewnością przyczynił się program NFOŚiGW z 2013 roku, 
dzięki któremu można uzyskać dopłaty na budowę. Wyraźnie 
widać, że program dopłat do kredytów na budowę domów ener-
gooszczędnych od momentu uruchomienia przynosi coraz lepsze 
rezultaty. Mamy nadzieję, że dzięki niemu, do końca 2018 roku 
dofinansujemy budowę 16 tys. domów i mieszkań o wysokim 
standardzie energooszczędności. Celem programu jest także rozwój 
rynku technologii energooszczędnych w Polsce oraz zgromadzenie 
do 2021 roku kompetencji niezbędnych do budowy budynków 
o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, spełniając tym 
samym wymogi UE w tym zakresie – mówił po wprowadzeniu 
programu Witold Maziarz, ówczesny rzecznik prasowy Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

POMOC FINANSOWA
NFOŚiGW jest także dysponentem środków z Funduszy nor-
weskich i EOG. Dla tych ostatnich kwestie związane z ochroną 
środowiska i zmianami klimatycznymi to jedne z priorytetowych 
obszarów wsparcia. A kwoty przekazywane w ramach funduszy 
na termomodernizację, czyli działania związane z docelowym 
zmniejszeniem zużycia energii w budynku, niejednokrotnie 
sięgają 7-cyfrowych sum. Kilka przykładów: Gmina Barciany 
– 1 572 555 zł, Gmina Miasta Dębica – 2 192 128 zł, Gmina 
Ostróda – 1 101 790 zł. W wymienionych miejscach nad poprawą 
efektywności energetycznej pracowano głównie w szkołach i pla-
cówkach oświatowych. Kolejny, bardzo istotny projekt realizowany 
jest w jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce – 
Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi. Przewidziano 
tu m.in. nie tylko wymianę okien, świetlików, ścian szklanych, 
grzejników, docieplenie stropodachów, czy modernizację węzła 
grzewczego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
W Centrum zaplanowano także wdrożenie odnawialnych źródeł 
energii – ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia na 
energooszczędne. Budżet opiewa na ponad 12,5 mln zł, z czego 
ponad 9,8 mln zł stanowi kwota ze środków Grantu Norweskiego. 
W projekcie docelowo chodzi jednak nie tylko o oszczędności 
i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt 
pozwoli przede wszystkim na poprawę warunków leczenia 
i bezpieczeństwa małych pacjentów Centrum. 
Pozytywne przykłady tego typu wsparcia z programów norwe-
skich i EOG można mnożyć.

CZYŚCIEJ I ZDROWIEJ 
Czy wysoki standard energooszczędności budynku jest kosz-
towny? Jeśli wykorzysta się odpowiedni projekt, energooszczędne 
rozwiązania oraz profesjonalnych wykonawców – nie. Nieco 

metr kwadratowy budynku. I tak dla konwencjonalnych 
domów parametr ten wynosi 120 kWh/m² rocznie, dla 
domów energooszczędnych 40, a dla domów pasyw-
nych 15 – odpowiada to zużyciu ok. 1,5 l oleju opało-
wego rocznie na metr kwadratowy domu. A są jeszcze 
budynki zero-energetycznie i plus-energetyczne! Do 
realizacji każdego z tych wariantów potrzebne są inne 
techniki i inny zasób portfela. Jeśli szukamy najlepszego 
stosunku oszczędności do ceny, skupmy się na domach 
energooszczędnych. W tym wariancie koszt budowy 
domu w stosunku do tradycyjnego może być wyższy 
o ok. 25-35%. Koszt ten jednak należy traktować jako 
inwestycję – i to o całkiem niezłej stopie zwrotu. 

Co jeszcze może przyczynić się do energooszczęd-
ności domu?
Udręką domów energooszczędnych są mostki cieplne. 
Co z tego, że nasz dom zbudowany jest niczym termos 
jeśli jest... otwarty. Mostki cieplne, niczym rozszczelnione 
okno zimą, wyprowadzają ciepło z budynków. Przy-
czyną ich powstawania mogą być błędy konstrukcyjne 
(takie jak brak zastosowanych odpowiednich przegród 
w konstrukcji balkonu) lub zaniedbania wykonawcy 
(spowodowane na przykład niedbałym łączeniem elemen-
tów izolacyjnych). Niezależnie od przyczyny całkowite 
wyeliminowanie mostków cieplnych jest niemożliwe, 
jednak zarówno projektant jak i wykonawcy powinni jak 
najbardziej zminimalizować ich wpływ na ogólną izolację 
budynku. Innym narzędziem skutecznie obniżającym 
koszt użytkowania budynku jest automatyka, potocznie 
nazywana inteligentnym domem. Dzięki indywidualnemu 
dostosowaniu temperatury w każdym pomieszczeniu, 
możliwości jej zmiany w cyklu dziennym, tygodniowym 
i rocznym możliwe jest znaczące obniżenie kosztów. Tutaj 
każdy stopień ma znaczenie. Dodatkowe oszczędności 
pojawią się dzięki racjonalnemu zarządzaniu odbiorni-
kami energii elektrycznej – przede wszystkim źródłami 
światła. Pojawia się jeszcze jeden czynnik, którego nie da 
się stabelaryzować ani zaplanować. Jest to czynnik ludzki. 
Potrzeby i przyzwyczajenia każdego człowieka są inne. 
W skrajnym przypadku nawet najbardziej energooszczędny 
budynek nie spełni swojej roli, jeśli w nieskończoność 
powielane będą nieprawidłowe nawyki, takie jak dłu-
gotrwałe przewietrzanie pomieszczeń, przegrzewanie 
pojedynczych stref czy nieodpowietrzanie grzejników.
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wyższe wydatki, jakie będzie trzeba ponieść na początku inwe-
stycji, z pewnością zwrócą się, nawet kilkukrotnie podczas 
późniejszej eksploatacji. Koszt budowy jednorodzinnego domu 
energooszczędnego nie jest znacznie wyższy w porównaniu do 
domu standardowego. Z roku na rok ta różnica maleje.

Budownictwo energooszczędne powoli staje się standardem. Jak 
podkreśla architekt Mariusz Jaworski: Z jednej strony wynika to 
z regulacji prawnych (w związku z nowelizacją Dyrektywy UE od 
31 grudnia 2020 roku, na terenie Wspólnoty Europejskiej mają 
być wznoszone wyłącznie budynki o praktycznie zerowym zapo-
trzebowaniu na energię), a z drugiej ze zmieniających się potrzeb 
inwestorów oraz stale rosnących rachunków za wodę i ogrzewanie. 
Nie bez znaczenia jest również konieczność ochrony środowiska 
naturalnego. Zatem to tylko od nas, świadomych użytkowników 
i inwestorów, zależeć będzie nie tylko stan naszego konta, ale 
również to, jakim powietrzem oddychały będą nasze dzieci i wnuki. 

PIOTR SAWCZUK

Czy Polacy na mapie Europy są bardzo „ener-
gochłonni”?
Jak wspomniałem powyżej, koszt budowy domu energo-
oszczędnego w Polsce szacuje się na ok. 30% wyższy od 
domu klasycznego. W przypadku rynku niemieckiego 
jest to jedynie 10% więcej – i tam mało kto decyduje się 
na budowę domu w technologii klasycznej. Podobne 
proporcje dotyczą innych krajów wysokorozwiniętych 
– również skandynawskich.
Niewielka liczba domów energooszczędnych, wciąż 
kulejąca kultura techniczna wielu wykonawców oraz 
położenie geograficzne naszego kraju decydują o tym, 
że jesteśmy w trudnej sytuacji w porównaniu do innych 
krajów Europy. Pocieszać nas może jednak fakt, że 
zaledwie kilkanaście lat temu budowa domu energo-
oszczędnego w Niemczech również wiązała się z dużo 
wyższym kosztem. Wszystko wskazuje więc na to, że 
w najbliższych latach możemy spodziewać się małej 
„rewolucji” w budownictwie.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) 
opracowała ranking, według którego aż 6 polskich 
miast, znajduje się w pierwszej dziesiątce tych 
najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Wysoka 
energochłonność budynków negatywnie wpływa 
na jakość powietrza. Jak możemy to zmienić? Jakie 
konsekwencje może to wywoływać?
Rzeczywiście tak jest. Miałem niestety okazję również 
zapoznać się z tym raportem – niechlubnie wyprzedza nas 
jedynie Bułgaria. Zaś miasta Europy zachodniej zajmują 
kluczowe miejsca, ale na końcu tej listy. W prasie sprzed 
stu lat, poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych 
krajów Europy symbolizowano wielkością kominów 
i ilością wydostających się z nich spalin. Sporo się w tym 
czasie zmieniło. Myślę, że ranking EEA jest nie tylko 
wskaźnikiem jakości życia, ale również wskaźnikiem 
kondycji gospodarki – dziś nastawionej na zrównoważony 
rozwój. W tym wypadku wnioski – niestety – nasuwają się 
same. Przed nami lata, a może pokolenia ciężkiej pracy. 
Jest jednak szansa na przyspieszenie tej tendencji – mam 
tu na myśli wzrost świadomości społeczeństwa na temat 
technologii, jaką dzisiejszy rynek oferuje. Potrzebni są 
ambasadorowie, którzy poniosą wieść, że ekologiczne 
i ekonomiczne często idzie ze sobą w parze.

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci 
w Ameryce przed modernizacją.

Szpital w Ameryce po termomodernizacji. Środki pochodziły 
z pierwszego naboru wniosków do EOG.

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 
INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” 
W ŁODZI WSPARTO Z FUNDUSZY EOG.
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W ciągu minionego stulecia 
średnia temperatura na Ziemi 
podniosła się o ok. 0,8°C – wydaje 
się, że to tak niewiele, a jednak 
spowodowało szereg olbrzymich 
i nieraz tragicznych w skutkach 
konsekwencji: huragany, rekordowe 
upały, topnienie lodowców, 
zagrożenie wyginięciem niektórych 
gatunków zwierząt. Co stanie 
się, gdy temperatura wzrośnie 
o 3-4 stopnie, jak prognozują 
naukowcy? Takie zmiany mają 
nastąpić do końca XXI wieku, ale 
co będzie, jeśli globalne ocieplenie 
przyspieszy i zaskoczy nawet tych, 
którzy próbują ten proces naukowo 
„rozpracować”?

Ciepło,  
cieplej,  
gorąco...

Fo
t. 
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Postęp zmian klimatycznych już od lat budzi zainteresowanie 
nie tylko ze względu na skalę swoich  konsekwencji, ale również 
z uwagi na wpływ, jaki na klimat mamy my sami – oddycha-
jący powietrzem, korzystający z wody i prądu, przetwarzający 
żywność i „produkujący” odpady. Warto przy tym pamiętać, 
że nie chodzi wyłącznie o temperaturę, ale przede wszystkim 
o stan środowiska, który pośrednio od niej zależy. W jakim 
stopniu możemy zapobiec niekorzystnym zmianom? Niewielu 
zdaje sobie sprawę z tego, że zmieniając drobne, codzienne 
przyzwyczajenia, wbrew pozorom mamy wpływ na kwestie 
o znaczeniu globalnym. Niewykluczone, że podniesienie poziomu 
świadomości mogłoby zamienić nasze małe, indywidualne 
postępy w efekt w skali makro, który znaczyłby o wiele więcej 
niż działanie jednostki. 

MISJA WROCŁAWSKIEGO ZOO
Jednym z tych pozornie drobnych, ale przynoszących efekt   
gestów jest na pewno pomysł wrocławskiego ogrodu zoolo-
gicznego. Multimedialny pawilon, w którym – jako jedynym 
na terenie placówki – nie ma zwierząt, tylko gry, zabawy i spora 
porcja wiedzy – to podstawa realizowanej tu akcji „Dwa bie-
guny – cały świat”. 
Zoo we Wrocławiu niemal od zawsze (a istnieje od lat 60. XIX 
wieku) było obiektem, którego nie sposób ominąć planując 
wyprawę do stolicy Dolnego Śląska. To nie tylko królestwo 
zwierząt z różnych kontynentów, ale też miejsce, gdzie wciąż 
wykluwają się nowe pomysły, gdzie ciągle coś się dzieje. Jeśli 
gdzieś można z całą powagą mówić o kwestiach klimatycznych 
– szczególnie tych, które wiążą się z zagrożeniami dla świata 
zwierząt – to właśnie tutaj. 
Jak poinformowała nas Marta Zając-Ossowska, kierownik Sekcji 
Marketingu i Edukacji oraz koordynator ds. merytorycznych 
projektu „Dwa bieguny – cały świat”, jedną z misji wrocławskiego 
zoo jest prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ochrony 
gatunkowej zwierząt oraz hodowla gatunków zagrożonych, dzięki 
czemu możliwe jest zachowanie różnorodności biologicznej. Jako 
członek prestiżowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych 
i Akwariów (EAZA) wrocławski ogród zoologiczny zobowiązany 
jest do uczestniczenia w kampaniach edukacyjnych. W roku 
2013-2015 zrealizowana została kampania pod nazwą „Pole to 
pole” (pole – ang. biegun), która dotyczyła zmian klimatycz-
nych na biegunach kuli ziemskiej, ich wpływu na wymieranie 
gatunków oraz zasad oszczędnego gospodarowania energią 
w gospodarstwie domowym, w myśl zasady: „działaj lokalnie, 
wpływaj globalnie”.

EDUKACJA W POLARNYM PAWILONIE
Pomysł wybudowania pawilonu polarnego pod nazwą „Kli-
mat, zwierzęta, ludzie” pochodzi od samych pracowników zoo. 

Z początku nawet spotkał się ze zdziwieniem ludzi z kręgów 
zoologicznych – jak to, w takiej placówce pawilon bez zwierząt? 
Jaki to ma sens? Okazało się, że sens ma, a nawet więcej – jest 
w tym zabawa i pole dla wyobraźni. I łatwiej wyobrazić sobie 
wpływ człowieka na klimat, kiedy pewne zmiany można zaob-
serwować poprzez własne doświadczenia. 
Pawilon o powierzchni 300 m2 jest dosłownie naszpikowany 
multimediami – od prezentacji po interaktywne gry dla odbior-
ców w różnym wieku. Cieszy się dużym zainteresowaniem 
szczególnie u dzieci, które uwielbiają wszelkie naukowe zabawy 
i ciekawostki. Tutaj nauczą się, jak zmieniać swoje codzienne 
nawyki, by stać się bardziej przyjaznymi środowisku. Przy 
pomocy specjalnej budki telefonicznej mogą połączyć się m.in. 
z mieszkańcami Kiribati oraz Nigru i dowiedzieć się, z jakimi 
problemami mają oni na co dzień do czynienia. Chętni mogą 
wziąć udział w quizie dotyczącym segregacji śmieci, zobaczą też 
jak zmieniała się pokrywa lodowa na obszarach polarnych na 
przestrzeni ostatnich 6 dekad. Do tej pory pawilon odwiedziło 
ponad 40 tys. osób– mówi Marta Zając-Ossowska. – Wystawa 
ma na celu zaangażowanie zwiedzających poprzez udostępnienie 
im paneli edukacyjnych, interaktywnych stanowisk, gier i zabaw 
multimedialnych. Kolejnym znaczącym elementem projektu jest 
przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla 20 tys. osób. 
W ramach projektu zrealizowano również szereg konkursów 
edukacyjnych, eventów, wyprodukowano materiały edukacyjne 
i promocyjne, przeprowadzono kampanię reklamową.
Dzięki wdrożeniu i realizacji projektu edukacyjnego na terenie wro-
cławskiego zoo możliwe jest dotarcie do wszystkich zwiedzających. 
Zwiększenie wiedzy społecznej obejmuje zagadnienia związane ze 
zmianami klimatycznymi w powiązaniu z prowadzoną kampanią „Pole 
to pole”, dotyczy również szeregu czynności, które każdy człowiek 
może wprowadzić do swojego życia (m.in. poprzez oszczędzanie 
energii, oszczędzanie wody, segregację śmieci) celem wpływania 
na środowiska, co wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem ochrony 
bioróżnorodności oraz troską o ekosystemy. Warto pamiętać, że 
zmiana klimatu odbija się bezpośrednio na życiu wszystkich gatun-
ków roślin i zwierząt na Ziemi. Zmiany te najbardziej widoczne są 
właśnie w klimacie polarnym i dlatego głównie na jego przykładzie 
się skupiliśmy – dodaje Zając-Ossowska. 

NAUKOWO O KLIMACIE
Pawilon polarny nie jest jedynym projektem związanym ze 
zmianami klimatycznymi, który realizuje wrocławskie zoo. 
9 grudnia 2015 r., niemal 200 osób spotkało się tutaj na pierwszym 
seminarium naukowym „Globalne zmiany klimatu – zmiany 
w biosferze i ich konsekwencje”, zoo zorganizowało go wspólnie 
z Zakładem Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W spotkaniu wzięło udział 10 prelegentów, 
którzy zaprezentowali swoje stanowiska, omawiając zmiany 
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W Pawilonie znajduje się 9 głównych 
instalacji, w tym między innymi Eko 
Kuchnia, wyposażona w szafki i sprzęt 
AGD czy Stacja Wostok, przybliżająca 
zagadnienia związane z badaniem 
rdzeni lodowych na Antarktydzie.

Multimedialne zabawy edu-
kacyjne w Pawilonie Polarnym 
przyciągają przede wszystkim 
najmłodszych zwiedzających.
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klimatyczne w kontekście zmiennej aktywności Słońca, topnienia 
pokrywy lodowej obszarów polarnych czy analizy dendrologicz-
nej tysiącletnich okazów drzew. W seminarium udział wzięli 
zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i studenci, uczniowie, 
pracownicy ogrodów zoologicznych czy osoby prywatne zain-
teresowane tematem globalnego ocieplenia. Podczas spotkania 
odbyło się również połączenie online z Polską Stacją Polarną 
w Hornsundzie na Spitsbergenie. 
Zmiany klimatu są jednym z tematów badań Zakładu Klima-
tologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Na 
czym polegają najważniejsze procesy związane z globalnym 
ociepleniem i w jaki sposób można zapobiegać niekorzystnym 
zmianom, wyjaśnił nam prof. Krzysztof Migała, kierownik 
Zakładu. Faktem jest, że klimat naszej planety podlega nie-
ustannym zmianom, a procesy te przebiegają w różnej skali 
czasu: od dziesiątków milionów po tysiące, setki i dziesiątki 
lat. Nic nie następuje z dnia na dzień, co nie zmienia faktu, 
że w przypadku klimatu „kropla drąży skałę”. Co powoduje 
zmiany? Przede wszystkim przyczyny naturalne, czyli między 
innymi: rozmieszczenie lądów i mórz, zmiany dostawy ener-
gii cieplnej drogą promieniowania słonecznego wynikające 
z przyczyn astronomicznych, cyrkulacja powietrza i prądów 
morskich, która decyduje o transporcie i wymianie ciepła. 
Ale... Pomimo ciągle istniejącego marginesu niepewności o roli 
człowieka w globalnych zmianach klimatu, obserwowanej skali 
zmian nie da się wytłumaczyć jedynie procesami naturalnymi. 
Energia słoneczna docierająca do naszej planety bierze udział 
w różnych procesach, a przede wszystkim ogrzewa powierzchnię 
lądów, oceanów i zamienia się w ciepło emitowane do atmos-
fery – wyjaśnia prof. Krzysztof Migała. – Obecna w atmosferze 
para wodna i niewielkie ilości innych gazów cieplarnianych 
powodują, że część energii pozostaje w atmosferze, ogrzewa ją 
i hamuje wychładzanie Ziemi. Dzięki temu średnia temperatura 
powierzchni naszej planety jest dodatnia. Wspomniane wyżej 
przyczyny zmian klimatu powodują, że globalny bilans ciepła 
i temperatura zmieniają się w różnych skalach czasu.
Obserwowane od końca XIX wieku zmiany klimatu wyrażone 
wzrostem temperatury mają charakter globalny, a wyraźne 
tendencje zaznaczają się od połowy XX wieku. Mamy na to, jako 
mieszkańcy Ziemi, swój niebagatelny wpływ. Za najważniejszą 
przyczynę współczesnych zmian klimatu uznaje się emisję CO2 
w wyniku spalania paliw kopalnych tj. ropy, gazu i węgla (dla 
przykładu: w roku 2013 w wyniku spalania paliw do atmosfery 
wyemitowano ponad 35 mld CO2 – 9,9 mld ton węgla). W minio-
nym stuleciu globalna temperatura podniosła się 0,6°C-0,8°C. 
W obszarach polarnych notowany jest dwukrotnie większy wzrost 
temperatury. Obserwowane skutki zmian są bardzo wyraźne. 
Topnieją lodowce, które gromadzą 70% światowych zasobów 
słodkiej wody. Wiele obszarów dotkniętych jest deficytem wody. 

We wszystkich strefach klimatycznych obserwowane są zmiany 
w ekosystemach, maleje bioróżnorodność gatunków roślin 
i zwierząt, a wielu z nich grozi po prostu wyginięcie.
Rozważania o zmianach klimatycznych i grożącym nam global-
nym ociepleniu są często źródłem kontrowersji i nie do końca 
sprawdzonych stwierdzeń. Nieporozumienie dotyczy stopnia 
naukowego zrozumienia i zidentyfikowania wszystkich przyczyn 
zachodzących zmian klimatu oraz wiarygodności scenariuszy zmian 
przewidywanych do końca XXI wieku – mówi. prof. Krzysztof 
Migała. – W zależności od zachowań globalnej gospodarki przewi-
duje się, że temperatura globalna może wzrosnąć od 3°C do 6°C, 
a najbardziej rozbieżne są oceny w skali regionalnej. Niepewność 
ocen i margines ciągle niewyjaśnionych procesów fizycznych nie 
zwalnia nas z odpowiedzialności za stan środowiska.  Postawa 
proekologiczna i dbałość o środowisko wymusza rozwój nowych 
technologii i z pewnością wpływa na jakość naszego zdrowia 
i życia. Projekt „2bieguny” jest dobrym przykładem mądrej edu-
kacji i kreowania myślenia proekologicznego.

BEATA MICHALIK, FOT. ZOO WROCŁAW

PROJEKT „EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE 
OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ  
W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH, REALIZOWANA 
ZGODNIE Z MISJĄ WROCŁAWSKIEGO ZOO” WSPARTY 
ZOSTAŁ Z FUNDUSZY EOG.

 i i

Scenografia Pawilonu tematycznie związana jest 
z lodem, śniegiem, zwierzętami polarnymi i innymi 
elementami typowymi dla obszarów polarnych.
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W obronie smaku
Masz dość fast foodów i jedzenia w ciągłym biegu? Odpowiadając twierdząco 
na to pytanie, właśnie zasilasz grono zwolenników trendu kulinarnego slow food.

Każda zacna idea ma swój mit założycielski. W przypadku sto-
warzyszenia Slow Food był to ponoć… McDonald’s otwarty na 
terenie rzymskiej starówki. Oburzony krytyk kulinarny, Carlo 
Petrini, nie mógł znieść widoku fast foodów w otoczeniu staro-
żytnych i renesansowych zabytków. Czy faktycznie tak było? Nie 
wiadomo. Ważne jest, że idea garstki kulinarnych romantyków 
znalazła naśladowców na całym świecie. Sam Petrini, pytany 
o Slow Food, stwierdził lakonicznie, że jedzenie powinno być 
„buono, pulito e giusto”, czyli „dobre, czyste i uczciwe”. Właśnie 
w tych słowach kryje się sens powstania Slow Food. Filozofia 
wyrażana w manifestach i działaniach stowarzyszenia z biegiem 
czasu została przekuta na trend kulinarny, do którego przekonali 
się zarówno restauratorzy, jak i miłośnicy dobrego jedzenia na 
całym świecie.

MALI ROSNĄ W SIŁĘ
Slow Food to nie tylko instytucja, która w ciągu trzech dekad 
istnienia udowodniła, że ramy niewielkiego, regionalnego ruchu 
są dla niej już zbyt ciasne – obecnie zrzesza ponad 80 tys. człon-
ków na wszystkich kontynentach. To przede wszystkim filozofia, 
która buduje opozycję wobec zawrotnego pędu życia oraz maso-
wej, ustandaryzowanej produkcji, dając w zamian możliwość 
odkrywania wielości i złożoności kulinarnych smaków. Bo to 
jedzenie – według orędowników slow food – ma być orężem 
w walce o bardziej świadome życie. Nie dziwi zatem, że w logo 
stowarzyszenia pojawił się… ślimak. Nieco wzgardzony przez 
współczesnych symbol powolności przypomina, że chwile nie 
tylko trzeba potrafić smakować, ale i mieć na to czas. 
„By być godnym swej nazwy, homo sapiens musi wyzbyć się pręd-
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kości, zanim zredukuje nas ona do rzędu gatunków zagrożonych 
wymarciem” – czytamy w Manifeście Slow Food.

DOBRE, BO REGIONALNE
Slow Food promuje przede wszystkim lokalnych producentów 
żywności i tradycyjne sposoby jej wytwarzania. Wskrzesza 
zapomniane tradycje kulinarne i przypomina o różnorodności 
dostępnych nam smaków, które zaczęły przegrywać w obłędnym 
wyścigu z fast foodami.
Pierwszym projektem realizowanym przez polski oddział Slow 
Food był „Oscypek”.  Jego pomysłodawcy chcieli promować 
podhalański przysmak na całym świecie. Od 1999 roku, kiedy to 
w Krakowie powstało pierwsze polskie convinium (to jednostka 
organizacyjna stowarzyszenia Slow Food), lista rekomendowa-
nych produktów nieustannie rośnie. Pojawiły się na niej kolejne 
sery, wędliny, pieczywo, miody, soki czy przetwory.
Na początku XX wieku Carlo Petrini stworzył inspirowaną Biblią 
„Arkę Smaku” – program ochrony potraw bądź ich składników 
zagrożonych wyginięciem. Trafiły do niej choćby kury znoszące 
wyłącznie niebieskie jajka z Chile, ser cheddar z hrabstwa Somerset, 
olej arganowy z Maroka, a z Polski – czerwony gatunek krów, 
które żyją tylko w Małopolsce. Pomysł doskonale korespon-

duje z jednym z fundamentalnych celów stowarzyszenia Slow 
Food, wyrażającym się w potrzebie „ochrony prawa do smaku”.  
Odkrywanie kulinarnych smaków ma pomóc w wyhamowaniu 
pędu życia i zwrócić uwagę na wartość przyjemności, jaką dają 
odpoczynek, chwile wytchnienia i dobry posiłek.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO… ROZUMU
Lokalne tradycje kulinarne, zapomniane receptury oraz kultura 
jedzenia krzewione są w trakcie festiwali kulinarnych, spotkań ze 
znanymi szefami kuchni i pikników. Na sopockim molo odbywa 
się „Slow Fest”, w Sandomierzu każdego roku nadchodzi „Czas 
Dobrego Sera”, restauratorzy rywalizują w akcji „Gęsina na św. 
Marcina”, miłośnicy dobrych smaków z Dolnego Śląska spoty-
kają się na „eduBiesiadzie Slow Food”, a w wielu miastach Polski 
świętowany jest „Terra Madre Day”. Wydarzeń tego typu jest 
znacznie więcej. W zasadzie odbywają się w każdym zakątku 
naszego kraju, a uczestniczące w nich tłumy ludzi potwierdzają, że 
zapotrzebowanie na zdrową, oryginalną żywność rośnie lawinowo.

POLACY POLUBILI SLOW FOOD
Ważne miejsce w programie polskiego oddziału stowarzysze-
nia Slow Food zajmuje edukacja. Jednym z jej przejawów są 
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pomysłem na zapełnienie domowej spiżarni są też wyjazdy 
wakacyjne. Cieszyńska kita wędzona, ser koryciński, podha-
lańska bryndza i oscypek, pierśnik dębogórski czy salceson 
dukielski… Wybór jest przeogromny, a każdy bez większego 
problemu znajdzie coś odpowiadającego swemu podniebieniu. 
Wystarczy pomysł i kulinarna kreatywność.
Przy tym należy pamiętać, że slow food sprowadza się nie 
tylko doboru produktów, ale też sposobu ich przygotowania. 
Zamiast smażenia czy miksowania, preferowane są tradycyjne 
sposoby obróbki żywności, takie jak wędzenie, duszenie lub 
marynowanie, koniecznie bez konserwantów i polepszaczy 
zapachu oraz smaku.
Czy to w restauracji, czy też podczas spotkania w gronie naj-
bliższych każdy może na swój sposób zinterpretować filozofię 
slow food. Ważne jest, aby smak przygotowanych potraw na 
długo pozostał w pamięci, bowiem w ten sposób – choć na 
chwilę – zatrzymamy czas.

MARIUSZ GOLAK, FOT. FOTOLIA

rekomendacje przyznawane restauracjom, w których można 
skosztować dań przyrządzanych z naturalnych, a przy tym 
regionalnych składników. Prawo do posługiwania się charakte-
rystycznym „ślimakiem” restauracja zyskuje dopiero po procesie 
weryfikacyjnym. Polscy restauratorzy coraz częściej przekonują 
się do idei slow food, a liczba rekomendacji systematycznie 
rośnie. Obecnie przekroczyła ona już 20.
Jednak niekoniecznie trzeba wybrać się do restauracji i wydać 
pokaźną kwotę, żeby móc skosztować potraw przygotowanych 
w duchu slow food. Czasami wystarczą pomysł, dobre chęci i… 
czas. Bowiem bazą jedzenia powstającego w zgodzie z zasadami 
slow food są świeżość, naturalność i lokalne pochodzenie pro-
duktów. A o to można przecież zadbać samemu, organizując 
spotkanie w gronie przyjaciół lub najbliższych. Niezbędne 
produkty coraz łatwiej można kupić w sklepach ze zdrową 
żywnością lub podczas regionalnych festynów i jarmarków. 
Zresztą miłośnicy oryginalnego jedzenia potrafią przemierzyć 
setki kilometrów, żeby zdobyć lokalny przysmak. Dobrym 
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Jedzenie ma być przyjemnością
JACEK SZKLAREK, PREZES SLOW FOOD POLSKA

Jaka jest naczelna idea ruchu Slow 
Food?
Slow Food broni prawa do smaku 
i przyjemności oraz troszczy się, by 
jedzenie było dobre, czyste i sprawie-
dliwe. Z jednej strony chcemy, by ludzie 

czerpali codzienną przyjemność z jedzenia i bycia przy 
stole, z drugiej – angażujemy się w ratowanie zagrożonych 
ras i gatunków, wspieramy lokalnym małych producen-
tów, jak również edukujemy zarówno konsumentów, 
jak i producentów, na czym polega bioróżnorodność 
i zrównoważony rozwój.
 
Jakie działania podejmuje Państwa stowarzyszenie 
na rzecz popularyzacji idei slow food?
Mamy własny i pierwszy na świecie Uniwersytet Nauk 
Gastronomicznych, organizujemy różnego rodzaju globalne 
eventy i festiwale, takie jak „Salone del Gusto” („Salon 
Smaku”) w Turynie, „Cheese” w Bra, „Slow Meat” w USA 
etc. W Polsce przywróciliśmy jedzenie gęsiny (słynna 
akcja „Gęsina na św. Marcina”), zainteresowanie serami 
rzemieślniczymi – „Czas Dobrego Sera” w Sandomierzu. 
W Krakowie od 3 lat organizujemy również wspaniałe 
wydarzenie pod nazwą „Terra Madre Central Europe”, 
zaś na sopockim molo coroczną imprezę poświęconą 
morzu i trójmiejskiej gastronomii – „Sopot od kuchni”. 
Na co dzień w całej Polsce angażujemy się w edukację 
smakową dzieci i młodzieży, współpracujemy z produ-
centami prawdziwego i smacznego jedzenia.

Jak ocenia Pan świadomość Polaków w zakresie 
korzystania z produktów regionalnych?
Ta świadomość zaczęła się pozytywnie zmieniać na 
przestrzeni ostatnich 4-5 lat. Dotyczy to zarówno sze-
fów kuchni, którzy przestali się wstydzić polskich pro-
duktów i polskiej kuchni, jak i konsumentów, którzy 
mają coraz lepszy dostęp do tych produktów zarówno 
w małych sklepach ze zdrową żywnością, jak i w skle-
pach wielkopowierzchniowych. Generalnie, moda na 
gotowanie pomaga sięgać po  produkty, które mamy 
na wyciągnięcie ręki, a o których – niestety – na wiele 
dziesięcioleci zapomnieliśmy. Kiedy zaczynaliśmy naszą 
pracę w Polsce w 1999 roku, zupełnie porzuciliśmy 
tożsamość regionalną, nie tylko na polu gastronomicz-
nym. Dzisiaj zależy nam, by tę pozytywną tendencję 
podtrzymać, bo to jedyna słuszna droga do zdrowego 
i pysznego stylu życia.

Czy Polacy są zainteresowani odkrywaniem nowych 
kulinarnych smaków?
Był czas, kiedy to odkrywanie skierowane było głównie 
na kuchnie etniczne. Dzisiaj odkrywamy Polskę i jej 
regiony, i okazuje się, że dziedzictwo kulinarne Polski 
jest niewiarygodnie bogate. Jak przeglądamy książki 
choćby Monatowej, to nagle dowiadujemy się, że szpa-
ragi, karczochy i oberżyny to nie wymysł współczesnych 
kreatorów smaku, lecz tradycja, którą Polacy znali już 
w XIX wieku. Tym niemniej przed nami jeszcze długa 
droga i wiele terytoriów, smaków, tradycji do odkrycia.
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Był jak alchemik w swoim laboratorium: eksperymentował, zmie-
niał składy i proporcje, niezmiennie wierzył w istotność swoich 
badań. Jak pisze Leszek Kolankiewicz w artykule zatytułowanym 
„Ars Magna Grotowskiego”, tego typu porównania podsuwał 
sam Jerzy Grotowski – alchemia kojarzyła mu się bowiem ze 
sztuką przeprowadzania przemian. A to właśnie te ostatnie 
stały się podstawą jego metody pracy: zarówno w odniesieniu 
do tekstu, nad którym pracował, jak również w stosunku do 
aktora, a na widzu kończąc. Jego teatr ewoluował.

REŻYSER W LABORATORIUM
Urodził się 11 sierpnia 1933 roku w Rzeszowie. Jak sam ponoć 
opowiadał, po maturze starał się dostać na trzy zupełnie różne 
kierunki studiów: orientalistykę, medycynę oraz do wyższej 
szkoły teatralnej. Podobno przypadek – wcześniejszy termin 
egzaminów – zadecydował o tym, że Grotowski swoje życie 
związał z teatrem. Ukończył krakowską PWST na Wydziale 
Aktorskim, gdzie później studiował także reżyserię. Przez rok 
uczył się jej także w Moskwie, zapoznając się m.in. z technikami 
pracy Stanisławskiego. Te będą miały ogromny wpływ na jego 
twórczość. Debiutował w 1957 r. w krakowskim Teatrze Starym, 
reżyserując „Krzesła” Ionesco. 

Pod koniec lat 50. XX wieku został dyrektorem Teatru 13 Rzędów 
w Opolu, który dość szybko przemianował na Teatr Laboratorium. 
Kolejny „przystanek” Grotowskiego to Wrocław, do którego – już 
w fazie największego rozgłosu – przenosi swój teatr. W prze-
ciągu 10 lat w Teatrze Laboratorium powstaje 11 przedstawień. 

W szczególności cztery z nich: „Akropolis” (1962), „Tragiczne 
dzieje doktora Fausta” (1963), „Książę Niezłomny” (1965) 
i „Apocalypsis cum figuris” (1969), stały się tymi kanonicznymi 
dla współczesnej sztuki teatralnej, a samemu Grotowskiemu 
przyniosły światową sławę. Ów rozgłos słyszany był jednak dużo 
wyraźniej poza granicami Polski. Na przedstawienia Teatru 
Laboratorium – szczególnie te wczesne – przychodziło bowiem 
ponoć niewiele osób. Ale nie o liczną publikę tu chodziło – tu 
liczyła się forma, liczył się eksperyment. 

WIĘCEJ NIŻ KATHARSIS
Tak, teatr Grotowskiego był tym eksperymentalnym w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Wszystko było tu inne, nowe. Nawet brak 
tłumów na widowni, był w pewien sposób zaprogramowany 
– reżyserowi chodziło bowiem o stworzenie odmiany teatru 
kameralnego, w którym widz będzie odczuwał wręcz fizyczną 
bliskość aktora. Stało się to możliwe dzięki charakterystycz-
nemu dla teatru Grotowskiego zatarciu granicy pomiędzy sceną 
a widownią. Przestrzeń sceniczna miała „zagarniać” także 
widza. To, jak również ograniczenie wyłącznie do niezbędnego 
minimum scenografii spektaklu wypracowywał wspólnie przez 
lata z architektem Jerzym Gurawskim. Ta „ubogość” teatru 
Grotowskiego stała się jego mottem, ideą, która przeniosła się 
także na zupełnie wyjątkową metodę pracy reżysera z aktorem.

Nazwał ją „ideą aktu całkowitego”, a u jej podstaw legła myśl, że 
jedyne, niezbędne „składniki” teatru to aktor i widz. W teatrze 
Grotowskiego ten ostatni miał stanowić integralną całość 

Alchemik teatru
Nazywany jest różnie: mistrzem, mistykiem, antysystemowcem, 
alchemikiem. Do tych określeń z pewnością warto jeszcze dorzucić 
wizjonera oraz twórcę, którego praca i teorie mają wyjątkowy 
wpływ na współczesną sztukę teatralną. Jerzy Grotowski – odkryty, 
ale wciąż jeszcze nie w pełni poznany, jeden z największych 
reformatorów teatru XX wieku. 
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przedstawienia, być jego aktywnym uczestnikiem. Ale najważ-
niejszą postacią pozostawał tu aktor. Był on zarazem jedynym 
przedmiotem swojej pracy. Na scenie miał on odsłaniać tę war-
stwę ludzkiej natury, która na co dzień pozostaje ukryta. Miał 
docierać do najgłębszych pokładów swojej psychiki. Dążyć do 
odbycia w trakcie przedstawienia pewnego rodzaju spowiedzi, 
która dokonywała się nie tylko w słowach, ale w całym ciele 
aktora. Specyficzny, wręcz ekstatyczny typ aktorstwa Teatru 

Laboratorium nie polegał jednak na osiąganiu transu. Tu cho-
dziło raczej o precyzję, grę w stanie wyostrzonej świadomości, 
przezwyciężenie swoich oporów psychiczno-fizycznych. Rygor 
i spontaniczność – te dwie cechy chyba najlepiej oddają charakter 
metody pracy z aktorem wypracowanej przez Grotowskiego. 
Wymagał skupienia i całkowitego oddania się pracy. 

Wyjątkowy był również sposób podejścia Grotowskiego do 
oryginalnego tekstu sztuki, nad którą pracował. Jak sam mówił, 
powinien być on dla reżysera tylko tematem, na którego osno-
wie buduje on nowe dzieło sztuki, jakim jest spektakl. Dlatego 
większość jego przedstawień, szczególnie tych późniejszych, 
tworzona była „według” czy „opierając się na słowach” autora 
tekstu. Grotowski montował spektakl jak film, tworząc czasem 
zupełnie nową inscenizację. 

Chodzi mi po prostu o skupienie się na „absolutnej”, czystej teatral-
ności, na tym, co w teatrze nie jest ani naśladowaniem życia – iluzją, 
ani ilustowaniem literatury – odtwórczością, ani plastyką, ani... 
Słowem – jest to tropienie specyfiki teatru, tej nieokreślonej wartości, 
którą zdefiniowałbym jako grę w umowność – mówił o swoim 

▲ Pokaz pracy Mestre Marinaldo Martinsa Pereiry. To próba 
zaprezentowania specyficznej formy dialogu między platformą 
muzyczną a ruchową capoeiry. Fot. Jacek Świątek

▲ Pokaz pracy: Simona Sala, Sankar Lal Sivasankaran Nair 
i Daisuke Yoshimoto. Fot. Irena Lipińska
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teatrze Jerzy Grotowski w jednym z wywiadów. I dodawał: Otóż 
gra w umowność doprowadzona do ekscesu, do swoich konsekwencji 
krańcowych, w których staje się właściwie parodią losu ludzkiego, 
prawdą losu jako „umowności” i losu jako „gry” – byłaby właśnie 
tą wartością poszukiwaną: „absolutem” teatralności. 

NIEDOCENIONY MISTRZ
W zasadzie od początku lat 80. XX wieku do swojej śmierci 
w 1997 roku Grotowski mieszkał poza granicami Polski: w Stanach 
Zjednoczonych i we Włoszech. Wszędzie tam przyjmowany był 
jako niekwestionowany mistrz, prawdziwy „guru” w kwestiach 
związanych z badaniem natury aktorstwa i jego znaczenia. 
Wykładał na Columbia University w Nowym Jorku, we włoskiej 
Pontederze założył i prowadził „Workcenter of Jerzy Grotowski”, 
pod koniec życia został także profesorem Collège de France, 
w utworzonej specjalnie z myślą o nim katedrze Antropologii 
Teatru. W Polsce jest jednak wciąż dopiero lepiej poznawany. 
Przetłumaczona jeszcze za jego życia na 16 języków książka 
„Ku teatrowi ubogiemu”, w której Grotowski przedstawił swój 
program i metodę pracy, w Polsce wydana została dopiero – 
o ironio – w 2007 roku. 

O spuściznę reżysera, a także propagowanie wiedzy o nim 
samym i jego dokonaniach dba Instytut im. Jerzego Gro-
towskiego. Mieści się on w dawnej wrocławskiej siedzibie 
Teatru Laboratorium. Od stycznia 2014 roku Instytut realizuje 
projekt edukacyjny BodyConstitution. Biorą w nim udział 
studenci i pedagodzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu oraz 
Wydziału Teatralnego Oslo National Academy of the Arts. 
W ramach projektu uczestniczą oni w treningach, warsztatach, 
pokazach pracy oraz spektakli z udziałem wybitnych artystów 
i mistrzów technik ruchowych reprezentujących odmienne 
tradycje i metody pracy z ciałem. Odbywające się w tym roku 
seminarium – stanowiące kulminację trzyletniej współpracy 
obu uczelni – będzie częścią programu teatralnego Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

MARTA BOROWSKA

FOT. INSTYTUT IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO

ILUSTRACJA: AGNIESZKA DWORAŃCZYK/PANNAKRESECZKA.PL

PROJEKT „BODYCONSTITUTION: MIĘDZYKULTUROWY 
DIALOG O TRENINGU AKTORA – CYKL SESJI 
WARSZTATOWYCH, AKADEMII I SEMINARIÓW 
Z UDZIAŁEM STUDENTÓW SZKÓŁ TEATRALNYCH Z POLSKI 
I NORWEGII” REALIZOWANY W INSTYTUCIE IM. JERZEGO 
GROTOWSKIEGO WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY EOG.

▲ Warsztaty Kamili Klamus.
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TEATR
OD 2 KWIETNIA 

2016

VALIE EXPORT – TATTOOED YEARS / 
TATUOWANE LATA
Lublin, Galeria Labirynt
VALIE EXPORT, czyli Austriaczka 
Waltraud Lehner, to jedna z najważ-
niejszych artystek współczesnych 
– autorka filmów eksperymentalnych, rzeźb i obiektów, 
performerka, ale też zaangażowana feministka. W swojej 
twórczości porusza tematykę wizerunku ciała kobiecego 
w kulturze oraz jego relacji ze sferą polityki, doświadcze-
nia czy tożsamości. Wystawa Tattooed Years/Tatuowane 
Lata, której kuratorką jest Brigitte Huck, obejmuje prace 
artystki z lat 70. do późnych lat 90., połączone z historią 
przemocy okresu wojennego i dotykające  problemu bólu, 
władzy i zniewolenia oraz związanych z nimi emocji. 

„CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI”
Gdańsk ,Teatr Wybrzeże
Spektakl na motywach powieści Hora-
ce’go McCoya w reżyserii Wojciecha Ko-
ścielniaka. Historia znana szerzej z filmu 
Sydneya Pollacka z 1969 roku. „Czyż nie 
dobija się koni” to osadzona w latach 
wielkiego kryzysu opowieść o uczestnikach morderczego 
maratonu tanecznego, w którym można wygrać sporą nagro-
dę. W spektaklu wystąpią m.in.: Justyna Bartoszewicz, Mag-
dalena Boć, Katarzyna Dałek, Marta Herman i Katarzyna 
Kaźmierczak. Autorem muzyki jest Piotr Dziubek. 

FESTIWAL FILMÓW AFRYKAŃSKICH AFRYKAMERA
Warszawa
Pierwszy na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej festiwal 
prezentujący afrykański wkład w rozwój światowej kinematografii 
i przybliżający największe osiągnięcia Afryki w tej 
dziedzinie. Wydarzenie doskonale obrazuje rozwój 
kontynentu w sferze X muzy, dając świadectwo 
temu, że Afryka nie jest kinową pustynią. Mniejsze 
odsłony wydarzenia odbywają się w zbliżonym 
terminie w kinach studyjnych kilku innych polskich 
miast. Więcej na: http://www.afrykamera.pl/

FESTIWAL „KALEJDOSKOP”
Białystok
Jedyny taki festiwal w północno-wschodniej Polsce i jeden z niewielu w kraju, 
który w centrum swojego zainteresowania stawia taniec współczesny. Na gości im-
prezy czekają spektakle, filmy, akcje performatywne, wystawy oraz warsztaty tańca 
współczesnego. Białystok na kilka dni stanie się miejscem, w którym spotkania 
między autorytetami w dziedzinie tańca, pedagogami i cenionymi artystami, stanie 
się przyczynkiem do przepływu i wymiany różnych poglądów i estetyk. Warto być 
tego świadkiem. 

FESTIWAL FANTASTYKI 
PYRKON
Poznań 
Zaliczana do największych w Europie, 
a na pewno najpopularniejsza impre-
za fantastyczna w Polsce, i w tym roku 
zgromadzi miłośników literatury, fil-
mów, gier oraz seriali fantastycznych. 
Pyrkon to dziesiątki sal prelekcyjnych 
wypełnionych atrakcjami, Cosplay, 
koncerty, wykłady, konkursy, warsz-
taty, wystawy i pokazy (jak przeko-
nują organizatorzy – nie z tej ziemi). 
Wszystko wskazuje na to, że po raz 
kolejny w Poznaniu zmaterializuje się 
raj dla fanów fantastyki. 

FANTASTYKA
8-10 KWIETNIA 

2016

TANIEC
7-10 KWIETNIA 

2016 

FILM
5-10 KWIETNIA 

2016

WYSTAWA
11 MARCA – 
30 KWIETNIA 

2016
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KWIECIEŃ/MAJ 
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FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCH 
ANIMOCJE 2016
Bydgoszcz
Kolejna edycja wydarzenia, skoncen-
trowanego na ambitnym i poszuku-
jącym swojego wyrazu artystycznego 
kinie animowanym. Szczególnie 
takim, które nie boi się ciekawych 
i innowacyjnych rozwiązań w sztuce 
animacji oraz nieszablonowego wyko-

rzystywania tradycyjnych technik. 
Projekcje konkursowe ANI-

MOCJI uzupełniane są przez 
warsztaty filmowe, wystawy, 
spotkania z gośćmi festiwa-
lowymi oraz dużą dawkę 
dobrej muzyki.

MEDYCYNA  
W SZTUCE
Kraków,  
Muzeum 
Sztuki  
Współczesnej 
MOCAK
„Medycyna w sztuce” to duża, 
 międzynarodowa wystawa, kolejna 
z serii mocakowych kolosów en-
cyklopedycznych. W poprzednich 
odsłonach monograficznego cyklu 
prezentowano relację sportu, zbrodni, 
ekonomii ze światem sztuki. Tematem 
ostatniej odsłony wystawy był gender. 
Celem serii jest prezentacja pozor-
nie jednoznacznych pojęć poprzez 
pryzmat różnorodnych interpretacji 
artystycznych. Wystawy pokazują 
także, jak wiele twórczych inspiracji 
i możliwości symbolicznych kryje się 
w codzienności.

18. PRZEGLĄD FILMOWY 
KINO NA GRANICY
Cieszyn  
i Czeski Cieszyn
Wydarzenie, które, jak piszą organiza-
torzy „zrodziło się z płynącej z serca 
potrzeby poznania kultury sąsiadów 
zza rzeki”. Przegląd Filmowy Kino na 
Granicy / Kino na Hranici to 6 dni fil-
mowej uczty, w co najmniej 4 miejscach 
projekcji w jednym, choć podwójnym 
mieście, zawsze ponad 100 filmów, 5 
koncertów i mnóstwo wydarzeń towa-
rzyszących. Jednak najważniejszą i kon-
sekwentnie realizowaną ideą imprezy 
jest odkrywanie i promowanie kultury 
najbliższych sąsiadów. Szczegóły na 
http://kinonagranicy.pl/ 

PROCES
Wrocław, Teatr Polski 
„Proces” Kafki w inscenizacji Krystiana Lupy. To pierwszy raz 
kiedy ten reżyser sięga po twórczość praskiego literata, aby 
wystawić ją na deskach teatralnych. Jak przyznał w jednym 
z wywiadów prasowych: „Zabieram się za „Proces”, bo mam 
wrażenie, że obecna sytuacja polityczna w Polsce posługuje się 
logiką wywiedzioną z tej powieści”. Szczegóły na http://www.teatrpolski.wroc.pl/

HANS ZIMMER LIVE ON TOUR
Łódź
Nazywany człowiekiem orkiestrą Hans Zimmer to 
twórca nowoczesnego brzmienia muzyki filmowej. 
Cechą rozpoznawczą jego utworów jest błyskotli-
we łączenie brzmienia orkiestry z elektronicznymi 
dźwiękami stworzonymi  na syntezatorach i kom-
puterach. Kompozytor jest autorem ścieżek dźwię-
kowych do ponad 150 filmów, wśród których 
należy wymienić tak znane tytuły jak „Rain Man”, 
„Król Lew”, „Karmazynowy przypływ”, „Cienka 
czerwona linia”, „Gladiator”, „Ostatni Samuraj”, 
„Sherlock Holmes” czy „Incepcja”. Ma na koncie 
m.in. Oskara, dwa Złote Globy i dwie nagrody 
Grammy. Polska jest częścią wielkiej trasy koncer-
towej artysty – oprócz Łodzi, zagra też 30 kwietnia 
w Gdańsku i 3 maja w Krakowie.

MUZYKA
1 MAJA 2016

FILM
18-24 KWIETNIA 

2016 

WYSTAWA
21 KWIETNIA – 

2 PAŹDZIERNIKA 
2016

FILM
28 KWIETNIA – 
3 MAJA 2016 

http://www.teatrpolski.wroc.pl/
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MUZYKA
17-22 MAJA

2016

 XXXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ 
„HAJNÓWKA 2016”
Białystok
Organizowany nieprzerwa-
nie od 1982 roku Festiwal 
prezentujący muzykę cer-
kiewną ze świata w historycz-
nym przekroju repertuarowym. 
Jego celem jest przede wszystkim populary-
zacja wartości artystycznych i duchowych 
gatunku. Konkursowa formuła wydarzenia 
stwarza okazję do dyskusji, spotkań, wymiany 
doświadczeń i nawiązania przyjaźni między 
reprezentującymi różne narodowości oraz 
wyznania uczestnikami i gośćmi. 

RABAN FESTIVAL
Oborniki Śląskie
Wydarzenie dla miłośników zabawy ryt-
mem w muzyce i tańcu, które po raz kolejny 
zamieni Oborniki Śląskie w karnawałową 
stolicę Polski. W programie jak zwykle mi-
strzowskie warsztaty batucady oraz pagode, 
przegląd polskich grup grających batucadę, 
karnawałowa parada oraz jam sessions do 
białego rana. Mocnym punktem festiwalo-
wego programu będzie też taniec – zaplano-
wano warsztaty samby oraz forró. Imprezą 
towarzyszącą będzie skierowany do dzieci 
Mały Raban.

WLEO FESTIWAL 2016
Wrocław
Festiwal łączący różnorodne dziedziny sztuki i kultury: ar-
chitekturę, poezję, taniec, film, sztuki plastyczne oraz teatr 
– wszystko to oparte o ideę pracy z dziećmi oraz założenie odkry-
wania coraz to nowych miejsc koncertowych we Wrocławiu. W 2016 roku na zamó-
wienie festiwalu zostanie skomponowana opera dziecięca, natomiast miłośników 
tańca organizatorzy zapraszają na program z Die Geschöpfe des Prometheus do 
muzyki Beethovena w choreografii Rose Breuss.

56. KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY
Kraków
Jedna z najstarszych imprez w Europie poświęcona 
filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim 
fabułom, które prezentowane są w sekcjach konkurso-
wych oraz w pokazach specjalnych – retrospektywach 
twórców, pokazach tematycznych, projekcjach archiwal-
nych. Podczas 8 festiwalowych dni widzowie 
mają okazję obejrzeć filmy z puli około 250 
obrazów z Polski i całego świata, uczestni-
czyć w wystawach, koncertach, pokazach 
plenerowych i spotkaniach z twórcami. 

MIŁOSZ FESTIVAL 
Kraków
Festiwal Miłosza to najważniejszy 
w Polsce międzynarodowy salon 
poezji, wyrosły z tradycji spotkań 
Poetów Wschodu i Zachodu – organi-
zowanych przed laty pod patronatem 
Noblistów: Wisławy Szymborskiej 
i Czesława Miłosza. Podczas Festiwa-
lu, w wielokulturowym i wielojęzycz-
nym gronie gości z kraju i ze świata 
będzie można porozmawiać o poezji, 
uczestniczyć w debatach, pa-
nelach, koncertach i wysta-
wach. Więcej informacji 
o Festiwalu na:  
http://miloszfestival.pl/

MUZYKA, 
TANIEC

19-22 MAJA
2016

LITERATURA
9-12 CZERWCA

2016

FESTIWAL
28 MAJA – 

4 CZERWCA
2016 

FILM
29 MAJA – 

5 CZERWCA
2016



HUMAN MUSI TAM BYĆ, CZYLI KULTURALNY PLAN WYJAZDÓW

69

KINOLUB
Kraków, 
Oświęcim, 
Wiśniowa, Busko-
Zdrój, Kielce, 
Skoczów, Rybnik, 
Łódź, Boguchwała 
Nowa marka na mapie międzynaro-
dowych festiwali filmowych – wyjąt-
kowa, bo powstała z myślą o edukacji 
filmowej dzieci i młodzieży. Niety-
powa jest też forma przedsięwzięcia, 
która zakłada, że święto filmu dedy-
kowanego młodszym i najmłodszym 
widzom będzie się odbywało raz 
w roku jednocześnie w wybranych 
miastach Polski (przy czym centrum 
życia festiwalowego jest Kraków). 
Wydarzeniu towarzyszą warsztaty 
filmowe i interdyscyplinarne, pre-
zentacje najnowszych rozwiązań 
technologicznych wykorzystywanych 
w przemyśle filmowym, koncerty 
i spotkania z twórcami.

HALFWAY FESTIVAL
Białystok
Wydarzenie muzyczne prezentujące różnorodne oblicza muzyki folkowej, alterna-
tywnej i songwriterskiej, czyli gatunków od lat poruszających wyobraźnię fanów. 
Halfway to kameralna impreza, której przyświeca maksyma „Blisko ludzi i blisko 
muzyki”. Taka, na której każdy artysta pełni rolę headlinera, ale publiczność jest 
równie ważna. W tym roku gośćmi festiwalu będą m.in. Julia Marcell, Ane Brun, 
MAMMÚT, Ilya i Destroyer. 

26. FESTIWAL 
KULTURY 
ŻYDOWSKIEJ
Kraków
Kolejna edycja nazy-
wanego przez organiza-
torów festiwalem życia wydarzenia, 
które na stałe wpisało się już w mapę 
imprez kulturalnych Krakowa. FKŻ 
to nie tylko wyczekiwany sobotni 
Szalom na Szerokiej, ale także warsz-
taty muzyki klezmerskiej i śpiewu 
Jidysz, warsztaty filmowe oraz pie-
czenia chałki, zwiedzania, spotkania 
i wykłady. Tegoroczna edycja ma 
zaprezentować nową, odmienioną 
twarz Festiwalu. 

ZAMOJSKI  
FESTIWAL KULTURY  
„ARTE, CULTURA,  
MUSICA E…”
Zamość
Wydarzenie 
o zasięgu mię-
dzynarodowym, 
prezentujące różne dziedziny sztuki 
i promujące wielowiekowe związki 
kultury polskiej i włoskiej. Festiwal to 
przestrzeń do prezentowania dawnej 
i współczesnej sztuki włoskiej oraz 
konfrontowania jej z dorobkiem 
polskich artystów, jak również plat-
forma wymiany doświadczeń między 
środowiskami twórczymi obu krajów. 
W ramach festiwalu odbywają się też 
spektakle, spotkania autorskie, wysta-
wy, warsztaty, happeningi artystyczne, 
projekcje filmowe i konferencje popu-
larnonaukowe. 

„WŚCIEKŁOŚĆ”
Warszawa,  
Teatr Powszechny
„Wściekłość” to naj-
nowsza sztuka Elfriede 
Jelinek, laureatki Literackiej Nagrody 
Nobla. Jej prapremiera światowa 
planowana jest na kwiecień i ma się 
odbyć w Monachium. Scena war-
szawskiego Teatru Powszechnego 
będzie drugą na świecie, na której 
deskach wystawiany będzie ten tekst. 
Reżyserii podjęła się Maja Kleczew-
ska. Punktem wyjścia dla Jelinek był 
zamach w Paryżu na redakcję pisma 
satyrycznego „Charlie Hebdo”.

TEATR
CZERWIEC  

2016 

FESTIWAL
25 CZERWCA

2016 FESTIWAL
25 CZERWCA – 

3 LIPCA
2016 

MUZYKA
24-26 CZERWCA

2016

FILM
19-23 CZERWCA 

2016
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O to, by w Krakowie powstało Muzeum Sztuki Współczesnej 
zabiegano bardzo długo. Podobno pierwsze rozmowy prowadzone 
były jeszcze w latach 80. XX wieku. Ale dopiero w 2004 roku 
dzięki ogłoszeniu przez ówczesnego ministra kultury programu 
Znaki Czasu, pojawiła się realna szansa na powstanie tego typu 
muzeum w Krakowie. W tym samym roku miasto przezna-
czyło tereny byłej Fabryki Schindlera pod siedzibę przyszłego 
MOCAK-u, a już w 2009 ruszyła jego budowa.

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI
Architektura MOCAK-u jest równie charakterystyczna jak jego 
artystyczna działalność. Za projektem Muzeum stoją Claudio 

Nardi i Leonardo Proli z florenckiego studia Claudio Nardi 
Architects.

Połączenie sztuki współczesnej i przestrzeni industrialnej w przy-
padku MOCAK-u i dawnej Fabryki Schindlera świetnie wpisało 
się w ogólnoświatowy trend kojarzenia tego typu miejsc oraz 
świadomego kreowania przez to sposobu odbioru sztuki. Trzeba 
przyznać, że adaptacja tego historycznego miejsca, wyjątkowo 
się powiodła. Włoscy projektanci zadbali o to, by powstający 
budynek nawiązywał do zastanego kontekstu urbanistycznego. 
Miał przede wszystkim wkomponować się w otoczenie i nie 
wyróżniać się w zastanej tkance miejskiej. Projekt zakładał 

MOCAK:  
serce młodej sztuki
Tym razem w naszym dziale „Portfolio” nie piszemy o ludziach, a o instytucji. 
Ale zupełnie wyjątkowej, której z pewnością warto przyjrzeć się z bliska. 
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie w tym roku obchodzić 
będzie swoje piąte urodziny. Chociaż młode, nie ma kompleksów – można 
zobaczyć tu wiele i wiele się nauczyć. Wizyta w budynku MOCAK-u to także 
niewątpliwa uczta dla wszystkich miłośników współczesnej architektury.
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zatem wybudowanie na terenie Fabryki Schindlera jednego 
nowego budynku i adaptację sześciu już istniejących. Płynne 
wkomponowanie się w otoczenie, nowemu budynkowi zapew-
nić miało także częściowe „zatopienie” go w terenie (chodzi 
o rozplanowanie budynku na dwóch poziomach). Charakte-
rystyczny dach MOCAK-u – jeden z lepiej rozpoznawalnych 
elementów architektury muzeum – swoją formę zaczerpnął 
właśnie z historycznych hal fabrycznych. Przeniesienie go także 
na konstrukcję nowego budynku, zagwarantowało projektową 
jedność całemu kompleksowi muzealnemu, a zarazem pod-
kreśliło ciągłość pomiędzy wczoraj i dziś, pomiędzy historią 
a współczesnością. 

Projektanci w przemyślny sposób powiększyli także przestrzeń 
wystawienniczą Muzeum. Wykorzystali do tego teren wokół 
poszczególnych budynków. Spina je ona niczym klamra, pod-
kreśla ich jednorodność, nadaje całości charakter dużo bardziej 
przestrzenny. Kolejne ważne cechy projektu to jego lekkość, 
dzięki licznemu zastosowaniu szkła – przejrzystość oraz natu-
ralność, którą kojarzyć trzeba z łatwością wpisania się w zastany 
krajobraz miejski. 

TU TĘTNI ŻYCIE
Idee, które w swoim projekcie przekazali projektanci ze studia 
Claudio Nardi Architects, świetnie korespondują z głównymi 
celami, jakie stawia sobie krakowski MOCAK. Po pierwsze – 
chodzi tu oczywiście o przedstawienie sztuki współczesnej, 
o zmniejszenie narastających przez lata wokół niej uprzedzeń. 
Po drugie – o wyjaśnianie sensu jej tworzenia. Krakowskie 
Muzeum robi to przynajmniej na kilku poziomach. 

Głównym pozostają oczywiście wystawy. Zarówno w ramach 
Kolekcji własnej, jak i ekspozycji czasowych. MOCAK zdecydował 
się na wyjątkowe komponowanie swojej Kolekcji, łącząc każdą 
jej odsłonę z innymi problemami i wymieniając prezentowane 
dzieła. To zabieg nietypowy dla praktyk muzealnych – w więk-
szości muzeów ekspozycje kolekcyjne nie są zmieniane latami. 
Dzięki temu rusza machina nowych skojarzeń za każdym razem, 
gdy Kolekcja prezentowana jest w innym kontekście. 

▲ W przypadku MOCAK-u połączenie sztuki współczesnej 
z architekturą dawnej Fabryki Schindlera świetnie wpisało 
się w ogólnoświatowy trend kojarzenia tego typu miejsc.

▲ Charakterystyczny dach budynku MOCAK-u swoją 
formę zaczerpnął z historycznych hal fabrycznych.
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Wokół dzieł wystawianych w MOCAK-u toczy się prawdziwe 
życie. Potęgowane jest ono całą masą aktywności edukacyjnych 
prowadzonych przez Muzeum. Ich głównym zadaniem jest 
upowszechnianie idei społeczeństwa otwartego na sztukę – 
bez względu na wiek czy status społeczny – i zaproszenie do 
dyskusji na jej temat. MOCAK organizuje zatem spotkania dla 
przedszkolaków, seniorów, studentów, osób niepełnosprawnych, 
nauczycieli, mieszkańców małych miejscowości, czy przeróż-
nych grup zawodowych. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. 

Krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej to także wydaw-
nictwo – do tej pory jego nakładem ukazało się kilkadziesiąt 
tytułów, a także księgarnia artystyczna oraz biblioteka – jedyna 
tego typu w Polsce funkcjonująca placówka, która wypożycza 
książki do domu. 

O tym, że kierunek, w którym rozwija się MOCAK jest jak naj-
bardziej właściwy, niech świadczą liczby. Od momentu otwarcia 
Muzeum liczba odwiedzających zwiększyła się trzykrotnie. Profil 
facebookowy MOCAK-u śledzi natomiast ponad 51 tys. osób. 
Pozostaje zatem pogratulować – nie tylko jubileuszu funkcjo-
nowania, ale również świetnego pomysłu na zainteresowanie 
nas trudnym tematem sztuki współczesnej.

MARTA BOROWSKA

FOT. MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  

W KRAKOWIE MOCAK, FOT. RAFAŁ SOSIN

W MOCAK-u wystawiane są prace artystów prawie z całego 
świata. Większość to nazwiska nieznane w mainstreamie, wiele 
mówiące głównie tym, którzy na co dzień angażują się w pozna-
wanie i propagowanie sztuki współczesnej. W Muzeum swoje 
miejsce nierzadko znajdują tematy trudne, bo to właśnie do 
nich nawiązują artyści. Wystawa norweskiego fotografa Rune 
Erakera „Wysiedleni” nawiązywała do tematu wojen, represji 
politycznych, głodu. Prace węgierskiego artysty Csabe Nemesa 
podejmują próbę analizy nierówności społecznych i ekono-
micznych. Wystawa „Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie 
Auschwitz” pokazywała, w jaki sposób współcześni artyści 
z Polski, Izraela i Niemiec interpretują przeszłe wydarzenia. 

WYSTAWA „WYSIEDLENI” POKAZUJĄCA PRACE 
NORWESKIEGO FOTOGRAFA RUNE ERAKERA, 
PREZENTOWANA W MOCAK-U W 2014 ROKU, 
WSPÓFINANSOWANA BYŁA Z FUNDUSZY EOG. 

▲ Przestronność, przejrzystość, naturalność – to cechy wyróżniające 
projekt krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej.

▼ Biblioteka MOCAK-u – można w niej wypożyczyć książki do domu.
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