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Porozmawiajmy o naszej dzielnicy Warszawska Białołęka 
to jedna z największych dzielnic miasta, powszechnie postrzegana 
jako sypialnia stolicy. Działa tam Białołęcki Ośrodek Kultury 
(BOK) – w zasadzie jedyna taka placówka na całą dzielnicę. BOK 
działa prężnie – tworzą go ambitni i aktywni ludzie, program 
działań i oferta jest ciekawa i rozbudowana, ale sam ośrodek nie 
był mocno zakorzeniony wśród społeczności dzielnicy. Ze swoją 
ofertą docierał do ograniczonego grona odbiorców. Pojawiła się 
więc idea większego otwarcia na mieszkańców. Jeśli chcecie, aby 
wasze miasto, wasza dzielnica, była lepszym miejscem do życia, 
weźcie sprawy w swoje ręce

Wielki uśmiech i serce Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 
w Kaliszu włączyli się już kolejny raz w organizację „Wigilii na kaliskim 
Rynku”, przygotowując fantazyjne anioły, które licytowano podczas 
świątecznej aukcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc 
chorym dzieciom. Młodzi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. 
gen. Józefa Bema w Starym Mieście brali udział w akcji Pogotowie 
Świętego Mikołaja (...). Uczniowie wraz z członkami Samorządu 
Uczniowskiego zachęcali do zbiórki artykułów szkolnych, słodyczy, 
zabawek oraz produktów spożywczych na rzecz rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej. Bezinteresowność, empatia, wspólne 
działanie – czyli o tym, jak robi się dobry wolontariat

Audiencja u króla puszczy Puszcza Białowieska utożsamia odwieczny 
mit o pierwotnym lesie, który w niewielkim stopniu dotknięty został ludzką 
ręką. Choć nie oparła się wpływom cywilizacyjnym, wciąż uważana jest za 
miejsce wyjątkowe, będąc ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nic 
dziwnego, że tra� ła na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niegdyś ten 
rozległy masyw leśny składał się z czterech połączonych ze sobą olbrzymich 
puszcz – Białowieskiej, Ladzkiej, Szereszewskiej i Świsłockiej. Obecnie ocalały 
tylko jego fragmenty. Przeczytajcie o Puszczy Białowieskiej i jej najbardziej 
znanym mieszkańcu – żubrze

Prawo mam Kobiety w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu powinny 
być objęte wyjątkową opieką. Szczegółowe wytyczne, mówiące o tym, w jaki 
sposób ta troska powinna być realizowana określają również normy prawne 
w postaci standardów opieki okołoporodowej określonych przez Ministerstwo 
Zdrowia. Rzetelne udzielanie informacji, życzliwość personelu medycznego, 
uwzględnianie potrzeb rodzącej, są w tym dokumencie szczególnie akcentowane. 
Niejednokrotnie jednak teoria rozmija się z praktyką i przepisy obowiązują 
jedynie na papierze. O tym jak wygląda rzeczywistość w tym zakresie, rozma-
wiamy z przedstawicielkami Fundacji Rodzić po Ludzku: Joanną Pietrusiewicz 
i Iwoną Adamską-Salą
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OD REDAKCJI

W oczekiwaniu  
na zmianę
No i mamy Nowy Rok. Dla jednych wyczekany, bo stanowiący „nowe otwarcie”. Inni 
wejdą w niego jak w każdy kolejny dzień. Niezależnie jednak od tego, która z wymie-
nionych opcji jest nam bliższa, nasze kalendarze, smartfony i zegarki niewątpliwie 
odnotują zmianę. I jakby na to nie patrzeć, z ostatnim dniem roku zamknęliśmy 
pewien rozdział, kolejne 366 dni (2016 był rokiem przestępnym) za nami. Co dalej?

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych 
w grudniu 2016 r., ponad jedna trzecia Polaków robi noworoczne postanowienia. Aż 
36% ankietowanych stwierdziło, że w 2017 chce się więcej ruszać. 25% – zamierza 
schudnąć, 19% – zdrowiej się odżywiać, a 14% planuje rzucenie palenia. Równie 
wysoko wśród postanowień respondentów jest częstsze spędzanie czasu z rodziną. Tak, 
Nowy Rok to zdecydowanie dobry czas na składanie tego typu obietnic. Na podjęcie 
wysiłku, na oczekiwanie na wymarzone efekty. Niezależnie od tego, czy kolejny rok 
przywitamy pozbawieni już krępujących nas od lat nadliczbowych kilogramów, czy 
też w zasadzie trudno będzie mówić o naszym sukcesie w dziedzinie odchudzania, 
jestem zwolenniczką tego typu postanowień. Cóż innego bowiem popycha nasz świat 
do przodu niż zmiany, a także próby ich wprowadzenia?

W tym wydaniu magazynu HUMAN poruszamy sporo tematów społecznych. I poka-
zujemy, że właśnie chęć, działanie, zmiana i wiara w nią mogą pozytywnie wpłynąć 
na nasz świat, nasze miasto, wieś, dzielnicę. W końcu także na nasze i innych postawy 
oraz postrzeganie świata. Trzeba tylko ruszyć z miejsca, podjąć postanowienie i… 
działać. Mam nadzieję, że inspirację do tego, znajdą Państwo także na stronach 
naszego magazynu. 

Na Nowy Rok 2017 życzę wszystkim naszym Czytelnikom dobrych postanowień 
i wyczekiwanych zmian. I zdrowia. Wszystkiego najlepszego!

Marta Borowska
redaktor naczelna
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Czechow na nowo

Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, jako reżyser teatralny lubi pracować z aktualnymi 
tekstami dramatycznymi, które poruszają ważne i bieżące spo-
łeczne problemy. Gdy realizuje teksty klasyczne,  tworzy ich 
uwspółcześnione wersje – na dobrze znanej podstawie kreuje 
całkiem nowe światy. Było tak m.in. w przypadku „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego, którą to wyreżyserowała w 1998 roku dla 
Teatru Współczesnego w Szczecinie, czy też szekspirowskiej 
„Burzy” zainscenizowanej w roku 2016. Podobnie dzieje się w 
inscenizacji „Wiśniowego sadu” Antoniego Czechowa, którą 
Anna Augustynowicz przygotowała dla gdańskiego Teatru 
Wybrzeże. Głównym elementem surowej scenografii są puste 
krzesła podkreślające emocjonalny chłód relacji bohaterów 
spektaklu. Gorzki dramat Czechowa ukazuje rozpad dawnej 
własności ziemskiej, ale przede wszystkim postępujący rozkład 
związków między ludźmi– czytamy w opisie przedstawienia.

„Wiśniowy sad” jest ostatnim utworem dramatycznym napisanym przez Antoniego Czechowa. 
To opowieść o ludziach – rosyjskiej arystokracji – stojących w obliczu katastrofy. Bohaterowie 
są pogrążeni w długach i jedynym ratunkiem w tej sytuacji wydaje się być sprzedaż majątku 

i tytuło wego wiśniowego sadu. Gdański Teatr Wybrzeże przedstawił interpretację tego 
klasycznego tekstu – w reżyserii Anny Augustynowicz.

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ. FOT. MATERIAŁY PRASOWE

„WIŚNIOWY SAD”,
TEATR WYBRZEŻE W GDAŃSKU
Premiera: 16 grudnia 2016 r.
Przekład: Jerzy Jarocki
Reżyseria: Anna Augustynowicz
Scenografia: Marek Braun
Kostiumy: Wanda Kowalska
Muzyka: Jacek Wierzchowski

Spektakl „Wiśniowy sad” uświetnił jubileusz 70-lecia Teatru 
Wybrzeże i 50-lecie istnienia sceny na Targu Węglowym w 
Gdańsku. W roli głównej – dziedziczki Lubow Raniewskiej – 
występuje Dorota Kolak
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Różne oblicza literatury
Czy da się „oderwać” pisarza od jego dzieła? Spojrzeć na wiersz, nie widząc poety? Zagłębić 

się w powieść, nie czując potrzeby dowiedzenia się, kim jest jej autor? Chyba nie… To 
tłumaczy popularność literackich biografii, które stanowią zaproszenie do niezwykłych podróży. 
Podróży, które dają możliwość czytania między wierszami. Zatem tym razem polecamy książki, 

których bohaterami są niezwykli pisarze – Janusz Głowacki, Tadeusz Gajcy i Jerzy Pilch.

AUTOR: MARIUSZ GOLAK

Gajcy – tragiczne pokolenie
22 lata i zaledwie garść wierszy… Mimo tak 
skromnego dorobku literackiego, Tadeusz 
Gajcy stał się głosem swojego pokolenia 
i jednym z najważniejszych przedstawicieli 
rocznika 1920. Nazwano ich Kolumbami, 
bo odkryli nieznany wcześniej kontynent… 
terroru, cierpienia, strachu i śmierci. Utalento-
wany poetycko redaktor podziemnego czaso-
pisma „Sztuka i Naród” żył jak jego rówieśnicy 
– intensywnie, szybko i twórczo – czując 
nadchodzącą śmierć. Zginął na powstańczej 
reducie, a dowódcy natychmiast wnioskowali 
o przyznanie mu Krzyża Walecznych. Zdążył 
jednak opublikować dwa niewielkie tomiki 
poetyckie, które przeszły do historii literatury. 
Po ponad siedemdziesięciu latach od 
śmierci Gajcego wciąż pojawiają się pyta-
nia: Kim był ten młody poeta? Pod czyim 
nazwiskiem ukrywa się w powieści „Kolum-
bowie rocznik 20” Romana Bratnego? Czy 
faktycznie zginął wraz ze Stroińskim?
Stanisław Bereś prześwietla tragiczne życie 
poety, sięgając do wspomnień rodziny oraz 
znajomych, ale przede wszystkim dogłębnie 
analizując jego twórczość.

Głowacki – literacki kaskader
„Dżanus” to pełna zwrotów akcji opowieść 
o losach polskiego pisarza, który po wprowa-
dzeniu stanu wojennego postanowił nie wra-
cać do Polski i zamieszkał w Nowym Jorku. 
Janusz Głowacki, znany w Polsce autor 
opowiadań, felietonów i scenariuszy filmo-
wych, którego „Polowanie na muchy” wyre-
żyserował Andrzej Wajda, który z Markiem 
Piwowskim stworzył „Rejs” i który napisał 
scenariusz do „Trzeba zabić tę miłość” 
Janusza Morgensterna, zaczynał życie za 
oceanem jako nikomu tam nieznany pisarz. 
Z początku klepał biedę, walczył z prze-
ciwnościami losu, wgryzał się w struktury 
establishmentu nowojorskiego światka 
artystycznego. W kilka lat stał się jednym 
z najczęściej nagradzanych dramaturgów, 
tłumaczonym na kilkadziesiąt języków, 
o którego zabiegali najwięksi reżyserzy 
amerykańscy. Jego sztuki trafiły do kilku-
dziesięciu teatrów na świecie. 
Elżbieta Baniewicz opowiada o losach 
Głowackiego, ale przede wszystkim szuka 
odpowiedzi na pytanie: jak i dlaczego tak 
poważny sukces polskiego pisarza stał się 
możliwy. 

Pilch – pisarz o wielu twarzach
Katarzyna Kubisiowska, publicystka zwią-
zana z „Tygodnikiem Powszechnym”, pisała 
biografię Jerzego Pilcha przez trzy lata. 
Jednak tak naprawdę opowieść o tym nie-
zwykłym pisarzu zaczęła powstawać ponad 
20 lat temu, gdy ich drogi skrzyżowały się 
po raz pierwszy. Na początku były prywatne 
rozmowy, potem – zupełnie niespodziewa-
nie – pojawił się pomysł biografii, która naj-
pierw ich zbliżyła, a na koniec – poróżniła.
Jerzy Pilch – rocznik 1952. Prozaik, publicy-
sta, dramaturg, scenarzysta filmowy, a przy 
tym zadeklarowany kibic Cracovii i ateista 
nie przeczący istnieniu Boga. Niechętnie 
odsłania sekrety swojego życia. Woli kryć 
się za książkami, literacką fikcją maskuje 
biograficzne fakty, a tych w jego powie-
ściach nie brakuje. Ta kontrowersyjna bio-
grafia, która powstała z Pilchem, ale i wbrew 
Pilchowi, odziera go z fikcji, by pokazać 
prawdę. Czy jednak faktycznie jest to „Pilch 
w sensie ścisłym”? Rozstrzygnąć to może 
wyłącznie on sam, a czytelnikowi pozostaje 
wierzyć, że dzięki tej książce obcuje z pisa-
rzem, który zdjął literacką maskę.

Elżbieta Baniewicz
„Dżanus”
Wydawnictwo Marginesy
listopad 2016

Stanisław Bereś
„Gajcy”
Wydawnictwo Czarne
październik 2016 

Katarzyna Kubisiowska
„Pilch w sensie ścisłym”
Wydawnictwo Znak
październik 2016
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Czy Islandczycy mają kino?
Mają. Około czterdziestu. Mają też aktorów, reżyserów, scenarzystów i innych specjalistów. 

Robią własne filmy (czasem w koprodukcji) – przynajmniej cztery rocznie. Choć zwykle więcej. 
Nie mają jeszcze Oscara i Złotej Palmy, ale za to udało im się uzbierać kilkaset mniejszych 

nagród i rzeszę wielbicieli na całym świecie.

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI, FOT. MATERIAŁY PRASOWE PROJEKTU ULTIMA THULE

Bo kino islandzkie, to niezwykłe kino – zabawne, trochę zimne, 
ale jednocześnie ludzkie. Bywa specyficznie oryginalne, czasami 
trochę dziwaczne. I za to wielu je kocha. Hitem z północnej 
wyspy w ostatnim roku były „Barany” Grímura Hákonarsona. 
Film, który zdobył kilkanaście nagród na całym świecie. Widzów 
uwiodła historia dwojga braci, którzy od wielu lat są ze sobą 
skłóceni i choć mieszkają obok siebie, to całe ich życie skupia się 

na hodowli baranów, które kochają ponad życie, i ignorowaniu 
siebie nawzajem. Choć przez 90 minut projekcji widzowie zadają 
sobie pytanie: pozabijają się czy pogodzą, w filmie, nie licząc paru 
strzałów i sporej dawki czarnego humoru, dzieje się niewiele. 
Ale i tak opowieść chwyta za serce.  Grimur Hákonarson to imię 
i nazwisko, które warto zapamiętać. Ale… kto jeszcze tworzy na 
Islandii? Oto czterech twórców, których warto znać – a w szcze-

 Nawałnica, reż, Solveig Ansach

 Zimne światło, reż. Hilmar Oddsson

 Tak czy siak, reż. Hafstein Gunnar Sigursson
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OPISANI REŻYSERZY BYLI W POLSCE GOŚĆMI SPOTKAŃ 
W RAMACH PROJEKTU „ULTIMA THULE – NA KRAŃCU 
ŚWIATA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG.

 Tak czy siak, reż. Hafstein Gunnar Sigursson

gólności ich filmy. Bo „Barany”, które z sukcesem zdobywały kina, 
oddają jedynie skrawek bogactwa islandzkiej kinematografii.

RAGNAR BRAGASON
Jego debiut fabularny „Fiasco” zdobył Nagrodę Jury na Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w Kairze w 2000 roku. Drugi 
film „Dzieci” został doskonale przyjęty na świecie. Otrzymał 
wiele nagród, był także okrzyknięty przez European-film.net 
jednym z najlepszych dziesięciu filmów 2006 roku. Kolejne 
fabuły reżysera „Rodzice” i „Bjarnfreðarson”, zdobyły wszystkie 
ważne nagrody EDDA na The Icelandic Film Awards. Ostatni 
film Bragasona „Metalówa” miał premierę na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2013 roku. Wszystkie 
filmy twórcy łącznie zdobyły 71 nominacji i zdobyły 32 nagrody 
w tym konkursie. Poza filmami fabularnymi Bragason reżyseruje 
też seriale telewizyjne. „The Shift” był emitowany w różnych 
telewizjach w całej Europie, m.in. w BBC. W roku 2012 Braga-
son napisał i wyreżyserował sztukę „Laburnum”, która została 
wystawiona w Teatrze Miejskim w Reykjaviku. Przedstawienie 
zdobyło 8  nominacji do The Icelandic Performing Arts Awards 
w roku 2013 i zdobyło dwie nagrody, m.in. dla Reżysera Roku.

RÚNAR RÚNARSSON
Urodził się w 1977 roku w Reykjavíku. Ukończył studia w szkole 
filmowej w Danii w 2009 roku. Jego krótkometrażowy film „Ostatnia 
farma” (Sídasti baerinn) był jak dotąd jedynym nominowanym 
do Oscara filmem z Islandii, a dwa wielokrotnie nagradzane stu-
denckie filmy krótkometrażowe – „Dwa ptaszki” (Smáfuglar) 
i „Anna” – zostały pokazane na festiwalu w Cannes. Jego debiut 
pełnometrażowy „Wulkan” (Eldfjall) miał premierę na festiwalu 
w Cannes i również był wielokrotnie nagradzany. Jego drugi 
film pełnometrażowy zatytułowany „Wróble” (Sparrows) miał 
premierę na festiwalu w Toronto i pokazywany był na festiwalu 
w San Sebastian w 2015 roku.

BJÖRN HLYNUR HARALDSSON
Jest aktorem i reżyserem znanym przede wszystkim z filmu „Bagno” 
(2006), „Strákarnir okkar” (2005) i miniserialu „Hamarinn”. Popu-
larność wśród telewidzów zyskał za sprawą psychologicznego 
thrillera „Fortitude”. Haraldsson jest odtwórcą jednej z głównych 
ról w filmie „Państwo w państwie” oraz „Państwo w państwie 2”.

ÁRNI ÁSGEIRSSON
Ukończył Wydział Reżyserii  w łódzkiej  PWSFTviT w 2001 roku. 
Na swoim koncie ma dwa pełnometrażowe filmy: debiut „Więzy 
rodzinne” z 2006 roku  oraz „Wir” z 2010, które zdobyły wiele 
międzynarodowych nagród i nominacji. Były pokazywane na 
festiwalach w Cannes, Londynie, Rzymie, Toronto, Moskwie, 
Edynburgu czy Karlowych Warach. Mimo iż oba obrazy zre-
alizował w rodzinnej Islandii, nie zerwał kontaktów z Polską. 
Tutaj aktywnie działa w branży reklamowej.  Ma też pomysł na 
polsko-islandzką realizację.

 Państwo w państwie, reż. Olaf de Fleur Johannesson

   Veramont, reż. Gun Halldorsdottir

 Ktoś taki jak ty, reż. Robert I. Douglas
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Logika lokalności

Celem wystawy jest próba określenia punktów stycznych między 
polskim a norweskim projektowaniem, szczególnie na przestrzeni 
ostatnich 15 lat. Według kuratorek wystawy – dr Monika Rydiger, 
i Solveig Lønmo –  takim wspólnym i bardzo czytelnym rysem, 
zarówno w polskim, jak i norweskim designie jest chociażby pro-
jektowanie przedmiotów w oparciu o lokalną tradycję warsztatową 
i materiałową oraz zgodność z ideami zrównoważonego rozwoju.
Kluczem doboru produktów jest właśnie lokalność, która de� -
niuje zarówno użyte materiały, technologię wytwarzania czy też 
inspiracje leżące u podstaw powstawania produktów. W prezen-
towanych pracach można odnaleźć odniesienia do charaktery-
stycznych cech miejsca, w których przedmioty powstają – jego 
krajobrazu, topogra� i czy wzorców kulturowych, a wszystko 
to z poszanowaniem i wniesieniem nowych, wartościowych 
elementów do miejscowej tradycji i zwyczajów. 

Lokalność staje się dziś kategorią wyraźnie obecną zarówno w dyskursie 
potocznym, jak i naukowym – zwłaszcza socjologicznym 
i kulturoznawczym. Szczególnego znaczenia nabiera 
ona w analizach badających procesy rede� niowania 
bądź konstruowania na nowo tożsamości narodo-
wych, regionalnych, osobistych . Powrót do 
lokalnych tradycji i zwyczajów, regionalnych 
potraw, rękodzieła, słownictwa to z jednej 
strony wyraz poszukiwania ciągłości, stałości 

W krakowskiej Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury można oglądać wystawę „Logika 
lokalności. Norweski i polski współczesny design”. Co łączy wzornictwo tych dwóch odległych 

krajów? Czy jest nam do siebie bliżej niż myślimy?

AUTOR: MARTA BOROWSKA, FOT. MATERIAŁY PRASOWE WYSTAWY „LOGIKA LOKALNOŚCI”

w czasach płynnej egzystencji (jak określa ją Zygmunt Bauman), 
z drugiej zaś – strategia podkreślania odrębności w obawie przed glo-
balnym ujednoliceniem. W tego rodzaju uwarunkowania wpisuje się 
współczesny design – to słowa dr Moniki Rydiger, kuratorki wystawy.

Na wystawie zobaczyć można blisko 100 prac kilkudziesięciu młodych 
polskich i norweskich designerów. Wśród nich znaleźli się m.in.: 
Malafor, Jan Lutyk, AZE design, Fivetimesone, Andreas Engesvik, 
Olle Petter Wulum, czy prezentowani już wcześniej na łamach 
magazynu HUMAN Kristine Five Melvaer i Anderssen&Voll. 
Wystawę „Logika lokalności. Norweski i polski współczesny 
design” w Krakowie będzie można oglądać do 26 marca 2017 r. 
Potem powędruje do Norden� eldske Kunstindustrie Museum. 

▼ Małgorzata Knobloch, Igor Wiktorowicz 
(Witamina D), Stołek ½

▲ Kristine Five Melvær, Naturpledd, 2015, fot. Per Gunnarsson ▲ Fredrik Torsteinsen, Mutum, 
2014, fot. Morten Brun

▲ Jan Lutyk, Ribbon, 2012

▲ AZE design, Nodus, 2006, fot. AZE design
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Miasto – najwspanialszy 
wynalazek

54% światowej populacji żyje w miastach. W krajach rozwijających się jedna trzecia populacji – 
w slumsach. 75% światowego zużycia energii ma miejsce w miastach. Z nich też pochodzi 80% 

emisji gazów powodujących globalne ocieplenie. Problemy, o których często myślimy  
w wymiarze globalnym, jak zmiana klimatu, kryzys energetyczny czy ubóstwo, są pod wieloma 

względami problemami miejskimi. Nie zostaną one rozwiązane, jeżeli ludzie żyjący  
w miastach, czyli większość z nas, rzeczywiście nie zaczną działać. 

AUTOR: ALESSANDRA OROFINO (BRAZYLIA), ŹRÓDŁO: TED.COM, TŁUMACZENIE: MARTA BYLICKA, KAROLINA ZIELIŃSKA

Zbytnio się jednak o to nie staramy. To 
widać wyraźnie, kiedy patrzymy na trzy 
aspekty życia miejskiego. Wśród nich 
wymieniłabym: skłonność obywateli do 
angażowania się w działalność instytucji 

demokratycznych, zdolność miast do liczenia się ze wszystkimi 
swoim mieszkańcami oraz naszą własną zdolność do spełniania 
się i bycia szczęśliwymi w życiu.
Jeśli chodzi o wymienione zaangażowanie – statystyki są oczywi-
ste. Frekwencja wyborcza na świecie osiągnęła szczytowe wyniki 
w późnych latach 80. Od tego czasu zaczęła spadać w tempie, któ-
rego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Te liczby nie prezentują się 
dobrze na poziomie kraju, a na poziomie miast są wręcz przygnę-
biające. Dotyczy to także dwóch najsilniejszych i najstarszych na 
świecie demokracji, Stanów Zjednoczonych i Francji. We Francji 
prawie 40% uprawnionych do głosowania zazwyczaj nie głosuje 
w wyborach do rad miast. W USA wyniki są jeszcze bardziej przera-
żające. W niektórych miastach amerykańskich frekwencja kształtuje 
się na poziomie około 5%. W moim rodzinnym Rio de Janeiro, mimo 
przymusu wyborczego, prawie 30% wyborców decyduje się oddać 
nieważny głos albo zostać w domu i zapłacić mandat.
Miasta umożliwiają niesamowite bogactwo relacji i dlatego mogłyby 
być idealnym miejscem rozkwitu ludzkiego szczęścia. Niemniej 
jednak kraje, w których urbanizacja osiągnęła szczyt, okazują się 
być gospodarzami miast, które przestały nas uszczęśliwiać. W ciągu 
ostatnich trzydziestu lat wśród populacji Stanów Zjednoczo-
nych nastąpił ogromny spadek zadowolenia z życia, a powód jest 
następujący. Sposób, w jaki budowane są miasta amerykańskie 
sprawił, że przyjazna ludziom przestrzeń publiczna praktycznie 
zniknęła. W konsekwencji doświadczamy zmniejszenia się liczby 
związków międzyludzkich, czyli tego, co nas uszczęśliwia. Wiele 
badań wykazuje wzrost samotności i spadek solidarności, szcze-
rości oraz społecznego i obywatelskiego zaangażowania.

Jak zatem powinniśmy budować miasta, żeby nas nie zobojęt-
niały? Wierzę, że jeśli chcemy zmienić przestrzeń miejską, to 
powinniśmy przede wszystkim zmienić system podejmowania 
decyzji, który doprowadził nas do punktu, w którym obecnie tkwimy. 
Potrzebujemy wyborczej rewolucji i to szybko. Głosowanie, jako 
jedyny obywatelski obowiązek, nie ma już sensu. Ludzie są zmęczeni 
tym, że ich jedyna władza, to przekazanie kontroli w ręce kogoś 
innego co kilka lat. To musi się zmienić. A kiedy tak się stanie, ludzie 
nie tylko zaangażują się w struktury reprezentacyjne, ale również 
uzupełnią je bezpośrednimi, efektywnymi i wspólnie podjętymi 
decyzjami. Będą to decyzje atakujące nierówności o globalnym 
charakterze. Decyzje, które będą w stanie zmienić nasze mia-
sta w lepsze miejsca do życia.
Mam powód by wierzyć, że obywatele są w stanie zbudować własne 
struktury współdziałania. W 2011 roku współzałożyłam organi-
zację o nazwie Meu Rio. Ułatwiamy ludziom w Rio rozpoczęcie 
działań na rzecz problemów i miejsc, które są dla nich ważne, żeby 
mieli wpływ na te problemy i miejsca każdego dnia. Sieć Meu Rio to 
prawie 200 tysięcy zaangażowanych obywateli Rio. Prawie połowa 
z nich to młodzi ludzie między 20 a 29 rokiem życia. 
To od nas zależy, czy chcemy mieć szkoły czy parkingi, społeczne 
inicjatywy recyklingu czy place budowy, samotność czy solidarność, 
samochody czy autobusy. Naszą odpowiedzialnością jest podję-
cie inicjatywy już teraz. Dla nas samych, dla naszych rodzin, dla 
ludzi, którzy sprawiają, że nasze życie ma wartość. Dla niesamo-
witej kreatywności, piękna i cudu tworzącego nasze miasta, które 
pomimo wszelkich problemów, są najwspanialszym wynalazkiem 
naszych czasów.
 
Alessandra Orofino – współzałożycielka organizacji Meu Rio, dzięki 
której społeczność Rio de Janerio m.in. za pomocą aktywności w sieci 
i platformom mobilnym, wpływa na decyzje polityków odnośnie 
życia w mieście. 
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Opowiadając historię
Nie są tradycjonalistkami jeśli chodzi o skandynawski design. Zdecydowanie bardziej 

interesuje je dyskusja, eksploracja i eksperyment. Równie mocno jak na efekcie finalnym, 
skupione są na procesie powstawania produktu. To dlatego każdy projekt wychodzący ze 
studia Front z łatwością może opowiedzieć swoją historię: projektu, materiału, z którego 

powstał, czy konwencji, w którą się wpisuje. 

AUTOR: MARTA BOROWSKA, FOT. FRONT ORAZ ANNA LÖNNERSTAM, LENA MODIGH, ALEXANDER SCHNEIDER

Podpisy
1. Studio Front, czyli Sofia Lagerkvist (z lewej) i Anna Lindgren.
2. Horse Lamp stworzona dla Moooi to stojąca lampa wielkości prawdziwego konia.
3. Wazon Blow away, Moooi
4. Prysznic ShowerPipe dla marki Axor. Fot. Alexander Schneider
5. Konik na biegunach Furia
6. Szafki na książki dla marki Skitsch
7.  
8. Tapeta z kolekcji Design by animals – wygryziona przez szczury… Fot. Anna Lonnerstam
9. Gazetownik Front page, Kartell 

Szwedzkie studio Front tworzą So� a Lagerkvist i Anna Lindgren. 
Choć jeszcze kilka lat temu w skład tego teamu wchodziły aż 
cztery koleżanki ze studiów w sztokholmskiej School of Arts, 
Cra� s and Design. Wszystkie piękne, co w jeszcze większym 
stopniu budziło zainteresowanie ich projektami. 

Już w 2005 roku, w brytyjskim magazynie „Icon” poświęconym 
designowi, o Front napisano: wkrótce będą bardzo sławne. Na 
spełnienie tych słów, nie trzeba było długo czekać. 

Pierwszą kolekcją, która zelektryzowała nie tylko środowisko 
projektantów i designerów, była seria „Design by animals”. Jej 
nazwę należy rozumieć dosłownie – projektantki pozwoliły, aby 
to zwierzęta: szczury, węże, psy, owady, „stworzyły” wzory, które 
następnie zostały wykorzystane przy projektach tapet, stołów, 
czy lamp. Właściwie to miałyśmy nadzieję, że to co zrobią zwie-
rzęta będzie raczej okropne – mówi z przymrużeniem oka So� a 
Lagerkvist. – Okazało się jednak, ku naszemu rozczarowaniu, że 
powstałe wzory są zdecydowanie ciekawe. Dzięki zaproszeniu do 



11

„współpracy” zwierząt, projektantki odważnie postawiły na przy-
padkowość jako decydujący czynnik procesu tworzenia. Efekt jest 
zaskakujący – wystarczy np. spojrzeć na klosz lampy wykonany 
z drutu, który swym kształtem odwzorowuje tor lotu muchy. 

Kolejna seria, która namieszała w środowisku projektantów to 
„Technology in new forms”. Można w niej odnaleźć m.in. głośniki 
wpuszczone w szklane, barwne klosze. Ale momentem, który naj-
mocniej wpłynął na postrzeganie Front na arenie międzynarodowej, 
była współpraca z holenderską marką Moooi. Marcel Wanders, 
założyciel Moooi, poprosił projektantki o stworzenie lamp i mebli, 
które spodobają się każdemu. Marcel powiedział: zaprojektujcie lampę, 
która spodoba się nawet mojej babci – wspomina So� a Lagerkvist. 
Dziewczyny ze studia Front potraktowały to wyzwanie bardzo 
poważnie. Ponownie postawiły na naturę, którą w sposób bardzo 
dosłowny przeniosły w świat designu i wyposażenia wnętrz. Tak 
powstały: „Horse Lamp”, czyli lampa o naturalnych rozmiarach 
konia, „Pig Table” – świnka z tacą jako blatem stolika na głowie 
oraz „Rabbit Lamp” – stołowa lampa-zając.  Kolekcja była trochę 
formą eksperymentu – przyznaje Anna Lindgren. – Wiedziały-
śmy, że wywoła duże emocje. Ale taka była nasza idea: pokochać 
te produkty lub je znienawidzić. Ostatecznie kolekcja dla Moooi 

SZUFLADA/DESIGN

Horse  Lamp 
stworzona dla 
Moooi to stojąca 
lampa wielkości 
prawdziwego 
konia.

Szafki na książki dla 
marki Skitsch

Tapeta z kolekcji 
Design by animals 
– wygryziona przez 
szczury… Fot. Anna 
Lönnerstam

Prysznic 
ShowerPipe 
dla marki Axor. 
Fot. Alexander 
Schneider

odniosła ogromny sukces na całym świecie. Szczególne wrażenie 
zrobiła „Horse Lamp”. Do Front nadsyłano zdjęcia z całego świata 
– ludzie fotografowali się z lampą w kształcie naturalnej wielkości 
konia, zachwyceni jej wyglądem i funkcjonalnością.

Lista wyjątkowych produktów zaprojektowanych przez Front 
jest dłuższa. By wspomnieć kolekcję stolików kawowych na 
jednej nodze, ceramiczną wazę „zdmuchiwaną” przez wiatr 
czy gazetownik przypominający przewracane kartki książki. 
Ich design nie jest z pewnością typowo skandynawski – jest 
eksperymentalny. Inspiracje pochodzą z mody, � lmu, nauki. 
W projektach Front zacierają się granice pomiędzy designem 
i sztuką. Są trochę magiczne, bo chociaż dopracowane w najdrob-
niejszym szczególe, zawsze powstają z pewną dozą autoironii. 

Głośniki z kolekcji 
Technology in 
new forms

Wazon Blow 
away, Moooi

odniosła ogromny sukces na całym świecie. Szczególne wrażenie 
zrobiła „Horse Lamp”. Do Front nadsyłano zdjęcia z całego świata 

Konik na 
biegunach 

Furia

Gazetownik 
Front page, 

Kartell 
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W co ubiera się Islandia?
Pytanie może odrobinę przewrotne, ale w pełni uzasadnione. Będziemy tu bowiem mówić 
o modzie. O tym, co jest dla islandzkiej mody charakterystyczne, a co kształtuje ją od lat. 

I w końcu – czy islandzkie wpływy są obecne w polskich modowych trendach.

AUTOR: MARTA BOROWSKA

Zacznijmy zatem od lopapeysa, czyli tradycyjnego islandzkiego 
swetra z owczej wełny. Dla wielu turystów odwiedzających 
Islandię zakupienie go to obowiązkowy punkt wycieczki. Dla 
Islandczyków – oczywisty i praktyczny element ich garderoby. 
I nawet fakt, że lopapeysa są zazwyczaj do siebie bardzo podobne, 
co nierzadko skutkuje zgromadzeniem w jednym miejscu wielu 
ubranych praktycznie jednakowo osób, nikogo nie zniechęca do 
noszenia tego swetra. Bo lopapeysa to także pewna filozofia – 
sposób na podkreślenie tożsamości Islandczyków, na budowanie 
poczucia wspólnoty. Jak wygląda to cudo? Lopapeysa powstają 
z nieskręcanej wełny lopi i wyrabiane są w tradycyjny sposób: 
ręcznie, na drutach. Cechą charakterystyczną ich wyglądu 
jest wrabiany wzór – wokół szyi i na karczku, a czasem także 

Fot. As We Grow Fot. Geysir

przy ściągaczach. Ważna jest także sama technika wykonania: 
sweter praktycznie nie ma szwów, ponieważ wykonuje się go 
techniką dziergania na około. Lopapeysa świetnie sprawdzają 
się w trudnych warunkach atmosferycznych właściwych dla 
klimatu wyspy. Są niezwykle ciepłe, a do tego odporne na 
niewielkie opady deszczu. Warto nadmienić, że silne tradycje 
dziewiarskie na Islandii mają już ponad 400 lat. Nawet dziś, 
praktycznie w każdej rodzinie ktoś robi na drutach. 

Lopapeysa to nie tylko moda i funkcjonalność. To jak już 
zostało wspomniane, także tradycja. A ta dla Islandczyków 
to niezwykle istotny element ich tożsamości. Dlatego także 
powstające współcześnie islandzkie marki odzieżowe podkre-
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MOLEHILL – POLSKA MARKA, ISLANDZKIE INSPIRACJE
Polscy producenci i projektanci nierzadko sięgają po islandzkie inspiracje. 
Mówi nam o tym Łukasz Król, Founder & Creative Director marki Molehill 

Zabrzmi to może niewiarygodnie, ale wszystko tak naprawdę zaczęło się podczas rowerowej 
wyprawy właśnie dookoła Islandii, ponad 10 lat temu. Ta wyspa uruchomiła moje myślenie o świecie! 
Nauczyła mnie odczuwania przestrzeni, pokory wobec natury i przede wszystkim zrozumienia, czym 
jest i w czym rzeczywiście tkwi piękno. Nagle okazało się, że piękne jest to, co jest autentyczne 
i niezmienione. Surowe i jednocześnie zadziwiająco proste. Islandia taka przecież jest! 
W torbach Molehill też to widać. Są wykonane z surowej skóry, na której bardzo często widoczne są naturalne rysy 
i znamiona. Co jest niezwykłe, ta skóra nieustannie się zmienia stając się częścią osobistej historii właściciela. Tak jak 
częścią mojej własnej historii stało się wejście na islandzki wulkan Krafla (KRAFLA i HAERRA – znaczy po islandzku 
wyżej, jest też tytułem utworu islandzkiego artysty Asgeir’a – to nazwy flagowych toreb Molehill). Po ponad roku 
obecności na rynku, przekonaliśmy się, że tak naprawdę każdy chce pisać swoją własną opowieść. I każdy za nią 
niezmiernie tęskni!
Molehill to niezależna marka toreb i akcesoriów outdoorowych, która łączy surowe, naturalne materiały z nowocze-
snym projektowaniem. Powstała z myślą o poszukujących przygód miejskich wędrowcach, dla których ważne są 
wygoda i doskonała jakość przedmiotu. Produkty Molehill są wykonywane ręcznie przy uwzględnieniu tradycyjnych 
technik rzemieślniczych.

ślają w swoich inspiracjach takie wartości jak natura, prostota 
formy, lokalność, produkcja w poszanowaniu środowiska 
i kunsztu rzemieślniczego, trwałość produktu. Projekty takich 
fi rm jak As We Grow, Farmers Market czy Geysir, w bardzo 
udany sposób łączą tradycje ze współczesnością, miejski styl 
z elementami charakterystycznymi dla kultury Islandii. Warto 
się im przyjrzeć. 

Fot. Molehill

Farmers Market, fot. Ari Magg

Lopapeysa, 
fot. Hygge-blog.com, rys. Sylwia Wojtkowska

SZUFLADA/MODA

ŁUKASZ KRÓL
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Przypadek Josephine

Czy może być większa wygrana na życiowej loterii, niż związek z kimś 
o podobnej wrażliwości i zainteresowaniach?

Tak zdarzyło się Josephine Nivison, która – będąc po czterdziestce – nie 
bardzo już liczyła na  małżeństwo. Tymczasem podczas letniego malarskiego 
pleneru spotkała starszego o rok Edwarda Hoppera, także singla. Jak się 
okazało, oboje byli absolwentami tej samej nowojorskiej School of Art and 
Design. Tworzyli parę kontrastową pod każdym względem: on – odludek 
i wielkolud (miał 1,96 m wzrostu); ona – roześmiana drobinka, błyskawicznie 
nawiązująca towarzyskie kontakty.

Pobrali się po roku znajomości, w 1924, i przeżyli razem ponad pół wieku.

Wielka miłość czy umiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów? 
Mówią: „dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi” – więc może 
kulinarne talenty Jo były elementem cementującym związek? Kulą w płot – 
pani Hopper nie znosiła garów; nawet otwarcie puszki z gotowymi daniami 
uważała za obrzydlistwo.

On zaś, zazwyczaj milczący i nie okazujący emocji, w pewnych sytuacjach 
zamieniał się w wulkan uczuć. Negatywnych. A zdarzało się to to wówczas, 
gdy żona ośmieliła się sprzeciwiać jego decyzjom.

GDY EDOWI BRAK CHĘCI DO 
PRACY, ONA WIE, JAK GO 
ZMOTYWOWAĆ: NACIĄGA NA 
BLEJTRAM NOWE PŁÓTNO 
I ZACZYNA MALOWAĆ. 
TO WYSTARCZA, BY ON 
NATYCHMIAST POCZUŁ 
PRZYPŁYW WENY.
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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).

Zaczęło się od… prawa jazdy. Za pierwsze większe pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
obrazów, Ed kupił samochód, używanego dodge’a. Jo paliła się do prowadzenia pojazdu 
– lecz on stanowczo jej tego zabronił. Gdy zatrudniła prywatnego instruktora i mimo 
wszystko uzyskała prawo jazdy, pan mąż wpadł we wściekłość. Gdy ona próbuje zasiąść 
za kierownicą, on dostaje furii. Ataki słowne zamieniają się w rękoczyny. Wkrótce ten 
rodzaj komunikacji wchodzi im w krew.

Jednak Josephine wierzy w talent męża i wspiera go, jak potrafi, pełniąc funkcje sekre-
tarki, menadżerki, doradczyni.

Przeciwnie Edward, który zupełnie nie ceni dokonań Jo na artystycznym polu. Kiedy 
wreszcie dorabiają się domu na Cape Cod, on zajmuje dużą pracownię, jej natomiast 
pozostaje kontentować się kącikiem w kuchni. Gdy Edowi brak chęci do pracy, ona 
wie, jak go zmotywować: naciąga na blejtram nowe płótno i zaczyna malować. To 
wystarcza, by on natychmiast poczuł przypływ weny.

Po niektórych, szczególnie brutalnych awanturach, Josephine kładzie się do łóżka 
i urządza strajk głodowy.

Tym może Hopper by się nie przejął – ale ona odmawia mu… pozowania. A to właśnie 
było dla niego najważniejsze. Bez modelki nie potrafił tworzyć. Jo zaś umiała długo 
trwać w pozach, na jakich mu zależało do uzyskania odpowiedniej aury kompozycji.

Więc pokorniał, nawet zdarzało mu się okazywać jej czułość, porwać niespodziewanie 
do tańca do muzyki z radia. Potem bez skrupułów budził ją bladym świtem, by jechać 
gdzieś hen, w poszukiwaniu idealnego światła, w którym wyobraził sobie scenę. Oczy-
wiście, z jej udziałem. Jo pozuje, lecz gdy widzi końcowe rezultaty, jest rozczarowana. 
Jej zdaniem, na obrazach męża przeobraża się w „grube i niezdarne stworzenie, które 
wygląda, jakby przesadziło z alkoholem”.

Rzecz jasna, było pomiędzy nimi jakieś głębsze porozumienie, wręcz wzajemne uzależ-
nienie. Kiedy niespodziewanie zmarł – siedział w fotelu w swym nowojorskim studio, 
coś czytał – ona miała do niego pretensję, że „nie poczekał na nią”. Dołączyła do niego 
już po dziesięciu miesiącach, tak jak on, w wieku 85 lat.

W tym roku minie pół wieku od śmierci Hoppera, co wiele muzeów przypomni 
stosownymi wystawami. Ba, niektóre już zostały otwarte – jak ta, którą oglądałam 
na rzymskim Kapitolu, w Complesso del Vittoriano. Z pewnością obejrzy ją jeszcze 
wiele osób, jako że trwa do 12 lutego. Bo Edwarda Hoppera nikomu rekomendować 
nie trzeba, wszak to jeden z najsłynniejszych XX-wiecznych artystów. Twórca fascy-
nujący i inspirujący innych twórców, zwłaszcza filmowców. Kto oglądał „Psychozę” 
Hitchcocka, zapewne pamięta dziwaczny hotel na odludziu, miejsce makabrycznych 
wydarzeń. Pierwowzorem tej budowli był „Dom przy torach”, płótno Hoppera z 1925 
roku. Z kolei Wima Wendersa zachwyciły oczyszczone z detali, rozlegle panoramy 
amerykańskich autostrad z Hopperowskich obrazów, czemu dał wyraz w filmie „Paryż, 
Texas”. A Andrzej Wajda przeniósł do obrazu „Tatarak” przejmujące kompozycje 
z samotnymi bohaterkami w zimnych, hotelowych pokojach.

Czy ktoś będzie pamiętał o tej, bez której nie byłoby tego malarstwa?
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Życie 
w każdym 
wymiarze
Kiedy mówiłem – „proszę sobie 
wyobrazić...”, zamykał oczy 
i imaginował sobie moje słowa. 
Podczas sesji zdjęciowej, po tym jak 
musiał objąć drzewo, ucałował je 
w geście przeprosin. Marek Kamiński 
to człowiek, który twardo stąpa po 
ziemi – dosłownie i w przenośni. Jego 
życiowe ścieżki usłane są potrzebami 
rzeczywistymi oraz romantycznymi. 
Fuzja tych dróg jest dopiero istotą jego 
egzystencji, bo jak sam mówi – „życie 
musi mieć sens.”
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Powiedział Pan „Każdego dnia rano piję zieloną her-
batę gdzieś niedaleko plaży, a potem spaceruję wzdłuż 
morza.” Pan po prostu musi chodzić...
(śmiech) Nie, nie muszę. Ja po prostu lubię chodzić. Może teraz 
poświęcam mniej czasu na spacery plażą niż kiedyś. Można 
powiedzieć, że zamieniłem poranne spacerowanie plażą na 
zawożenie moich dzieci do szkoły. Ale zdarza mi się chodzić, 
to prawda. (śmiech) Niedawno też przeszedłem ponad 4 tysiące 
kilometrów do Santiago de Compostela, więc teraz sobie troszkę 
odpoczywam.

Jako dziecko był Pan zafascynowany twórczością Juliusza 
Verne‘a. Napisał on między innymi: „Podróż do wnętrza 
Ziemi – przygody nieustraszonych podróżników”. Myślał 
Pan wtedy, że to o Panu?
Fakt, kiedy to czytałem, chciałem, żeby dokładnie tak było 
w moim życiu. Chciałem się czuć tak jak bohaterowie Verne‘a, 
ale wtedy taki nie byłem. Później udało mi się przeżyć część 
przygód, które on opisywał.

Co Pana w tym fascynowało?
Myślę, że już wtedy odkrywałem świat, który mnie pociągał 
i nawet nie wiedziałem dlaczego. Taka np. łódź podwodna 
kapitana Nemo – to coś niezwykłego. W tych powieściach 
działy się ciekawe, niestworzone rzeczy i to mnie fascynowało. 
To bogactwo życia. Z drugiej strony lubiłem poznawać i chłonąć 
to, jak bohaterowie potrafili radzić sobie z sytuacjami, które ich 
spotkały. Pamiętam, że czytałem o tym z wypiekami na twa-
rzy. Podczas lektury „Tajemniczej Wyspy” fascynowało mnie, 
kiedy bohaterowie z niczego potrafili stworzyć „jakiś” świat, 
zostawiając np. w kieszeni parę ziarenek pszenicy. Porywało 
mnie, że bohaterowie, mimo że spotykało ich wiele trudności, 
dawali sobie radę.

Czy teraz, z perspektywy czasu odnajduje Pan siebie 
w tych powieściach?
W jakimś sensie tak. Chciałbym, żeby moje życie stało się takie 
jak między innymi w książkach Verne‘a. Czytałem wiele książek. 
Moją wyobraźnię kształtowali też Albert Camus, Fiodor Dosto-
jewski, Antoine de Saint-Exupèry. W pewnym sensie odnajduję 
się w twórczości każdego z tych autorów, ale życie to niestety 
coś więcej, niż tylko bycie bohaterem powieści.

Powiedział Pan kiedyś: „Dla mnie wędrówka jest przerwą, 
swego rodzaju „wakacjami od życia”.” A czy pozwala Pan 
sobie czasami na leniwe wakacje, wakacje od wędrówki? 
Np. leżenie brzuchem do góry na plaży?
Tego nie czuję. Nie to, że nie lubię, tylko bardzo szybko się tym 
nudzę. Wolę poczytać książkę, wolę się gdzieś przejść...

A to nowość...
(śmiech) No właśnie. Nawet wolę jechać samochodem. Pod-
czas ostatnich wakacji dwukrotnie jeździłem samochodem 
do Maroko. I gdybym miał wybrać leżenie brzuchem do góry 
na plaży i podróż samochodem do Marakeszu, zdecydowanie 
mniej męczyłaby mnie ta druga opcja.

Spędzał Pan w ogóle kiedyś takie leniwe wakacje?
Nie pamiętam. Może przed studiami. Ale, żeby chyba takie 
całkiem leniwe, to nigdy.

Dlaczego Pan się nie skusił?
Ja nie mam obowiązku ruchu, ale to nie jest moja bajka. Tak 
jak nie spędzałem np. wakacji tańcząc. (śmiech)

Nie lubi Pan tańczyć?
To nawet nie chodzi o to, że nie lubię. Po prostu nie można 
w życiu robić wszystkiego. Ja i tak robię bardzo dużo rzeczy, więc 
to co robię w zupełności mi wystarcza. Chociaż właśnie teraz 
myślę sobie, że może warto byłoby pojechać na Kubę i nauczyć 
się tańczyć. Dobrze. (śmiech) Ale w ogóle to tańczę... Są ludzie, 
którzy tańczą codziennie, spotykają się, chodzą w specjalne 
miejsca, żeby właśnie tańczyć. Tak np. jest w Buenos Aires.

Przenieśmy się z Buenos Aires na biegun. Powiedział Pan 
kiedyś, że „zdobycie dwóch biegunów Ziemi w jednym 
roku to spełnienie marzeń, ale nie zwieńczenie podróży”. 
Czy ma Pan w głowie plan na jakąś podróż, po której 
powie Pan, „Nachodziłem się, ja już dziękuję”?
Nie sądzę. Życie polega na tym, że nie można stanąć w miejscu. 
Niekoniecznie chodzi tu o samo chodzenie, można podróżować 
np. w umyśle, ale dopóki się żyje, nie można powiedzieć „ja już 
wszystko zrobiłem, teraz już nic nie robię”. To jest pewnego 
rodzaju śmierć. Ja bym wolał mieć jakieś cele, dążyć do czegoś. 
Moja najbliższa podróż, to będzie podróż hi-tech, superkom-
paktowym samochodem do Japonii. Ja zawsze unikam w życiu 
schematów. Bardzo ich nie lubię. Wpadanie w koleiny, którymi 
człowiek się toczy przez życie jest mi obce. Z Kaliningradu do 
Santiago de Compostela wyruszyłem pieszo. Teraz z grobu 
Kanta wyruszam w podróż samochodem. Chcę doświadczyć 
czegoś nowego, może samochodu na baterie słoneczne, różnych 
ciekawych rozwiązań. Wyruszam ze składanym kajakiem, nowo-
czesnym urządzeniem do eksploracji mórz. Tak więc szykuje 
się taka fajna baza wypadowa.

Ile taka podróż zajmie Panu czasu?
Myślę, że około trzech miesięcy. Może po drodze przyłączą się do 
mnie moje dzieci, także to będzie namiastka takich wspólnych, 
fajnych wakacji i podróży przez Rosję i Syberię, do Japonii.
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A może w przyszłości wyprawa w kosmos?
Kosmos bardzo mnie pociąga. Czasami myślę o kosmosie, 
ale na razie na Ziemi jest tyle rzeczy do zrobienia... Branson 
podjął próbę stworzenia statku, który będzie latał z turystami 
w przestrzeń. Ten proces jest prawie skończony. Czasami się 
zastanawiam, czy jest możliwe, żeby prywatna organizacja – nie 
rządowa – skonstruowała statek, który poleci na księżyc. Z innej 
beczki, mój przyjaciel jest nurkiem i chcieliśmy kiedyś zrobić 
taki batyskaf, który umożliwi nam zanurzenie się w najgłębsze 
miejsce na świecie. W międzyczasie James Cameron to zrobił. 
Jestem ciekaw nowych technologii, chociaż nie chciałbym, żeby 
nowe technologie zdominowały życie. Ich sensowne użycie ma 
znaczenie. W przypadku moich eskapad, myślę, że byłem w Polsce 
jednym z pierwszych ludzi, którzy używali GPS-a, a był to rok 
chyba 1983. Telefon satelitarny miałem w 2003 roku. Wracając 

do sedna, myślę o kosmosie, ale uważam, że tyle ciekawego jest 
tutaj na Ziemi do odkrycia, że kosmos może służyć nam do 
odkrywania rzeczy w sobie.

A gdyby było tak: siedzimy sobie przy herbacie, tak jak 
teraz, rozmawiamy i nagle dostaje Pan telefon i słyszy: 
„Panie Marku, jest możliwość, żeby jutro o 12 pole-
ciał Pan na Księżyc. Mamy na to pieniądze, jest cały 
potrzebny sprzęt, podróż jest bezpieczna, wraca Pan 
na Ziemię za rok”?
Może bym się zastanowił. Zastanawiam się natomiast czasami 
nad inną sytuacją. Gdybym miał możliwość polecieć na Marsa 
– w jedną stronę, to czy bym poleciał? Powrót za rok, to jest do 
przeżycia, natomiast moja wizja jest do poważnego zastanowienia 
się. Rozważam też podróż w czasie, oczywiście gdybym mógł.

KOSMOS BARDZO 
MNIE POCIĄGA. 
CZASAMI MYŚLĘ 
O KOSMOSIE, ALE 
NA RAZIE NA ZIEMI 
JEST TYLE RZECZY DO 
ZROBIENIA...



To jest chyba marzenie wielu.
Dlaczego? Myśli Pan, że wielu ludzi chciałoby podróżować 
w czasie? Jaka może być motywacja ludzi do czegoś takiego?

Z wielu przyczyn. Chociażby sprawdzenie numerów 
totolotka.
(śmiech) No tak, to mówimy o bogactwie, zarobieniu pienię-
dzy. Mnie bardziej fascynowałoby coś innego, żeby zobaczyć 
przyszłość. Z drugiej strony, jeśli byłbym gdzieś indziej, to nie 
mógłbym być tutaj, więc to też nie do końca jest fajne. Zasta-
nawiam się czy w ogóle warto o tym myśleć.

Czy warto? Nie wiem, ale chcę zapytać o taką sytuację, 
w której musiał Pan intensywnie myśleć. Czy kiedykol-
wiek w podróży bał się Pan o swoje życie?
Setki razy, tysiące: lodowe lawiny, wpadnięcie w szczelinę, załamanie 
się mostu śnieżnego, wpadnięcie do lodowatej wody w Oceanie 
Arktycznym. Nieraz było bardzo ciężko. Przede wszystkim człowiek 
nie chce, żeby mu się coś stało. To jest motywacja. Z zagrożeniem 
trzeba sobie po prostu próbować poradzić. Myślę, że to, że jeszcze 
żyję, zawdzięczam losowi i Panu Bogu.

Jest Pan z wykształcenia fi lozofem. Studiował też Pan 
przez rok fi zykę. Czy fi lozofi a rozjaśnia Panu drogę 
w podróży, a fi zyka ją ułatwia?
Filozofi a poszerza horyzonty. Uczy myśleć nieschematycznie. 
Moje podróże są właśnie nieschematyczne. Filozofi a, czyli 
poznanie różnych modeli rzeczywistości, pomaga. Większość 
uważa, że rzeczywistość jest jedna. Że jeśli jest A, to musi być 
B. Na biegunie polarnym, nasza polska rzeczywistość w ogóle 
by się nie sprawdziła. Zrozumienie tego, że rzeczywistość jest 
bardzo skomplikowana i nie można przekładać „myślenia tutaj” 
na „myślenie tam”, ułatwia funkcjonowanie.

Pozostając przy chodzeniu. Panie Marku, pytanie fi lozo-
fi czne, które kiedyś sam Pan zadał – skąd przychodzimy 
i dokąd zmierzamy?
Tego nie wiem. (śmiech) Na to pytanie sam próbuję znaleźć 
odpowiedź. Nie na wszystkie pytania można odpowiedzieć. 
Może przychodzimy z tego samego miejsca, dokąd zmierzamy?

W rozmowach z Panem bardzo często pojawiają się 
słowa religia, Jezus, Bóg. To ważne wartości w Pana 
życiowej podróży?
Bez wątpienia.

Często wspomina Pan również o Biblii, że pomaga w trud-
nych chwilach. Czy biblia to Pana amulet podczas podróży?

ŻYCIE POLEGA NA 
TYM, ŻE NIE MOŻNA 
STANĄĆ W MIEJSCU. 
NIEKONIECZNIE 
CHODZI TU O SAMO 
CHODZENIE, MOŻNA 
PODRÓŻOWAĆ 
NP. W UMYŚLE, ALE 
DOPÓKI SIĘ ŻYJE, NIE 
MOŻNA POWIEDZIEĆ 
„JA JUŻ WSZYSTKO 
ZROBIŁEM, TERAZ 
JUŻ NIC NIE ROBIĘ”. 
TO JEST PEWNEGO 
RODZAJU ŚMIERĆ.
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Amulet, o którym Pan mówi trzeba mieć w sobie, a nie przy sobie. 
Teraz na przykład nie mam Biblii. Chociaż...? Mam, w telefonie 
komórkowym. (śmiech) Najważniejsze jest jednak to, co mamy 
w sobie. Medalik, różaniec, biblia – czasami pomagają. Dla mnie 
w takich przestrzeniach polarnych trudniej podróżowałoby się bez 
Boga. Ale przecież na biegunie można też spotkać ateistów. (śmiech)

Zna Pan kilka języków obcych, założył Pan fundację, 
jest Pan właścicielem fi rmy, zwiedził Pan świat w spo-
sób niestandardowy. Czy jest coś, o czym mógłby Pan 
powiedzieć – „to jest dla mnie rzecz niemożliwa!”?
Wiele rzeczy jest dla mnie niemożliwych, jak np. podróż w czasie, 
o której rozmawialiśmy...

A z tych przyziemnych?
Staram się nie myśleć i nie rozważać takich rzeczy. Nie interesuję 
się nimi specjalnie. Podążam za intuicją. Z tego, że coś jest dla 
mnie niemożliwe, jeszcze nic nie wynika.

Czy wszystko, czego się Pan dotyka musi mieć sens? Czy 
może Pan przekroczyć jakąś granicę... „bo tak”?
Nie rozpatruję raczej spraw pod względem przekraczania granic, 
a raczej czy ma coś dla mnie sens. Przekraczanie granic może 
być ciekawe, jeśli wiąże się z jakimś sensem.

Pozostając przy temacie „niemożliwości”, jak wyjaśniłby 
Pan słowo – niepełnosprawność?
Słowa często mylą. Niepełnosprawność wcale nie oznacza tego, 
że ktoś nie może czegoś zrobić. Na pewno jest jakaś defi nicja 
słowa niepełnosprawność i pewnie tłumaczy ją ułomność ciała, 
bądź umysłu. Sama ułomność może jednak niewiele znaczyć. 
Chodzi mi o to, że brak kończyny nie jest powodem, że człowiek 
nie może czegoś zrobić i zmusza go to do określonego stylu 
życia. Bardzo często okazuje się, że nie ciało jest najważniejsze 
tylko duch. Są osoby, które są skazane – niejako przez defi nicję 
niepełnosprawności na życie „drugiej kategorii”, a wcale tak nie 
muszą żyć. Prawdziwe życie nie ma z tym nic wspólnego. Błędem 

SŁOWA 
CZĘSTO MYLĄ. 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
WCALE NIE 
OZNACZA TEGO, 
ŻE KTOŚ NIE MOŻE 
CZEGOŚ ZROBIĆ.
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jest postrzeganie tego, że jeśli czegoś brakuje, czyli nie jest się 
w pełni sprawnym, nie można żyć pełnią życia.

Pytając o definicję, chciałem nawiązać do Jaśka Meli, 
który mimo ułomności swojego ciała, zdobył z Panem 
biegun. To ważna postać w Pana życiowej podróży?
Bez wątpienia. Spędziliśmy razem prawie dwa lata. Przez jakiś 
czas życie Jaśka było niejako w moich rękach. Jasiek pozwolił 
dotknąć mi problemu niepełnosprawności i ujrzeć go w innym 
świetle, zająć się nim, zobaczyć z innej perpsektywy i zrozumieć. 
To bardzo ważna postać dla mnie.

Mówi Pan o „znajdowaniu w sobie samym bieguna”. 
Jest to pewnego rodzaju motywacja. Czy Jaśkowi też 
Pan w tym pomógł?
Chyba tak. Przebyliśmy z Jaśkiem bardzo trudną podróż. Udało 
mi się pokazać mu, że aby zdobyć biegun po za sobą, musi go 
najpierw znaleźć w sobie.

Od czego zacząć pracę nad sobą, żeby nam się chciało? 
Czy uważa Pan, że każdy nosi w głębi siebie jakiś biegun, 
do którego dąży?
Trzeba się przede wszystkim zaprzyjaźnić z sobą samym, wniknąć 
w głąb własnego ja. Przygotowując się do przygody z Jaśkiem 
Melą opracowałem autorską Metodę Biegun, której pierwszym 
krokiem jest odkrycie bieguna w samym sobie. My jako fundacja 
organizujemy warsztaty, spotkania, konferencje na temat motywacji. 
Nie odkrywamy na nich biegunów poszczególnych uczestników, 
ale pokazujemy jak oni mogą to zrobić sami. Uczymy różnych 
ćwiczeń, różnego spojrzenia na życie przez analogię z różnymi 
sytuacjami. Z fundacją prowadzimy także Obozy Zdobywców 
Biegunów dla dzieci i młodzieży, na których uczymy w jaki 
sposób poprzez motywację, wizualizację przyszłości i stawianie 
sobie celów, można umocnić poczucie własnej wartości. Poprzez 
miniwyprawy w wyimaginowane zakątki świata i uczestniczenie 
w aktywnościach ruchowych, warsztatach psychologicznych, 
inspirujemy, wzmacniamy i dodajemy wiary we własne siły.

Jest Pan coachem motywacyjnym. Ma Pan spotkania 
motywacyjne w Polsce i poza granicami. Jak Pan sądzi, 
dlaczego ludzie tak często tracą motywację?
Jestem człowiekiem, który przekazuje swoje praktyczne doświad-
czenia poprzez seminaria, konferencje. Co do ludzi, którzy 
tracą motywację, myślę, że w dużej mierze przyczyną jest to, że 
w szkole uczą się oni matematyki, chemii, fizyki, a nie uczą się 
jak radzić sobie z porażkami, jak osiągać cele, nie uczą się rzeczy, 
które w życiu są czasami dużo ważniejsze, niż wiedza, którą się 
później zapomina. Konieczne jest zaznaczenie, że przedmioty, 
które wymieniłem, są ważne, ale kluczowe w życiu jest jak to 

przełożyć na życie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, 
z porażkami, jak podążać za swoimi marzeniami, co to jest 
marzenie, dlaczego warto mieć marzenia. Jeśli nie uczy się tego 
dzieci na przykładach, to nic dziwnego, że większości będzie 
w życiu trudno o tę motywację. Moim zdaniem, uczenie się 
poprzez błędy jest jednym z najbardziej nieefektywnych spo-
sobów uczenia się. Życie jest zbyt krótkie, żeby popełniać błędy.

„Jest rozum i jest wiara. Wiara nie pokrywa się z rozumem, 
bo przecież nie można do końca udowodnić istnienia 
Boga. Trzeba w Niego uwierzyć. A żeby uwierzyć, to 
trzeba opuścić strefę rozumu”. To są Pana słowa. Często 
zdarza się Panu opuszczać strefę rozumu?
Staram się jak najczęściej. (śmiech) Myślę, że przez medytację, 
przez bycie w ciszy. Rozum jest generalnie przecenianym narzę-
dziem. Jest oczywiście ważny w życiu, ale często przeceniany. Ja, 
studiując filozofię czy fizykę, też go przeceniałem. Myślałem, że 
sens ma jedynie wszystko co logiczne, czyli matematyka, chemia, 
fizyka. Natomiast nie doceniałem poezji, medytacji – metafizyki. 
Później po swoich doświadczeniach życiowych, poznaniu osobi-
ście ludzi, którzy mieli wpływ na świat, takich jak np. Stanisław 
Lem, który notabene powiedział „Po co mam lecieć w kosmos? 
Przecież cały czas jestem w kosmosie.”, myślę, że strefa rozumu 
jest bardzo przeceniana.

Kończąc, Panie Marku, czy nie lepiej byłoby usiąść w kocu 
przed telewizorem i pijąc tę zieloną herbatę obejrzeć jak 
inni chodzą, marzną, męczą się?
(śmiech) Ależ ja też tak robię. Ja też lubię leżeć w łóżku, patrzeć, 
myśleć, medytować, ale to nie jest leżenie pępkiem do góry na 
plaży. Czym innym jest patrzenie w ogień, kominek, okno, 
a czym innym zorganizowane spędzanie czasu. Lubię zawinąć 
się w kocu, poczytać książkę, wypić zieloną herbatę, pomyśleć, 
albo w ogóle nie myśleć, nic nie robić. To nie jest tak, że cały 
czas chodzę, biegam, udowadniam, przekraczam granicę. Staram 
się przeżywać to życie jak najpełniej – w każdym wymiarze.

A którego wymiaru mogę Panu życzyć? Z Pana słów: 
„Lepsza jest mądra porażka niż głupi sukces”?
Bardziej wolę, tak jak powiedziałem mądrą porażkę niż głupi 
sukces. Ale życie, na szczęście to też mądre sukcesy, a ja nie 
lubię schematów, czyli może mi Pan życzyć mądrego sukcesu.

W takim razie, życzę Panu samych mądrych sukcesów. 
Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

FOT. ADAM TUCHLIŃSKI

MAKEUP I STYLIZACJA: JOANNA SKOLIMOWSKA





25

DOM

Warszawska Białołęka to jedna z największych dzielnic miasta, 
powszechnie postrzegana jako sypialnia stolicy. Działa tam 
Białołęcki Ośrodek Kultury (BOK) – w zasadzie jedyna taka 
placówka na całą dzielnicę. BOK działa prężnie – tworzą go 
ambitni i aktywni ludzie, program działań i oferta jest ciekawa 
i rozbudowana, ale sam ośrodek nie był mocno zakorzeniony 
wśród społeczności dzielnicy. Ze swoją ofertą docierał do ogra-
niczonego grona odbiorców. Pojawiła się więc idea większego 
otwarcia na mieszkańców, wsłuchania w ich potrzeby, stworzenia 
programu, który będzie odpowiadał większej liczbie osób. Do 
współpracy zaproszono ekspertów z Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”, którzy mają wieloletnie doświadczenie 
m. in. w projektach i przedsięwzięciach zachęcających ludzi do 
większego zaangażowania w sprawy swojego otoczenia.

W (O)ŚRODKU KULTURY
Wszystko działo się w 2015 roku. Na wiosnę pracownicy Stoczni 
i BOK rozpoczęli realizację projektu „Mieszkańcy w (o)środku 
kultury”, którego głównym celem było wprowadzenie trwałego 
narzędzia dialogu między instytucją a mieszkańcami Białołęki – 
stworzenie tzw. Forum Ośrodka Kultury. Na pierwsze spotkanie 
przyszło około dwudziestu osób w różnym wieku. Najmłodsza osoba 
miała 12 lat, najstarsza była po siedemdziesiątce – wspomina Maria 
Perchuć-Żółtowska, która z ramienia „Stoczni” koordynowała 
projekt. – Celowo nie mieliśmy jeszcze wtedy konkretnej wizji jak 
powinna wyglądać współpraca na linii BOK-Forum-mieszkańcy. 
Zasady działania i funkcje Forum chcieliśmy wypracować wspólnie 
z ludźmi, którzy będą w nim uczestniczyć. Stworzenie Forum, czyli 
grupy osób, które byłyby gotowe regularnie doradzać pracownikom 
BOK i być „łącznikiem” między mieszkańcami i przedstawicielami 
instytucji to był eksperyment, ale szybko okazało się, że ci, którzy 
przyszli na spotkanie mieli swoje pomysły. Wystarczyło otwarcie 
porozmawiać, by okazało się, że ludzie chcą działać i wiedzą, co 
trzeba zrobić, by było lepiej – stwierdza.

Zanim powstało Forum Ośrodka Kultury BOK ze Stocznią 
organizują spotkania i rozmowy z mieszkańcami. W ich trakcie 
udaje się ocenić ofertę Ośrodka, ale też zdiagnozować kulturalną 
ofertę dzielnicy, oczekiwania mieszkańców. Początkowo w trakcie 
spotkań najmocniej słyszalny był głos osób już z doświadczeniem 
w pracy społecznej – nie ukrywa koordynatorka. – I to dobrze, 
ale opinia zwykłego mieszkańca, który nie jest członkiem żadnej 
organizacji pozarządowej czy grupy nieformalnej, jest też bardzo 
ważna i próbowaliśmy ją poznać. Na kolejnych etapach stawia-
liśmy więc na formy kontaktów, które polegały na wychodzeniu 
do mieszkańców. Uruchomiliśmy mobilne punkty konsultacji, 
przeprowadzaliśmy ankiety w terenie, dzięki czemu mogliśmy 
poznać opinie innych osób – wspomina.

KULTURALNE WYSPY
Projekt „Mieszkańcy w (o)środku kultury” miał też pomóc w oce-
nie potencjału kulturalnego Tarchomina, czyli części Białołęki, 
w której zlokalizowany jest BOK oraz całej dzielnicy. Dzięki 
projektowi udało się m.in. stworzyć społeczną mapę Tarcho-
mina, która pokazuje ważne dla mieszkańców miejsca (można 
ją zobaczyć i pobrać na stronie „Stoczni”). Dzięki konsultacjom 
natomiast odkryto np. że w dzielnicy istnieją „kulturalne wyspy” 
i „pustynie”, co pomaga planować przyszłe aktywności BOK tak, 
by docierać do miejsc, w których dostęp do działań artystycznych 
jest ograniczony. Wielkość dzielnicy sprawia, że jeśli mieszkańcy 
mają mieć styczność z kulturą, to ta musi być blisko ich domu.

Gdy powstało Forum Ośrodka Kultury trzeba było sprawdzić, 
jak jego formuła się sprawdza – czy osoby i instytucje aktywne 
w dzielnicy potrafią wspólnie działać na rzecz mieszkańców. 
Pola do testów nie trzeba było długo szukać: na osiedlu istnieją 
niezagospodarowane i zaniedbane korty tenisowe tuż koło 
BOK – ogrodzone siatką, ze zniszczoną nawierzchnią, które 
nie są dostępne dla mieszkańców.

Społeczeństwo obywatelskie buduje się na zaangażowaniu w lokalne sprawy. 
Chcesz żyć w lepszym miejscu? Musisz sam również działać w tym kierunku. 
Jak to można robić i dlaczego w tym kontekście ważna jest umiejętność 
rozmawiania? Zobaczcie.

Porozmawiajmy  
o naszej dzielnicy
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Korty stały się poligonem zaangażowania i efektywności członków 
nowego Forum, a zarazem: symbolicznym otwarciem na głos 
mieszkańców. Zadaniem członków Forum było, przy współ-
pracy BOK, Stoczni oraz zaproszonej do projektu organizacji 
engage warsaw, zorganizować konsultacje – zebrać pomysły 
i opracować koncepcję przywrócenia nieużytkowanej przestrzeni 
mieszkańcom. Przy okazji członkowie Forum uczyli się, jakich 
metod używać do efektywnego zbierania opinii, dowiedzieli 
się jak działa design thinking i poznali narzędzia, które będą 
pomocne przy innych projektach.

W trakcie rozmów z mieszkańcami udało się zebrać pomysły 
oraz określić kto by z przestrzeni boiska korzystał. Oczywiście 
wszystkie idee trzeba było zweryfikować – zarówno pod kątem 
technicznych, jak i finansowych możliwości realizacji. Ostatecznie 
członkowie Forum opracowali sześć rozwiązań, w jaki sposób 
można zagospodarować dawne korty. Te pomysły też poddano 
konsultacjom – bardzo trafionym rozwiązaniem okazały się 
kartonowe makiety-prototypy, dzięki którym uczestnikom 
konsultacji można było unaocznić, jak wyglądałaby realizacja 
poszczególnych wizji.

Ale chyba jednym z ważniejszych odkryć w trakcie konsultacji 
było to, że mieszkańcom rzeczywiście zależy, by boiska były 
dostępne, że jest to przestrzeń postrzegana jako potrzebna 
lokalnej społeczności. Pomysłów na jej zagospodarowanie nie 
brakuje – wystarczyło tylko w odpowiedni sposób zapytać.

Forum Ośrodka Kultury wciąż działa i wspiera BOK. Myślę, że 
powstanie Forum to największy sukces tego przedsięwzięcia. Dzięki 
włączeniu do projektu osób, którym zależy na tym, jak funkcjonuje 
kultura na Białołęce, udało nam się stworzyć grupę doradców, która 
reprezentuje różne grupy mieszkańców, która mówi w ich imieniu 
– stwierdza Maria Perchuć-Żółtowska. – Po to istnieje idea kon-
sultacji, by ludzie zobaczyli, że można coś zrobić i że ich zdanie ma 
znaczenie. Naszym zadaniem jest stwarzać jak najlepsze warunki 
do dialogu z mieszkańcami, bo wtedy znajdą się ludzie, którzy dora-
dzą, a czasem wręcz przekują swoje pomysły w działanie – dodaje.

AKTYWNOŚĆ WPISANA W GENY?
Projekt zrealizowany przez BOK i Stocznię na Tarchominie świad-
czy o tym, że małe ojczyzny to miejsca, na których nam zależy. 
Jak pokazują badania wiara w to, że możemy zmieniać swoje 



27

DOM

otoczenie, jest coraz silniejsza. Raport CBOS ze stycznia 2016 
roku mówi, że 56% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy 
swojego miasta czy gminy. Poczucie wpływu na sprawy publiczne 
jest wśród nas najwyższe od początku lat dziewięćdziesiątych (od 
czerwca 1992 roku)!

A może wzrost zainteresowania aktywnością na rzecz lokalnych 
społeczności to cecha pokoleniowa? Niektórzy socjologowie 
chcą tak to widzieć - z badania przeprowadzonego przez insty-
tut badawczy Kantar Millward Brown wynika, że pokolenie Y, 
czyli osoby urodzone po 1980 a przed 1995 rokiem, to ponad 
1/4 społeczeństwa. Wg tego raportu młodzi Polacy cechują się 
patriotyzmem lokalnym, wysokim zaangażowaniem w działania 
na rzecz najbliższego otoczenia (61%. z nich włącza się w takie 
działania) oraz zainteresowaniem życiem politycznym (co 
deklaruje 77% badanych). Siła wpływu jaką ma to pokolenie 
jest bardzo duża i zdaniem ekspertów to właśnie millenialsi już 
za kilka lat będą kształtować rzeczywistość.

Także Tomasz Miłosz, dyrektor ds. kapitału ludzkiego w PwC na 
Europę Środkowo-Wschodnią, zwraca uwagę, że przedstawiciele 

pokolenia millenialsów cenią idee oraz wspólne działanie. 
Sprzyja temu rozwój technologii, które wymiar „społeczny” 
wzbogacają o nowy aspekt. Wyniki badań, jak i naszych analiz 
PwC dotyczących tego pokolenia pokazują, że młodzi wykazują 
duże zaangażowanie w sprawy społeczno-polityczne. Wielu z nich 
włącza się w działania na rzecz najbliższego otoczenia, a podej-
mując wszelkiego rodzaju decyzje – zarówno te o charakterze 
konsumenckim, jak i te dotyczące ich przyszłości – chcą wierzyć, 
że ich działania mają sens. Być może dlatego większość z nich 
cechuje pozytywne podejście do życia – mówi Miłosz.

SPRAWY BUDŻETOWE
Najbardziej rozpoznawalną formą partycypacji obywatelskiej, 
która kształtuje nasze otoczenie, jest dziś idea budżetu obywa-
telskiego. Pomysł by to mieszkańcy decydowali o tym na co idą 
środki z budżetu miasta pierwszy raz zrealizowano w brazylijskim 
Porto Alegre w 1989 roku. Potem rozwiązanie rozprzestrzeniło 
się na cały świat, aż w 2011 roku dotarło do Polski.

W ramach budżetu partycypacyjnego to mieszkańcy propo-
nują projekty, które miałyby być realizowane z części środków 
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budżetowych. To oni opracowują koncepcje, promują projekty 
i zabiegają o głosy innych mieszkańców, którzy w powszechnym 
głosowaniu wybierają te przedsięwzięcia, które ich zdaniem są 
warte realizacji. Władze miejskie odpowiadają za część organiza-
cyjną konsultacji, ocenę formalną czy realizację projektów. Nowe 
boiska, remonty ulic, festiwale, budowa pomników, stworzenie 
parku, zadbanie o nowości w osiedlowej bibliotece – to tylko 
kilka przykładów przedsięwzięć, które są realizowane w ramach 
budżetów obywatelskich. W dużych miastach środki dzielone 
są tak, by w każdej dzielnicy była zrealizowana określona pula 
projektów albo wydana określona kwota z budżetu. To miesz-
kańcy zaś decydują, czy w ich okolicy będzie lepiej.

W ostatnim roku w największych miastach w głosowaniu brało  udział 
średnio 10% mieszkańców. Według zestawienia przygotowanego 
przez portal Budżety Obywatelskie w 2016 roku, 58 miast i gmin 
realizowało projekty zgłaszane i wybierane przez mieszkańców.  
8 miast przeznaczyło na te cele ponad 10 mln złotych. W 2017 
roku na takie projekty samorządy mają przeznaczyć prawie 319 
mln złotych.

Sama idea oddawania głosu mieszkańcom w kwestii wydat-
kowania pieniędzy z naszych podatków nie budzi większych 
kontrowersji – o czym świadczy fakt, że coraz więcej samorządów 
wybiera taką formę zachęcania mieszkańców do zaangażowa-
nia się w sprawy lokalne. Dopracowania wymaga procedura 
weryfikacji projektów czy zbierania głosów, bo nie wszędzie 
jest ona jeszcze doskonała.

BIZNES ODPOWIEDZIALNY
Także przedsiębiorcy coraz wyraźniej dostrzegają, że są współodpo-
wiedzialni za kształt miejsca, w którym działają. Społeczna odpowie-
dzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) staje 
się coraz ważniejszym aspektem strategii działań przedsiębiorstw. 
Tworzenie relacji z klientami czy pracownikami wymaga dziś także 
zaangażowania w działania nie tylko stricte biznesowe, ale też 
inwestowania w ochronę środowiska, zainteresowania potrzebami 
klientów, wspieranie potrzebujących, edukowania.

Oczywiście wymaga to odpowiednich środków i know-how – 
a tymi dysponują w naszym kraju póki co największe firmy albo 
przedstawicielstwa globalnych korporacji. I to one najaktywniej 
działają na rzecz swojego otoczenia, choć również w małych 
firmach idee CSR są coraz żywsze. Wspólne akcje, w których 
pracownicy zbierają się by np. wyremontować dom potrzebującej 
rodzinie, wspieranie lokalnych sportowców czy artystów przez 
lokalne firmy – takie działania są obecne w rodzimych przed-
siębiorstwach od lat. Chodzi teraz o to, by stało się to strategią, 
a nie spontanicznym działaniem.

W trakcie konsultacji na warszawskim Tarchominie udało się stworzyć 
mapę pokazującą ważne dla mieszkańców dzielnicy, z kulturalnego 
punktu widzenia, miejsca. Fot. zespół wespół
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O tym, że przedsiębiorstwa powinny wspierać lokalne społeczności, 
zwłaszcza tam gdzie działają, jest przekonanych większość z nas. 
W badaniu przeprowadzonym w ubiegłym roku dla dużej sieci 
sklepów spożywczych 89% ankietowanych stwierdziło, że lokalne 
inicjatywy społeczne powinny być wspierane finansowo przez duże 
firmy z ich otoczenia. Obywatele wiedzą, że firmy korzystają z infra-
struktury i sieci społecznych, by budować swój sukces. Naturalne 
jest więc oczekiwanie, by w te sieci także się aktywnie włączali.

SIŁACZE SPOŁECZNI
Siłą lokalnych społeczności jest to, że jej członkowie najlepiej 
widzą gdzie inwestycja albo zmiana jest najbardziej potrzebna. 
Przedstawiciele administracji czy instytucji muszą więc nauczyć 
się korzystać z tego dobra.  W ubiegłym roku jedną z akcji, która 
miała odpowiadać na to wyzwanie, była inicjatywa Ministerstwa 
Rozwoju „Zostań Siłaczem Społecznym". W jej ramach zbierano 
informacje o potrzebujących wsparcia instytucjach opiekujących 
się osobami potrzebującymi pomocy, zagrożonymi nierównością 
i wykluczeniem społecznym.  Zgłaszający, czyli „Siłacz Społeczny”, 
wybierał rodzaj wsparcia, jakim miała zostać obdarowana dana 
instytucja. Placówki miały szansę otrzymać m.in.: sprzęt do reha-
bilitacji, nowe meble, specjalistyczne urządzenia sportowe, sprzęt 
do rehabilitacji ruchowej czy sprzęt sensoryczno-motoryczny.

Zainteresowanie było naprawdę duże – kampania miała na 
celu uwrażliwienie Polaków na problemy osób potrzebujących 
i zaowocowała 224 zgłoszeniami.

Ostatecznie pomoc trafiła do 64 instytucji. Ale zysk z akcji 
jest dużo większy – bo dzięki sięgnięciu do wiedzy obywateli 
władze dowiedziały się gdzie są miejsca, którym pomoc jest 
najbardziej potrzebna.

Samą ideę wspierały też znane postaci – ze świata sportu i teatru, 
które na co dzień pomagają innym, biorąc udział w charyta-
tywnych przedsięwzięciach. Jedną z twarzy kampanii był polski 
siłacz, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich Rio 2016 w rzucie 
dyskiem Piotr Małachowski, a obok niego – aktorzy Agnieszka 
Więdłocha, Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski. Wystąpili 
oni także w filmach promujących akcję czy reportażach z miejsc, 
w których docierano z pomocą. Lubię pomagać, a dzięki kampanii 
„Wyrównujemy szanse” było komu, bo postawiliśmy na pomoc 
osobom zagrożonym nierównością oraz wykluczeniem. Bycie 
prawdziwym siłaczem, to nie tylko posiadanie silnych mięśni, ale 
chęć i siła niesienia pomocy innym, słabszym. Kiedy otrzymałem 
propozycję wzięcia udziału w akcji, w ogóle się nie zastanawia-
łem, a dziś nie żałuję, bo akcja „Zostań Siłaczem Społecznym” 
przyniosła rewelacyjne efekty– uważa Piotr Małachowski.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

ILUSTRACJE: AGNIESZKA DWORAŃCZYK, PANNAKRESECZKA.PL

PROJEKT „MIESZKAŃCY W (O)ŚRODKU KULTURY” NA 
TARCHOMINIE ORAZ AKCJA „SIŁACZE SPOŁECZNI” BYŁY 
REALIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU ZE ŚRODKÓW EOG.
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Wielki uśmiech i serce
Cel – pomaganie potrzebującym. Skutek uboczny – współne spędzanie czasu, 
radość i duma, że zrobiło się coś fajnego. Główne zasady – bezinteresowność  
i empatia, chociaż tych często dopiero uczą się najmłodsi wolontariusze.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu włączyli się już 
kolejny raz w organizację „Wigilii na kaliskim Rynku”, przygo-
towując fantazyjne anioły, które licytowano podczas świątecznej 
aukcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc cho-
rym dzieciom. Młodzi wolontariusze ze Szkoły Podstawowej 
im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście brali udział w akcji 
Pogotowie Świętego Mikołaja organizowanej przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Uczniowie wraz 
z członkami Samorządu Uczniowskiego zachęcali do zbiórki 
artykułów szkolnych, słodyczy, zabawek oraz produktów spo-
żywczych na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej z terenu Gminy Stare Miasto. Z kolei dary zebrane 
przez dzieci ze Szkolnego Klubu Wielkoducha w Komornikach 
przekazano do Wielkopolskiego Banku Żywności. Udało im się 
zebrać ponad 70 kg żywności!

Facebookowy profil małych wolontariuszy w Wielkopolski tętni 
życiem, jest aktualizowany niemal codziennie, bo każdego dnia 
dzieci mają coś dobrego na swoim koncie. Obecnie w programie 
uczestniczy 35 szkół podstawowych z Wielkopolski, w których 
działają Szkolne Kluby Wielkoducha. Na co dzień blisko 700 
uczniów i uczennic pomaga w nich osobom potrzebującym. 
Na razie Wielkopolska, ale plany są znacznie szersze, bo... 
pomaganie jest zaraźliwe.

WOLONTARIAT W RAPORTACH I BADANIACH
Niewiele jest raportów i badań na temat wolontariatu w ogóle, nie 
wspominając już o dziecięcym, bo ten ostatni zawsze był nieco 
kontrowersyjny. Dzieci przecież powinny się przede wszystkim 
bawić i uczyć, a dopiero potem angażować się w działalność 
charytatywną. Ale młodzi wolontariusze skupieni wokół wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia CREO wiedzą, że można wszystko 
robić jednocześnie: pomagać, ciekawie spędzać czas i zdobywać 
nowe doświadczenia. 

Okazuje się, że im młodsi wolontariusze, tym bardziej chcą 
zajmować się działalnością na rzecz innych. Zgodnie z najnow-
szym raportem GUS, w I kwartale 2016 r. 8,5% osób w wieku 
15 lat i więcej angażowało się w wolontariat w różnego typu 
organizacjach i instytucjach. Po przeliczeniu, łączną pracę tych 
osób w skali roku można przyrównać do czasu pracy 152,6 
tys. pełnoetatowych pracowników! Aktywność wolontariuszy 
koncentrowała się najczęściej w stowarzyszeniach, podobnych 
organizacjach społecznych oraz fundacjach, a w drugiej kolej-
ności w kościołach, wspólnotach i organizacjach religijnych. 

Poziom zaangażowania w wolontariat – nazywany inaczej pracą 
społeczną – był też zależny od wieku wolontariuszy. Podobny 
poziom aktywności cechował osoby w wieku od 15 do 24 lat 

(9,5%), a następnie – w wieku 25-44 lata (9,3%). Najniższy 
odsetek wolontariuszy wystąpił wśród osób, które ukończyły 
65 lat (6,6%).

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia CREO Ryszarda Michalskiego, 
to właśnie w szkole podstawowej kształtują się zainteresowania 
uczniów oraz ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się 
później – a w każdym razie w większości przypadków – na 
postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać 
innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci uczą się współpracy, 
odpowiedzialności i systematyczności. Zdobywają nowe umiejęt-
ności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą 
im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej. Od 
samego początku realizacji programu nie mieliśmy żadnych 
problemów z rekrutacją, szkoły bardzo chętnie przystępują do 
współpracy z nami. – mówi Ryszard Michalski – Dotychczas ta 
grupa wiekowa (tj. dzieci ze szkół podstawowych) rzadko była 
angażowana w działania społeczne, bo zarówno szkoły, nauczy-
ciele jak i lokalne organizacje nie miały wiedzy czy pomysłu 
w jaki sposób angażować dzieci w wolontariat. Wiedzieliśmy, 
że w tej grupie jest ogromny potencjał, trzeba było tylko znaleźć 
sposób w jaki sposób można dzieci do wolontariatu przekonać. 
Pomogły w tym nam ciekawe zajęcia w szkołach oraz stwo-
rzona postać Wielkoducha, którą dzieciaki pokochały od samego 
początku projektu i zaczęły się z nią utożsamiać. Dziś same są 
już Wielkoduchami i nadal pomagają innym bo wiedzą że jest 
to ważne i potrzebne.

KIM SĄ WIELKODUCHY?
Wielkoduchy to stworzony przez Stowarzyszenie CREO program 
edukacyjny zakładający rozwijanie wolontariatu w szkołach 
podstawowych. Obecnie w programie uczestniczy 35 szkół 
podstawowych z Wielkopolski, w których działają Szkolne 
Kluby Wielkoducha. A jak to się zaczęło? Inicjatorzy akcji 
uznali, że dzieci w podstawówkach zbyt mało czasu spędzają 
aktywnie. Szczególnie pod kątem aktywności społecznej, która 
może procentować w przyszłości. W szkołach zaczęto więc 
tworzyć Szkolne Kluby Wielkoducha, w których uczniowie, 
pod kierunkiem przeszkolonych przez Stowarzyszenie Creo 
nauczycieli oraz animatorów uczą się zasad działania wolontariatu 
i przeprowadzają wspólne akcje na rzecz innych organizacji 
pozarządowych lub instytucji społecznych. Program skierowany 
jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. W każdym Szkolnym 
Klubie Wielkoducha działa średnio ok. 20 uczniów, choć zda-
rzają się również Kluby, w których Wielkoduchów chętnych do 
działania jest o wiele więcej. Inicjatorzy postawili sobie ambitny 
plan aby Wielkoduchy działały możliwie wszędzie,  dlatego nie 
ograniczają się do zakładania Szkolnych Klubów Wolontariatu 
w dużych miastach takich jak: Poznań, Konin, Piła, Ostrów 
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Wielkopolski. Wielkoduchy działają również w mniejszych 
miejscowościach takich jak Szamotuły, Lotyń czy Mosina, ale 
też na terenach wiejskich np. w Mchach, Siedlisku czy Zalesiu. 
Stawiają na równy rozwój szans, dlatego działają w każdej szkole, 
która zgłosi chęć założenia we własnych murach Szkolnego 
Klubu Wielkoducha.

PIERWSZA POMOC I WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Nauczyciele przechodzą początkowe szkolenie przygotowujące 
do pełnienia roli opiekuna, a później, przez cały rok szkolny mają 
zapewnioną asystę animatorów wolontariatu, którzy pomagają 
w działaniach wolontariackich  i prowadzą niektóre ze spotkań. 
Zanim wolontariusz włączy się w konkretną akcję na rzecz 
potrzebujących, bierze udział w różnego rodzaju warsztatach. 
Np. uczy się gospodarowania żywnością, co przygotowuje go 
do późniejszego udziału w zbiórkach żywności. Ma zajęcia 
z udzielania pierwszej pomocy – umiejętności, która może 
okazać się przydatna w każdym momencie życia. Na warsz-
tatach kreatywnych poznaje różne techniki artystyczne – to 
jak najbardziej przydaje się podczas rozmaitych akcji charyta-
tywnych, chociażby do szycia maskotek na aukcje. Niezwykle 

ważne są też warsztaty na temat starości, pozwalające przybliżyć 
dzieciom problemy seniorów, a także niepełnosprawności. 
Dzieci dowiadują się czym jest niepełnosprawność, jakie są jej 
rodzaje oraz w jaki sposób można pomagać osobom z różnymi 
niepełnosprawnościami. Ponadto podczas zajęć dzieci mają 
możliwość wczuć się w rolę osób z niepełnosprawnościami, 
siadając na wózku inwalidzkim i pokonując slalomem posta-
wione pachołki. Dzięki takiej aktywności dzieci na własnej 
skórze odczuwają ograniczenia, z jakimi na co dzień stykają się 
osoby z niepełnosprawnościami, co pozwoli im w przyszłości 
uwzględniać tę wiedzę w wolontariacie.

Dzieciaki mają na swoim koncie już niejedną akcję, dzięki której 
udało się komuś pomóc albo przynajmniej... poprawić mu humor.  
Program Wielkoduchy obfituje w wiele wzruszających momentów, 
w szczególności jeżeli to dotyczy inicjatyw międzypokoleniowych. 
Miałem przykładowo przyjemność obserwować jak dzieci jadą do 
Domu Pomocy Społecznej i wystawiają tam przedstawienie. Było 
to ogromne przeżycie zarówno dla najmłodszych jak i starszych, 
których bardzo wzruszała ta spontaniczność, otwartość i szczerość 
dzieci. – mówi Ryszard Michalski. – Często dzieci swoją energią 

▲ W ramach programu dzieci wykonują maskotki, które są licytowane na aukcjach internetowych.
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specjalnym akcie urodzenia maskotki Wielkoducha i opatrzone 
stosownym hologramem. Każda z maskotek jest zatem niepo-
wtarzalna i wyjątkowa.

Jesteśmy ogromnie dumni z tego, że stworzyliśmy bardzo warto-
ściowy i atrakcyjny program edukacyjny rozwijający wolontariat 
w szkołach podstawowych. Oczywiście cały czas go doskonalimy, 
zarówno pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Cie-
szy nas fakt, ze kolejne szkoły chcą się przyłączyć do programu. 
Jedynym problemem z jakim się borykamy jest skromny budżet, 
który mocno ogranicza skalę naszych działań. Dlatego bardzo 
intensywnie poszukujemy sponsorów, którzy pomogliby nam 
rozwinąć działania na kolejne placówki i wprowadzić kolejne 
innowacje do naszego programu nad którymi intensywnie pra-
cujemy. – dodaje Ryszard Michalski.

BEATA MICHALIK

FOT. SHUTTERSTOCK, MATERIAŁY STOWARZYSZENIA CREO

i pasją do pomagania zarażają też swoje rodziny i znajomych 
pokazując tym samym, że wolontariat nie ma żadnych ogra-
niczeń wiekowych. Tak było przykładowo w Iwnie, gdzie dzieci 
zainicjowały wysprzątanie lokalnego parku, w co zaangażowało 
się kilkadziesiąt osób, w tym wielu dorosłych. 

Niesamowite emocje towarzyszą też obecnie realizowanej 
akcji podczas której dzieci mają okazję samodzielnie wyko-
nać maskotki Wielkoducha, które wystawiane są na aukcje na 
serwisie charytatywni.allegro.pl. W ramach akcji każdy z małych 
wolontariuszy ma za zadanie własnoręcznie wykonać jedną 
maskotkę Wielkoducha. Następnie maskotki zostają wystawiane 
na aukcje charytatywne a uzyskany z nich dochód zostanie 
przeznaczony na zakup materiałów i narzędzi dydaktycznych 
dla niewidomych dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach. Wśród 
zakupionych materiałów mogą być między innymi maszyny czy 
kalkulatory brailowskie oraz powiększalniki – wszystko zależy 
jednak od ilości zebranych funduszy, czyli tego ile maskotek 
znajdzie swój nowy dom. Co ważne, każda z maskotek ma 
nadane własne imię przez dziecko, które jest wpisywane na 

WIELKODUCHY – PROGRAM ROZWOJU 
WOLONTARIATU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY EOG

▲ Mali wolontariusze i ich maskotki – Wielkoduchy.
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Tak jak większość narodów europejskich, pochodzimy ze wsi. 
Przed II wojną światową, polskie tereny wiejskie zamieszkiwało 
około 80% ówczesnych obywateli. Według spisów statystycznych, 
w roku 2005 liczba ludności mieszkającej na wsi wyniosła 38,6 %. 
W roku 2011 liczba ta zwiększyła się do 39,3 %. Natomiast 
statystyka z roku 2015, wskazuje, że na polskiej wsi mieszka 
39,7 % mieszkańców naszego kraju. Skąd taka tendencja? Otóż 
na jednym kilometrze kwadratowym mieszkają dziś 123 osoby, 
z czego w miastach około 1082, natomiast na wsi – 51. Jest 
różnica? I to duża.

TRAFIONY POMYSŁ
Wieś usilnie pracuje na to, aby być atrakcyjna i konkurencyjna. 
Oprócz spokoju, ciszy, możliwości obcowania z naturą, rodowici 
mieszkańcy prowincji postanowili się rozwijać. Tak powstały 
między innymi wioski tematyczne – czyli wsie z motywem 
przewodnim. Okazało się, że pomysł był bardzo trafi ony. Wsie 
tematyczne to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki 

Wieś 
z pomysłem

Czy przeciętny Polak zechce spędzić 
urlop na polskiej wsi zamiast 
wygrzewć się na plażach Hiszpanii 
lub podążać śladem faraonów i 
egipskich piramid? Czy to możliwe? 
Czy dzisiejsza wieś może zaoferować 
turystom, ale także mieszkańcom 
coś atrakcyjnego? I w końcu, czy 
przeciętny Kowalski jest w stanie 
zamienić swoje M4 i przenieść się z 
osiedla z wielkiej płyty do urokliwego 
domku na wsi? Owszem. Dlaczego? 
Cofnijmy się zatem, w naszą historię 
o kilka dekad.

▲ Spływ kajakowy po „Krainie otwartych okiennic”. 
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wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych 
dochodów. Oferta wsi tematycznych budowana jest na bazie 
zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej 
miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie tury-
stów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające 
oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie 
tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów. W obecnej 
chwili na terenie Polski istnieje i współpracuje ze sobą około 
30 tematycznych wiosek.

MAPA WSI
Dzisiejsza polska wieś niekoniecznie kojarzy się ze zmęczonym, 
pracującym od rana do nocy rolnikiem. Wsie, poprzez różnego 
rodzaju dofinansowania stanowią dziś atrakcyjne regiony. Duża 
część rolników „ewoluowała” i dziś nazywa się ich biznes-
menami. Potrafią oni zainteresować przyjezdnych kulturą, 
historią miejsca, wartościami. Wioski tematyczne posiadają 
oferty i prowadzą sprzedaż produktów – często naturalnych, 
których nie kupi się w przysłowiowych hipermarketach. Idea 

wiosek tematycznych to wykorzystanie potencjału miejsca 
oraz miejscowych ludzi, ich umiejętności, pomysłów. To też 
tworzenie nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem 
na terenach wiejskich, co jeszcze 20 lat wstecz, wydawałoby się 
niedorzecznością. Rolnictwo z jego otoczeniem, będące jeszcze 
do niedawna podstawą utrzymania większości mieszkańców 
wsi, odgrywa dziś znacznie mniejszą rolę.

Wioski tematyczne powstają najczęściej tam, gdzie upada prze-
mysł, a ludzie szukają innych perspektyw i możliwości rozwoju. 
Dzięki temu obszary wiejskie stają się oryginalne, jedyne w swoim 
rodzaju – co przyciąga turystów. Wycieczkowicze coraz częściej 
szukają autentyczności. Ciekawią ich dzieje danego regionu, jego 
specyfika, dzięki czemu poznają prawdziwą Polskę.  

Pierwsze wsie tematyczne powstały w Dolnej Austrii i są ściśle 
związane z funkcjonującym tam Programem Odnowy Wsi. 
Skąd taki pomysł? Chodziło o zaangażowanie i wypracowanie 
przez rdzennych mieszkańców znających mocne i słabe strony 

▼   Warsztaty lepienia z gliny w Garncarskiej Wiosce w Kamionce.▼ Garncarska Wioska w Kamionce – toczenie na kole garncarskim.
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ŻYĆ TAM, GDZIE INNI JEŻDŻĄ NA WAKACJE
ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM DRYNKOWSKIM, WŁAŚCICIELEM RESTAURACJI „CARSKA” W BIAŁOWIEŻY

W którym roku powziął Pan 
decyzję o przeniesieniu się 
z Warszawy do Białowieży?

Decyzja zapadła w 2003 roku, po jed-
nodniowej, letniej wizycie, wypoczynku 
w Białowieży. Ta wizyta zaważyła na 
mojej, jakże istotnej życiowej decyzji. 
Podjąłem ten „trud” i zdecydowa-
łem się tu przenieść. Bezpośrednim 
natomiast powodem była miłość do 
miejsca. Konkretnie do otoczenia 
starego, opuszczonego dworca. Już 

kilka lat wcześniej nosiłem się z zamiarem wyprowadzenia 
się z Warszawy. Szukałem takich urokliwych, zacisznych 
miejsc, a w nich swojego gniazdka. Kiedy dostrzegłem 
to miejsce podczas przypadkowego spaceru, dostałem 
olśnienia. Za kilka godzin miałem wyjeżdżać z Białowieży 
i oczywiście wyjechałem, ale wspomnienia i piorunujące 
wrażenie zostały i nie dawały spokoju.

Jest Pan bardzo dobrym przykładem na to jak można 
prowadzić fajny biznes, mieszkając na wsi. 
Ja urodzony jestem w Warszawie, a życie spędziłem tuż 
obok Warszawy. Mnie ten zgiełk zawsze drażnił.

Czy zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że wieś, to nie 
tylko miejsce do mieszkania, ale też pewien styl życia?
Ależ oczywiście. W pierwszym momencie, widząc to miej-
sce, krzyknąłem sam do siebie – „O Boże, ależ tu by była 
restauracja!”. Później analizowałem pomysł, ponieważ 
nie wykonywałem żadnego wolnego zawodu, co mogłoby 
mi pomóc w zaadoptowaniu tego starego dworca tylko 
i wyłącznie na swoje cele mieszkalne. Nie byłoby mnie na 
to stać. Nadmienię też, że nigdy nie było moim marzeniem 
posiadanie restauracji. Od dzieciństwa miałem za to marze-
nie, żeby mieszkać w starodrzewiu i w starej architekturze.

Marzenia marzeniami, ale czasami życie płata nam 
figle. Wiadomo, że duże miasto daje większe możliwo-
ści, w tym zawodowe. Czy po tych kilkunastu latach 
życia na prowincji, nie tęskni Pan do zgiełku miasta, 
do codziennej gonitwy, życia w „centrum”?
Absolutnie nie. Ja zawsze stamtąd uciekałem. Stąd też moje 
wykształcenie. Skończyłem Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego. Marzyłem o tym, żeby wyemigrować na polską 
wieś. Z drugiej strony nie odcinam się w stu procentach 
od miasta. Mam to szczęście, że prowadząc restaurację, 
przynajmniej raz w tygodniu jestem z wizytą w Białymstoku. 
Białystok to dla mnie idealna wielkość miasta, rzekłbym 

nawet humanitarna wielkość miasta. (śmiech) Białostocki 
ruch miejski jest odskocznią i mnie oczyszcza. Ja bardzo 
dobrze znoszę samotność.

Będąc restauratorem?
Oczywiście ten zawód mi to skrzętnie uniemożliwia. (śmiech) 
Ale jest to mój azyl, miejsce wyciszenia. Duże miasto jest 
dla mnie odczłowieczone, poprzez walkę, ścisk, ocieranie 
się o siebie. A to nie jest moja bajka. Większość ludzi, którzy 
żyją w takim zgiełku i w takiej prędkości – są agresywni, 
zmęczeni, poddenerwowani, niemili do siebie nawzajem. 
Ludzie żyjący na polskiej wsi żyją innym tempem. Adrenalina 
nie krąży aż tak po organizmie, nie robi spustoszenia. Ludzie 
tu są spokojniejsi, bardziej życzliwi. To sobie bardzo cenię.
To charakteryzuje pewien pogląd, iż mieszkając w tym 
samym momencie na wsi i w dużym mieście, ludzie znajdują 
się w jakby innych strefach czasowych.
Ja kiedyś użyłem takiego sformułowania, że przeprowadza-
jąc się z Warszawy do Białowieży, niezależnie ile dane mi 
jest żyć, to i tak będę żył dwa razy dłużej. Ponieważ tutaj 
czas płynie dwa razy wolniej. (śmiech)

W czym Pana zdaniem tkwi atrakcyjność dzisiejszej 
wsi? Dlaczego ludzie z dużych miast przeprowadzają 
się na wieś?
Wydaje mi się, że ten trend był od zawsze. Pamiętam, 
uczęszczając do liceum, aktor – Pan Siemion, pracując 
w Warszawie, kupił sobie na wsi dworek i tam się przeniósł. 
Pracował w dużym mieście, ale mieszkał poza nim. Ja już 
wtedy, jako młody chłopak mu zazdrościłem, chciałem być 
blisko przyrody. Powiem Panu, że śpiew ptaków, tu pośród 
drzew, jest nie do zastąpienia. Upajam się śpiewem słowi-
ków. Mieszkając blisko Warszawy, pracując w Warszawie 
śpiew słowików zastępował śpiew klaksonów.

Czym różni się według Pana dzisiejsza wieś, od wsi, którą 
kojarzy Pan sprzed 10, a nawet i więcej lat?
Jestem urodzony w latach 50-tych. Odległość w jakiej 
mieszkałem od Podlasia była niewielka. To było około 
dwustu kilometrów. Ja nie znałem Podlasia, i uważam to 
za pewnego rodzaju wstyd. W szkole średniej uczyłem się 
o Puszczy Białowieskiej, ale moim rodzicom było tu nie po 
drodze. Jadąc na Podlasie – ujrzałem Mazowsze z mojego 
dzieciństwa. Dla mnie tutaj czas cofnął się o jakieś czter-
dzieści lat. Mazowsze dostało bardzo dużego przyspieszenia 
i zmieniło się w dużej większości na niekorzyść. Podlasie 
zafascynowało mnie przyrodą, architekturą, uporządkowa-
niem, brakiem bałaganu architektonicznego. Dziś niestety, 
po kilkunastu latach życia tu, zauważam powoli negatywne 
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symptomy „rozwoju”. 
Rozwój to dla mnie broń 
obusieczna. W rejonach 
Polski, które nastawione są 
na turystów, rozwój musi 
być. Wieś nie powinna być 
nastawiona na turystykę, 
ale agroturystykę. Niestety 
większość nie ma z tym 
nic wspólnego. Tutejsze 
społeczeństwo nie rozumie 
tego od czego ja uciekłem. 
Niestety większość dąży 
do odwrotności. Tu na 
obszarach Podlasia była 
bieda. Dlatego to wszystko było tak autentyczne. Para-
doksalnie mówiąc, Podlasie ocalało i zostało prawdziwie 
zachowane, właśnie z biedy. Niestety rozwój idzie trochę 
w złą stronę. Ludzie mieszkający tu, zmieniają oryginalną 
architekturę na nowoczesną. A to jest tak, jakby do smo-
kingu założyć sandały. Kiedyś, odbierając nagrodę za 
najlepiej odrestaurowany zabytek architektury drewnianej, 
powiedziałem, że tam, skąd pochodzę, zepsute zostało 
wszystko, co mogło być zepsute. Ubolewam nad tym, że 
ten proces dotyka już niejako Podlasie. Odcina się korze-
nie. Wracając do turystów, nie chcą oni mieć na Podlasiu 
dzikiego zachodu. Oni chcą autentyczności.
Tak jest między innymi z liniami kolejowymi w Niemczech. 
Jest to bogaty kraj, a przywraca się drezyny. Na nieczynnych 
liniach od nowa kładzie się tory. Wraca się do korzeni. 
Polska, a w szczególności Podlasie, to jeszcze wszystko 
ma, ponieważ paradoksalnie, uratowała nas bieda. My 
niestety nie wyciągamy wniosków patrząc między innymi 
na Zachód, tracąc to co mamy najcenniejsze, nieodwra-
calnie. Nie cenimy tego co mamy.

Warto zatem namawiać ludzi do przeprowadzania się 
z dużych miast, właśnie na polską wieś?
Dziś wygląda to nieco inaczej. Miasta nie tyle się rozrastają, 
co okoliczne wsie stają się sypialniami aglomeracji. Ludzie 
wychodzą po za miasto, niejako w nim zostając. Tendencja 
jest dobra. Odsetek ludzi, którzy będą migrować na wieś, 
na pewno będzie się zwiększał. Wymaga to odwagi i pomy-
słu. Wierzę w młodych ludzi, którzy mając jakieś środki, 
odnajdą swoje szczęście na wsi, tak jak ja odnalazłem 
swoje w Białowieży. Ja żyłem mając motto „Żyć tam, gdzie 
inni jeżdżą na wakacje.” Ponieważ tam ludzie są szczęśliwi. 
Zazwyczaj jest tam ładnie. I mi wyjeżdżając na wieś, do 
Białowieży, te puzzle się poskładały. Polecam każdemu.

miejscowości pomysłu na jej rozwój. Budujące jest to, że wio-
ski tematyczne tworzone są głównie przez samych mieszkań-
ców. Zaangażowanie i praca, przy wsparciu gmin, programów 
pomocowych i doradców, stworzyły nowy obraz polskiej wsi. 
Atrakcyjnej i przedsiębiorczej.

MOTYW PRZEWODNI
Na początku, tym co charakteryzowało region i czym miał on 
się wyróżniać oraz szczycić, były produkty lokalne. Tak powstało 
m.in. Ziemniakowo (Nowosiołki – woj. lubelskie), wioska grzy-
bowa (Krzywogoniec – woj. kujawsko-pomorskie), miodowa 
(Wielki Mędromierz – woj. kujawsko-pomorskie) czy chlebowa 
(Jania Góra – woj. kujawsko-pomorskie). Dziś, oferty tych wsi 
stają się coraz bardziej wymyślne. Przedstawiają nawiązania 
do miejscowej architektury (Kraina otwartych okiennic – woj. 
podlaskie), tradycji (Wioska kozacka – woj. podkarpackie), czy 
„filozofii” (Jajkowo – wioska początku życia – woj. kujawsko-
-pomorskie). Wioski bazują często na motywach irracjonalnych 
– ale jest to też pewnego rodzaju ciekawostka, wabiąca ludzi. 
Podłożem specjalizacji wsi są najczęściej tradycje upraw, hodowli 
i przetwórstwa oraz rzemiosła i zajęć charakterystycznych dla 
danej miejscowości, ale także tradycje związane z działalnością 
artystyczną i sportem.  Dziedzictwo tych miejsc, ożywa w formie 
warsztatow, gier terenowych, zabaw plenerowych, programow 
edukacyjnych czy produktow lokalnych. Turysta przekraczający 
granice wsi musi poczuć, że wchodzi w inny, wyjątkowy świat.

Skąd wziął się pomysł i po co powstają wioski tematyczne? Sto-
sunkowo od niedawna w Polsce, a od dłuższego czasu w Europie 

▲ Garncarska Wioska w Kamionce – lekcja przyrody w Rajskim Ogrodzie.
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Zachodniej, z powodu zmian ekonomicznych, zmienia się struktura 
zatrudnienia w małych miasteczkach i wsiach. Dzieje się tak za 
sprawą emigracji zarobkowej, spadku zatrudnienia w rolnictwie. 
Z czasem w takich miejscowościach spada liczba mieszkańców, 
podupadają przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające na poziomie 
lokalnym, młodzież wyjeżdża na studia i już nie wraca, tym samym 
miejscowości tracą najbardziej wartościowych, wykształconych 
i aktywnych mieszkańców. Wygląda na to, że takie wsie i miasteczka 
skazane są na wegetację i powolne wymieranie – wymieniają Mał-
gorzata Mazur-Łukasiak i Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Tak jednak być nie musi, o czym świadczą 
liczne przykłady małych miejscowości, które świetnie sobie radzą, 
rozwijają się, a nawet stają się atrakcyjne dla turystów. Mieszkańcy 
i lokalni przedsiębiorcy zarabiają dzięki rozwojowi turystyki i usług 
z nią związanych. Jest to możliwe dzięki umiejętnej promocji, która 

◀▼ Z wizytą w kopalni w Wiosce Górniczej w Pile.

sprawia, że staną się z jakiegoś powodu znane, czyli 
dzięki stworzeniu marki. Aby wieś lub miasteczko stało 
się wartościową marką musi odnaleźć w historii, tradycji 
jakieś wartości, z którymi będzie powiązana – dodają. 
Idea powstania czegoś na wzór wsi tematycznych 
ma swój początek w Europie po 1990 roku. Do Pol-

ski nurt ten dotarł około 2000 roku. Pierwsza wieś tematyczna 
w Polsce zaczęła powstawać w 1998 roku w gminie Wierzbinek 
(wojewodztwo wielkopolskie). Pretekstem do wybrania profilu 
wsi była jej nazwa. To właśnie wierzba dała początek motywu 
przewodniego, związanego z wielokierunkowym wykorzysty-
waniem tego gatunku drzewa.

PRZEPIS NA SUKCES
Wioski tematyczne osiągają dziś duże sukcesy. Wieś staje się 
atrakcyjna dla odwiedzających, a także mieszkańców. Eksperci 
podpowiadają co zrobić, by zaciekawić mieszkańców miast 
życiem na prowincji. Zarządzający wioską powinni pochylić się 
nad wynikami analizy potrzeb i podjąć decyzje dotyczące zmian 
służących lepszemu dostosowaniu się do preferencji obecnych 
i potencjalnych klientów. Celem tych zmian jest utrzymanie 
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POLSKIE WIOSKI TEMATYCZNE WSPÓŁPRACUJĄ 
W RAMACH PROJEKTU „WIOSKA TEMATYCZNA – WIEŚ 
Z POMYSŁEM – POMYSŁ NA WIEŚ”, WSPARTEGO 
Z FUNDUSZY EOG.

dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów – podkreśla 
polski działacz społeczny, Tomasz Schimanek. Czy należy 
zmienić coś w naszej ofercie, może powinniśmy wprowadzić 
w niej coś nowego, czego oczekują klienci albo rozbudować 
jakiś z jej elementów, który cieszy się popularnością, a niekiedy 
zrezygnować z jakiejś usługi czy produktu, które nie cieszą się 
wzięciem. Może należy zmienić ceny oferowanych usług i pro-
duktów, a może zmienić coś w sposobie dystrybucji lub promocji. 
Oczywiście decyzje dotyczące zmian nie mogą być podejmowane 
wyłącznie na podstawie analizy potrzeb klientów. Muszą być 
brane pod uwagę także możliwości realizacyjne wprowadzenia 
tych zmian, przede wszystkim ich koszty oraz ich konsekwencje 
dla klientów, ale także dla samej wioski – dodaje. 

Załóżmy, że mamy już pomysł na wieś tematyczną, tzn. okre-
śliliśmy wspólnie z mieszkańcami jej wiodący temat, zasoby 
które możemy wykorzystać, nazwę wioski tematycznej, którą 
podaliśmy do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. 
Powstała zatem wieś tematyczna? Czy aby na pewno? Postawmy 
się teraz w sytuacji potencjalnego klienta, którym jest turysta 
pojawiający się w naszej wiosce skuszony np. dobrym tematem, 

nazwą czy też informacją zamieszczoną na stronie internetowej 
lub w prasie. Niezapowiedziany gość pojawia się w naszej wiosce. 
Czy jesteśmy gotowi na jego przyjęcie? Czy mamy przygotowane 
produkty i usługi, z których może skorzystać i które spełnią jego 
potrzeby? Określenie zasobów jest bardzo istotnym elementem 
przygotowania usług i produktów wioski. Naszą działalność opie-
ramy w pierwszej kolejności na członkach społeczności lokalnej, 
bo to wioska i jej mieszkańcy mają zarabiać pieniądze, a dopiero 
w przypadku braku odpowiednich zasobów posiłkujemy się pod-
miotami zewnętrznymi. Usługi i produkty wioski tematycznej 
powinny być związane z jej charakterem i tematem – zaznaczają 
Agnieszka Weyna i Wojciech Weyna, założyciele Stowarzyszenia 
Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą Buko.

PIOTR SAWCZUK

FOT. WIOSKI TEMATYCZNE

▼ Warsztaty ceramiczne w Garncarskiej Wiosce w Kamionce.

▼ Piernikowe warsztaty w wiosce „Kraina otwartych okiennic” w woj. podlaskim.
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Czekanie na czas

Początek roku to pora zaklęć i obietnic. Przede wszystkim składanych sobie i niosących 
wewnętrzne zobowiązania do zaprowadzenia zmiany. Układamy listy postanowień, 
tłoczymy się w siłowniach, kolejkach do dietetyków i gabinetów terapeutycznych. 
Jesteśmy pełni nie tyle nadziei, co stanowczych przekonań, że lada dzień zaczniemy 
się nowi my. Wszystko, co niechciane, odepchniemy w przeszłość. Przed sobą mamy 
tylko możliwości. Jest w tej iluzji coś urokliwego: dziecięca wiara w panowanie nad 
czasem, chęć krojenia go na kawałki i układania swego życia wyłącznie z wybranych 
klocków. Ale jest i coś mroczniejszego.

Dążenie do przemiany przeistoczyło się w przymus jej doznawania i stoi w sprzeczności 
z tradycjami, które kształtowały europejskie umysły, ale również z wytrzymałością 
człowieka współczesnego. Dawniej początek roku był karnawałowym przyzwoleniem 
na zbytek, teraz – po całorocznym karnawale – wdrażamy noworoczne odchudzanie 
i dyscyplinę. Świat od stycznia do grudnia wrzuca nas w tak wiele sytuacji zmian 
i nakazuje błyskawiczną adaptację, że najbardziej marzą się nam odpoczynek oraz 
przestój. Umiejętność hamowania i pozostawania w bezruchu stała się arcytrudna. Do 
tego stopnia, że uczymy się – na kursach, terapiach i szkoleniach – jak robić nic, jak 
prawidłowo wdychać i wydychać powietrze, jak przeżywać czas i ciszę, a nie przepędzać 
je i zagłuszać, nie zapychać aktywnościami. Dorośli ludzie, w szczególności ci, którzy 
osiągnęli sukces, są skłonni płacić za sesje i wizyty zapewniające zatrzymanie oraz 
instrukcje obsługi własnego zmęczenia, przesilenia nadmiarem zmian. 

Chyba już tylko dzieci są zdolne do leniuchowania. Nie cierpią, gdy się je ciągnie na 
rodzinne spacery. Ociągają się i udają, że nie słyszą – nawoływane do pomocy, do 
zrobienia czegoś. Zahipnotyzowane elektroniczną magią chętnie poddają swoje umysły 

ZDOŁALIŚMY PRZEMIENIĆ 
CZAS W PRZECIWNIKA. 
JEŚLI O NIM MÓWIMY, 
TO W KATEGORIACH 
NIEDOSTATKU. ŻE GO NIE 
MAMY, NIE WYSTARCZA. 
ALBO ŻE LECI JAK 
SZALONY. A JEGO UPŁYW 
NAS ZASMUCA. 



FELIETON PAULINY WILK

41

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.

animowanym zaklęciom, gdy ich małe ciała rozkładają się i rozsiadają swobodnie, 
pauzują. Jednak sposób, w jaki od kilkuset lat zarządzamy czasem, zajrzał także do 
krainy niewinności. Psychologowie alarmują, że dzieci nie znają pojęcia nudy. Tracą 
zdolność wiszenia na trzepaku, dyndania do góry nogami – bez powodu, bez poczucia 
płynących minut. 

Zdołaliśmy przemienić czas w przeciwnika. Jeśli o nim mówimy, to w kategoriach 
niedostatku. Że go nie mamy, nie wystarcza. Albo że leci jak szalony. A jego upływ nas 
zasmuca. I że gdy już go mieć będziemy, zdarzy się nareszcie to, czego sobie życzymy. 
Wszystko upragnione przekładane jest na jakieś „potem“, skrywane w ramach weeken-
dów i urlopów, które zwykle okazują się zbyt ciasne, za szybko przemijają. Odpoczynek 
okazuje się zagrożeniem – uwalnia zagłuszone pokłady frustracji, jako czas bez prze-
mian może stać się momentem, w którym dogonią nas wszystkie ich konsekwencje. 
Być może dlatego coraz chętniej wykupujemy „aktywne wakacje“ – czternastodniowy 
pakiet atrakcji i wrażeń, które pozwolą udawać odpoczynek i uniknąć zapaści, jaka 
grozi po zbyt gwałtownym hamowaniu.

Przestaliśmy postrzegać siebie jako cząstki czasu, ogromu przejawiającego się także w 
naszym istnieniu, codziennych i przyziemnych sprawach. Jako ludzkość podejmujemy 
wysiłki, by czas przekroczyć, planujemy pokonanie jego skutków, wręcz jego biolo-
giczne zatrzymanie lub cofnięcie. Jak gdyby miał jedynie niszczący wpływ na to, kim 
jesteśmy. Kult młodości powiązany z filozofią „czas to pieniądz“ wywołały całkowite 
przemeblowanie naszej relacji z nim. Przy okazji zredefiniowaliśmy także zmianę. 
Dawniej to czas ją przynosił, trzeba było na nią czekać, a potem przyzwyczajać się, 
odnajdować na nowo. Teraz przemiany są prowokowane, uchodzą za dowody postępu i 
rozwoju, same stały się przedmiotem modyfikacji – niektóre staramy się powstrzymać, 
inne chcemy przyspieszać i potęgować. 

Wydajemy pieniądze na badania naukowe zatrzymujące procesy starzenia i na operacje 
plastyczne. Objawy upływu lat to znamiona choroby, którą mamy nadzieję wyplenić, 
jak gruźlicę czy polio. Do pewnego stopnia udaje się – można coraz dłużej wyglądać 
młodo, a niektórzy zachowują także młodość ducha i umysłu. Powstrzymujemy zmiany 
naszych ciał i mózgów, aby pozostały jak najdłużej aktywne i zdolne do... zmian. 

Odnawianie, odradzanie się komórek służy za metaforę życia pełnego aktualizacji. 
Polubiliśmy początki, jako konsumenci nie mamy już żalu do ubrań rozpadających się 
po jednym sezonie, już nie marzymy o przedwojennych jesionkach, które przetrwały 
szalone lata 20., 30., a potem całą wojnę. Właściwie cieszymy się, że dokładnie po 
dwóch latach zaczynają zawodzić smartfony – jest okazja do wyczyszczenia danych, 
połączenia się ze światem jeszcze szybciej i inteligentniej. Nietrwałość okoliczności, 
w których żyjemy, już nie doskwiera. Nauczyliśmy się gry w lepiej i słabiej przysto-
sowanych. Trwa bieg z przeszkodami, które utrzymują nas w formie i nie pozwalają 
osiadać. Wszechobecność mutacji i udoskonalania sprawia, że podobne oczekiwania 
mamy wobec siebie: chcemy stawać się inni.

Nie wiadomo jednak, czy głęboka, istotna przemiana jest jeszcze możliwa. Czy umie-
libyśmy ją przeżyć? Nie zamanifestować czy powierzchownie się w nią przystroić, ale 
naprawdę i do szpiku poczuć. Aby tak się stało, potrzebne jest spowolnienie i wycią-
gnięta z lamusa umiejętność czekania na to, co czas pokaże.
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Puszcza Białowieska utożsamia odwieczny mit o pierwotnym 
lesie, który w niewielkim stopniu dotknięty został ludzką ręką. 
Choć nie oparła się wpływom cywilizacyjnym, wciąż uważana 
jest za miejsce wyjątkowe, będąc ostoją rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt. Nic dziwnego, że trafi ła na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

PUSZCZA PUSZCZ
Niegdyś ten rozległy masyw leśny składał się z czterech połą-
czonych ze sobą olbrzymich puszcz – Białowieskiej, Ladzkiej, 

Szereszewskiej i Świsłockiej. Obecnie ocalały tylko jego fragmenty. 
To efekt rozwoju osadnictwa i gospodarki leśnej.

Pierwsi ludzie pojawili się na tych terenach tuż po ostatnim zlo-
dowaceniu, czyli 10-11 tys. lat temu w postaci niewielkich grup 
myśliwych. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą zaś z neolitu. 

W średniowieczu Puszcza Białowieska dzielona była pomię-
dzy szczególnie zasłużone dwory książęce, by od XV wieku 
trafi ć w ręce królewskie – osiedlanie się na tym terenie, jak 
i korzystanie z leśnych zasobów było zarezerwowane wyłącznie 
dla szlachetnie urodzonych. Do legend przeszły królewskie 
polowania, w których gustowali kolejni władcy, w tym rosyjscy 
carowie. Przez Puszczę na przestrzeni wieków przetaczały się 
kolejne zawieruchy wojenne i narodowe powstania.

Wreszcie – w XVIII wieku – dostrzeżono jej potencjał przemysłowy. 
Podczas I wojny światowej Niemcy wywieźli olbrzymie ilości 
drewna, korzystając ze specjalnie w tym celu zbudowanej sieci 
kolei wąskotorowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
dzieło zniszczenia puszczańskiego drzewostanu kontynuowała 

Ma iście królewską posturę – waga 
w granicach 500-900 kg i wysokość 
dochodząca do niemal 190 cm 
budzą respekt. Krótkie, aczkolwiek 
masywne rogi przestrzegają przed 
lekkomyślnym skróceniem dystansu. 
Dworem żubra jest Puszcza 
Białowieska, a jego komnaty skryte są 
za kolumnadą wiekowych drzew.

Audiencja 
u króla puszczy

▲ Białowieskie żubry są najdłużej istniejącą i największą populacją tego 
gatunku na świecie. Fot. Fotolia
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niesławna brytyjska „Centura”, która otrzymała wieloletnią 
koncesję na wyrąb drzew na potrzeby przemysłu tartacznego. 
Kres grabieżczej gospodarce położyło utworzenie w 1932 roku 
Białowieskiego Parku Narodowego, który tym samym stał się 
najstarszym polskim parkiem narodowym.

Puszcza Białowieska zawsze działała i wciąż działa na wyobraźnię. 
Strzeliste sosny masztowe, mocarne dęby i potężne wykroty tworzą 
niemalże pierwotny krajobraz, w którym schronienie znalazły nie 
tylko liczne zwierzęta, ale i… legendy. Jak choćby o uroczysku 
„Zamczysko”, gdzie ponoć stał dwór myśliwski Stefana Batorego, 
a które wieki później okazało się średniowiecznym cmentarzy-
skiem. O Władysławie Jagielle, który przez 8 dni wraz ze swoimi 
rycerzami polował, by zgromadzić pokaźne zapasy mięsiwa 
przed grunwaldzką bitwą. O chadzającym ponoć w pojedynkę 
na niedźwiedzie Auguście II Mocnym czy o Janie Jakubie Rous-
seau – podobno niewiele brakowało, by słynny filozof zamieszkał 
nieopodal Białowieży. Warto również wspomnieć o tajemniczym 
Miejscu Mocy, z którego – jak twierdzą radiesteci – emanuje 
potężna energia, istnieje teoria, że dawni Słowianie odprawiali 
tu swoje rytuały. To tylko nieliczne historie i opowieści zrodzone 

w puszczańskich ostępach. Ale i tak największą wartością Puszczy 
Białowieskiej pozostaje natura.

W Białowieskim Parku Narodowym, który chroni najlepiej 
zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, obecnie występuje 
m.in. ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, 3 tys. gatunków 
roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów 
i ok. 280 gatunków porostów. Stwierdzono też ok. 120 gatunków 
ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Wiele z nich to praw-
dziwe przyrodnicze rarytasy, które można spotkać w niewielu 
miejscach poza Puszczą Białowieską. Jednak wciąż niczym 
magnes turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy przyciąga  
przede wszystkim możliwość zobaczenia żubra.

KRÓL PUSZCZY
Można go zobaczyć na… kolekcjonerskiej białoruskiej jedno-
rublówce z 2001 roku lub w herbie rodu Wieniawa. Podziwiać 
wśród słynnych malowideł zdobiących ściany jaskiń w Lascaux 
czy Altamirze. On jednak nade wszystko ukochał puszczańskie 
ostępy, choć naukowcy przekonują, że w czasach prehistorycz-
nych preferował raczej tereny otwarte.

▲ Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego zachowanych w Europie.  Fot. Hejpodlasie.blogspot.com



44

W PODRÓŻY

ŻUBR BIAŁOWIESKI  
JAK WZORZEC Z SÈVRES
DR INŻ. KATARZYNA DALESZCZYK,  
ADIUNKT P.O. NADLEŚNICZEGO  
W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM

Puszcza Białowieska jest miejscem, gdzie najdłużej 
w naturze przetrwały żubry nizinne, ostatecznie 
wytępione w przyrodzie w 1919 roku. Dziesięć 
lat później, także w Puszczy Białowieskiej, rozpo-
częto proces restytucji żubra, czyli przywrócenia 
gatunku zagrożonego wymarciem do natural-
nego środowiska. Do ośrodka zbudowanego 
specjalnie z myślą o hodowli żubrów przywożono 
osobniki, które ocalały w ogrodach zoologicznych 
i prywatnych zwierzyńcach w różnych krajach. 
Trudny proces restytucji został ukoronowany 
w 1952 roku, gdy poza płot żubrzego rezerwatu 
wypuszczono na wolność dwa młode samce. 
Na wiosnę następnego roku dołączyły do nich 
dwie żubrzyce z cielęciem i to był zaczątek 
pierwszego współcześnie istniejącego wolnego 
stada żubrów. Obecnie populacja w polskiej 
części Puszczy Białowieskiej jest największą na 
świecie. Na koniec 2015 roku liczyła 578 żubrów, 
co – łącznie z populacją z białoruskiej części 
Puszczy (480 osobników) – stanowi ponad 1/6 
całego światowego stada żubrów.
Białowieskie żubry odegrały kluczową rolę 
w odbudowie populacji tego gatunku. Obecnie 
istniejąca światowa populacja żubra posiada 
geny zaledwie 12 założycieli. Jednym z nich był 
ostatni przedstawiciel podgatunku żubra kauka-
skiego (górskiego) – byk Kaukasus, a pozostałych 
11 było żubrami podgatunku białowieskiego 
(nizinnego). Żubry te pochodziły z różnych 
hodowli zamkniętych (zwierzyńców, ogrodów 
zoologicznych), ale ich dalszych lub bliższych 
przodków łączyło jedno – wszystkie wywodziły 
się ze stada w Puszczy Białowieskiej. Także 
w okresie odbudowywania i rozwoju światowej 
populacji żubrów stada z Puszczy Białowie-
skiej (zarówno wolno żyjące, jak i utrzymywane 
w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego 
Parku Narodowego) były głównym rezerwu-
arem żubrów wysyłanych w rozmaite zakątki 
świata celem tworzenia hodowli zamkniętych 
oraz bytujących na wolności. Żubry z Puszczy 
Białowieskiej przetransportowano do ponad 
30 krajów na świecie. 

Żubr jest obecnie największym dziko żyjącym ssakiem w Euro-
pie, zwierzęciem budzącym podziw i respekt, a przy tym – bez 
dwóch zdań – królewskim. W naturze zagrozić mógł mu jedynie 
niedźwiedź, w czasach gdy jeszcze powszechnie zamieszkiwał 
europejskie puszcze, i człowiek, choć w tym przypadku przy-
wilej stawienia mu czoła od pewnego czasu był zarezerwowany 
wyłącznie dla szlachetnie urodzonych. Już w XVI wieku król 
Zygmunt August wydał bowiem dekret, który zabraniał polowa-
nia na żubry bez jego pozwolenia. Duży wkład w jego ochronę 
mieli także imperatorzy z dynastii Romanowów, którzy w XIX 
wieku włączyli Puszczę Białowieską, jedną z ostatnich wówczas 
ostoi tego zwierzęcia, do swoich prywatnych włości.

Jeszcze 20 tysięcy lat temu żubry zamieszkiwały niemal całą 
Europę razem z potężnymi mamutami, nosorożcami włochatymi 
i tygrysami szablozębnymi. Potwierdzają to nie tylko odnaj-
dywane szczątki kopalne, ale też liczne malowidła tworzone 
przez paleolitycznych artystów w jaskiniach Francji i Hiszpanii. 
Archeolodzy odkryli ich kości nawet w… centrum Londynu 
podczas wykopalisk prowadzonych niedaleko stacji metra Royal 
Oak. Trzeba przyznać, że ich wygląd do naszych czasów zmienił 
się w niewielkim stopniu, choć prehistoryczny przodek żubra 
był znacznie potężniejszy.

Niestety, od wczesnego średniowiecza populacja żubrów zaczęła 
gwałtownie się kurczyć. Ludzi kusiły skóry, mięso, a nawet 
rogi. Z tych ostatnich wyrabiano puchary, które – jak głosił 

▲ Utworzony w 1932 roku Białowieski Park Narodowy jest najstarszym 
polskim parkiem narodowym. Fot. Hejpodlasie.blogspot.com
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przesąd – miały niezwykłą moc – dzięki nim dodana do trunku 
trucizna burzyła się i wypływała na wierzch, co miało chronić 
przed skrytobójcami, a tych, zwłaszcza na królewskich dwo-
rach, nie brakowało. Nie bez znaczenia była również ekspansja 
osadnictwa, które sprawiło, że puszcze były trzebione razem 
z ich odwiecznymi mieszkańcami. Wielowiekową tradycję 
miały także królewskie polowania. Na te szlachetne zwierzęta 
wyprawiali się między innymi Władysław Łokietek, Władysław 
Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk i jego syn Aleksander, Stefan 
Batory, Jan Kazimierz, sascy władcy Polski. Nawet Stanisław 
August Poniatowski, który nie hołdował myśliwskiej pasji, 
organizował polowania, by podtrzymać królewską tradycję. 
W efekcie pod koniec XVIII wieku żubry można było spotkać 
jedynie w Puszczy Białowieskiej i na Kaukazie.

Na chwilę trzebienie żubrów zostało zahamowane w XIX wieku 
za sprawą rosyjskich carów, którzy upodobali sobie Puszczę Biało-
wieską jako miejsce polowań. W Białowieży z rozkazu Aleksandra 
III wybudowano nawet okazały pałac, a okoliczna zwierzyna była 
systematycznie dokarmiana i chroniona przed kłusownikami. Od 
1809 roku corocznie przeprowadzano też spis żubrów. Zabicie 
któregoś z nich w zaborze rosyjskim groziło wywózką na Sybir, 
którą później zastąpiono wysokimi karami pieniężnymi.

Niestety, wielkimi krokami zbliżała się już I wojna światowa, 
która odcisnęła krwawe piętno nie tylko na kształcie Europy, ale 
również spustoszyła Puszczę Białowieską. Ostatni żubr żyjący 

na wolności w Puszczy Białowieskiej został zastrzelony w 1919 
roku przez Bartłomieja Szpakowicza z Białowieży. Ocalało 
jedynie kilkadziesiąt zwierząt znajdujących się w hodowlach 
zamkniętych, w tym zaledwie trzy sztuki w Polsce, w pszczyń-
skim majątku księcia von Pless. 

W XX wieku żubr stanął na krawędzi zagłady. Jego przetrwanie 
stało się możliwe dzięki zamkniętym hodowlom, miłośnikom 
przyrody i dużej dawce szczęścia. Kluczowym momentem był 
Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody, który odbył się 
w Paryżu w 1923 roku. Poruszono wówczas kwestię ochrony 
wymierającego gatunku. Wkrótce przy drodze łączącej Białowieżę 
z Hajnówką powstał zwierzyniec, do którego sprowadzono osobniki 
z Niemiec, Danii i Szwecji. Pierwsze żubrzątko reprezentujące 
podgatunek nizinny (drugim jest kaukaski) przyszło na świat 
w 1937 roku. Wkrótce w rezerwacie hodowlanym pozostawiono 
same żubry czystej krwi, które szczęśliwie przetrwały zawieruchę 
wojenną. Pomyślny rozwój białowieskiego stada sprawił, że 
w 1952 roku pierwsze żubry zostały wypuszczone na wolność. 
Szybko odnalazły swoje pierwotne ostoje i przypomniały sobie 
naturalne zachowania. Białowieska hodowla dała początek 
wielu stadom zagranicznym – od 1946 roku przekazano kilkaset 
sztuk tych zwierząt. 

W HODOWLACH I NA WOLNOŚCI
Obecnie żubry przebywają zarówno na wolności, jak i w rezer-
watach, ogrodach zoologicznych oraz prywatnych hodowlach. 

▲ Wczesnośredniowieczne kurhany znajdujące się w Rezerwacie Szczekotowo – jedne z najstarszych śladów bytności człowieka w Puszczy Białowieskiej.  
Fot. Hejpodlasie.blogspot.com
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Szacuje się, że na całym świecie jest ich ok. 5.600. W praktyce 
oznacza to, że aktualnie prawie co trzeci żubr jest „Polakiem” 
– w naszym kraju jest ich ok. 1.600, w większości żyjących 
w wolnych stadach (w Puszczach – Białowieskiej, Knyszyńskiej 
i Boreckiej, w Bieszczadach i na terenie Pomorza Zachodniego). 

NOWE SIEDLISKA ŻUBRÓW
PROF. DR HAB. WANDA OLECH-PIASECKA, KOORDYNATOR PROJEKTU „ROZWÓJ METAPOPULACJI 
ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE”, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Projekt „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce” jest kontynuacją projektu 
„Ochrona in situ żubra – część północno-wschodnia”. W obydwu projektach podstawowym 
celem było utrzymanie, w jak najlepszych warunkach, populacji żubra oraz dążenie do jej 

rozprzestrzenienia. Te podstawowe cele, jak i szereg dodatkowych, były realizowane, a populacja żubra w ciągu 
ostatnich pięciu lata wzrosła w tym regionie kraju o ponad 25%.
Najbardziej istotnym aspektem projektu jest jego struktura, czyli współpraca wielu partnerów, nadleśnictw Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Białowieskiego Parku Narodowego w spójnym zajmowaniu 
się żubrem. Wartością dodaną jest coraz bardziej ścisła współpraca i wzrost chęci wzajemnej pomocy, życzliwości 
i zainteresowania. Korzyści płynące z realizacji projektów przede wszystkim dotyczą głównego beneficjenta, 
czyli żubra, ale również wart podkreślenia jest znaczący rozwój współpracy. 
Tworzenie nowych populacji dla dalszej ochrony gatunku jest bardzo istotne. Większa liczba niewielkich stad 
żubra połączonych w funkcjonalną metapopulację rozprasza ryzyko wynikające z zagrożeń dla gatunku, tj. cho-
rób i inwazji pasożytniczych oraz niskiej zmienności genetycznej. Sukcesem było wypuszczenie ośmiu żubrów 
na terenie Nadleśnictwa Żednia, gdzie tworzone stado połączy areał bytowania populacji Puszcz Białowieskiej 
i Knyszyńskiej. Kolejny sukces uzyskamy niedługo w Puszczy Augustowskiej, w której już poprawiono warunki 
siedliskowe w obszarze planowanej ostoi nowego stada.

Jednym z kluczowych warunków ochrony żubrów jest ich roz-
przestrzenianie poprzez zakładanie nowych hodowli i zwięk-
szanie liczebności. Potrzebne są do tego duże kompleksy leśne. 
W tak zdefiniowane cele i warunki wpisuje się projekt „Rozwój 
metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”. Zakłada on 

▲ Jesienią i zimą żubry często wychodzą na pola przylegające do kompleksów leśnych, by tam zdobyć pożywienie. Fot. Hejpodlasie.blogspot.com
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przede wszystkim poszukiwanie nowych siedlisk i poszerzanie 
występowania gatunku na terenach Puszcz – Białowieskiej, 
Boreckiej i Knyszyńskiej. W ramach projektu między innymi 
kontraktowane są łąki wokół puszcz, na których po skoszeniu 
pozostawiane jest siano służące jako pokarm dla żubrów. Powstają 

naturalne poletka żerowe i wodopoje, których zaczyna brakować 
na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych.

Kwestia pokarmu żubrów bywa niekiedy problemem. W ich 
diecie dominują rośliny, których zaczyna brakować jesienią i zimą. 
Wówczas konieczne jest dokarmianie. W innym wypadku żubry 
zaczynają wychodzić na sąsiadujące z lasami pola, powodując 
szkody w gospodarstwach rolnych.

Wśród innych działań realizowanych w ramach wspomnianego 
projektu znalazły się m.in. budowa w Nadleśnictwie Supraśl 
zagrody ekspozycyjno-edukacyjnej oraz zagrody adaptacyjnej 
w Nadleśnictwie Żednia, która posłużyła do stworzenie nowego 
stada żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. W planach jest również 
„przeprowadzka” żubrów do Puszczy Augustowskiej. Na wszyst-
kich badanych obszarach prowadzony jest monitoring zwierząt 
za pośrednictwem urządzeń telemetrycznych. 

Żubr nie przestaje zaskakiwać. W październiku 2016 roku naukowcy 
ogłosili wyniki badań DNA jego odległych przodków. Okazało 
się, że współczesny żubr jest efektem krzyżówki pierwotnego 
żubra z turem. Doszło do niej ok. 120 tysięcy lat temu. Badania 
tego fascynującego zwierzęcia są kontynuowane. Czego jeszcze 
dowiemy się o królu puszczy?

MARIUSZ GOLAK

▲ Żubr – król puszczy w zimowej scenerii. Fot. Hejpodlasie.blogspot.com

PROJEKT „ROZWÓJ METAPOPULACJI ŻUBRA 
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE” 
WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY EOG. 
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Pszczoły dają miód – ten fakt 
znają już przedszkolaki. Ale 
ludzie pszczołom zawdzięczają 
o wiele więcej. Czego dzieci 
mogą już nie wiedzieć – 
praktycznie większą część 
pożywienia, które trafia na 
nasze stoły. Niestety, ostatnio 
pszczół ubywa i są w coraz 
gorszej kondycji. Dlatego 
musimy je chronić i im 
pomagać.

Jak informuje Greenpeace, ponad ¾ gatunków roślin upraw-
nych w Europie rośnie i wydaje plon dzięki pszczołom i innym 
owadom zapylającym.  Również hodowla zwierząt i produktów 
odzwierzęcych jest zależna od pracy pszczół – zapylają one 
wiele roślin uprawianych na pasze.

Raport „Nie tylko miód” przygotowany przez Greenpeace podaje, 
że wartość pracy pszczół dla polskiego rolnictwa przekracza 
4,1 mld zł rocznie. I gdyby pszczół zabrakło, rośliny uprawne 
trzeba byłoby zapylać inaczej – np. ręcznie. Drastycznie spadłaby 
produkcja rolna i dramatycznie wzrosły ceny żywności. Niestety, 
liczba owadów zapylających na całym świecie sukcesywnie 
i znacząco maleje. Jak alarmuje Greenpeace, rolnicy z Kalifornii 
czy Hiszpanii już borykają się z problemem spadku populacji 
pszczół. Sprowadzają te owady specjalnie po to, by zapylały 
hodowane przez nich migdały czy truskawki.  Pszczeli problem 

Stop pszczelej 
apokalipsie!

dotyczy również naszego kraju. Po zimie liczba pszczół spada 
u nas średnio o 20%.

To duży i znaczący odsetek. Tym bardziej, że pszczoły i ich 
dobrostan są istotne nie tylko w rolnictwie. Przeważająca 
większość roślin dziko rosnących (około 90%) jest również 
zapylana przez owady – w Polce głównie przez te z rodziny 
pszczołowatych.

SZKODLIWE PESTYCYDY
Pszczół, tych dzikich i hodowlanych, ubywa. Raport przy-
gotowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 
(IUCN) i opublikowany w roku 2014 podaje, iż ponad 9% 
dzikich pszczół w Europie jest zagrożonych wyginięciem,  
a  kolejne 5,2% może być nim zagrożone w przyszłości. Prawie 
30% tych zagrożonych gatunków jest endemiczna, czyli można 

Fot. Fotolia
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hotele dla owadów zapylających i opiekuje się nimi, inni tworzą 
ogrody przyjazne zapylaczom, biorą udział w badaniach nauko-
wych – Wielkim Spisie Zapylaczy. W ciągu czterech lat ponad 
20 tysięcy osób włączyło się w pszczele działania. Osiągnęliśmy 
efekt roju – mówi Katarzyna Jagiełło.

Wielki Spis Zapylaczy to prowadzone we współpracy z naukowcami 
i przyrodnikami badania naukowe nad owadami zapylającymi. 

je znaleźć tylko w Europie. Pogarsza się też zdrowie pszczół 
i ich odporność na choroby i pasożyty. Zagrożeniem dla nich 
jest przede wszystkim rolnictwo przemysłowe i stosowane 
w produkcji roślin uprawnych pestycydy – chemiczne środki 
owadobójcze. Zmniejszają one odporność owadów na choroby 
i pasożyty, zaburzają ich zdolność uczenia się i zapamiętywania, 
orientację w przestrzeni.

Na  rzecz ochrony pszczół aktywnie działa m.in. organizacja 
Greenpeace. Poszerza wiedzę o problemie wymierania pszczół 
miodnych i owadów zapylających wśród społeczeństwa,  promuje 
pszczelarstwo. Wspiera rozwój rolnictwa zrównoważonego i ekolo-
gicznego, przyjaznego dla owadów zapylających – postuluje m.in. 
by zwiększać ilość i różnorodność kwiatów poprzez utrzymywanie 
ukwieconych obrzeży pól i włączać półnaturalne obszary do 
obszarów rolnych.   Apeluje również o wprowadzenie w Polsce 
i w Unii zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół. 
Dowody na to, że pestycydy te są bardzo toksyczne i szkodzą 
pszczołom, znamy już od dawna. Pszczoły pełnią bardzo ważną 
rolę w zapylaniu wielu roślin. Jeśli stracimy pszczoły, będzie to 
potężny cios dla ludzi i środowiska. Komisja Europejska powinna 
natychmiast zakazać wszystkich środków chemicznych, które są 
tak wielkim zagrożeniem dla naszego ekosystemu – powiedziała 
Katarzyna Jagiełło, ekspertka Greenpeace Polska ds. rolnictwa 
ekologicznego i koordynatorka kampanii „Adoptuj pszczołę”.

PSZCZOŁY DO ADOPCJI
 „Adoptuj pszczołę”  to nazwa akcji na rzecz ochrony pszczół pro-
wadzonej przez Greenpeace Polska od 2013 roku. Na dedykowanej 
jej stronie internetowej można było wirtualnie „zaadoptować 
pszczołę”, czyli przekazać organizacji fundusze, które później 
zostały wykorzystane na działania chroniące te owady.  Adopcja 
mogła być jednorazowa lub regularna. Jeżeli ktoś zdecydował się 
na adopcję przynajmniej 25 pszczół lub na adopcję regularną – 
zostawał Pszczelim Bohaterem. Jesienią 2016 roku Greenpeace 
Polska zakończył czwartą edycję projektu „Adoptuj pszczołę”. W jej 
ramach ponad 8300 osób adoptowało prawie 120 tys. pszczół.

Dzięki pozyskanym funduszom w ciągu trzech ostatnich lat 
Greenpeace w 16 miastach Polski umieścił sto hoteli dla owadów 
zapylających, stworzył w Warszawie ogród społecznościowy dla 
pszczół i ludzi, odbudował pszczelą populację w Przyczynie 
Dolnej oraz uruchomił Wielki Spis Zapylaczy, czyli nowatorskie 
badania naukowe, które pozwalają dowiedzieć się, jak żyje się 
pszczołom w Polsce i jak można im jeszcze skuteczniej pomóc. 
„Adoptuj pszczołę” pokazuje, jak ważne dla Polek i Polaków jest 
dobro pszczół i innych owadów zapylających. Co roku tysiące osób 
dołącza do akcji i angażuje się w pomaganie pszczołom. Oznacza 
to nie tylko wirtualną adopcję. Wielu uczestników akcji buduje 
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Pracowici  
zapylacze
W Polsce oprócz gatunków pszczół miodnych hodo-
wanych przez pszczelarzy, rośliny są zapylane rów-
nież przez ok. 450 gatunków owadów należących 
do rodziny pszczołowatych. Większość z nich to 
pszczoły samotnice. Ale należą do nich również np. 
trzmiele, murarki ogrodowe, lepiarki wiosenne czy 
porobnice. Nie produkują wprawdzie miodu, ale 
w procesie zapylania są nawet bardziej skuteczne 
niż pszczoły miodne. Są mniejsze, więc mogą dostać 
się w miejsca dla nich niedostępne, oblatują też 
większą liczbę roślin.

▲ Powierzchnia badawcza Wielkiego Spisu Zapylaczy zorganizowanego 
przez Greenpeace Polska. Fot. Konrad Konstantynowicz
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Bartnictwo
Bartnictwo to dawna forma pszczelarstwa, polega-
jąca na chowie dzikich pszczół w ich naturalnym 
środowisku – lesie. W tym celu w pniach drzew 
drążono dziuple – czyli barcie lub wykonywano 
kłody bartne – drążąc dziuple w części odciętego 
pnia, który potem wieszano na drzewie. Zbieraniem 
leśnego miodu zajmowali się bartnicy zwani również 
bartodziejami. Rozwój tej profesji przypada w Polsce 
na wiek XVI i XVII, zanik na wiek XIX.

POWRÓT DO TRADYCJI
Inny sposób pomocy polskim owadom zapylającym znalazło 
Nadleśnictwo Augustów. Postanowiło przypomnieć tradycje 
polskiego bartnictwa i w ten sposób zwrócić uwagę na to, jak 
dużą rolę w ekosystemie odgrywają pszczoły i inne owady 
zapylające.  Leśnicy chcieli również odbudować kolonie dzikich 
pszczół i chronić augustowską odmianę pszczoły oraz stworzyć 
podstawy prawne bartnictwa. Zadanie to Nadleśnictwo Augu-
stów podjęło wspólnie z nadleśnictwami  Browsk z Puszczy 
Białowieskiej, Maskulińskie z Puszczy Piskiej i Supraśl z Puszczy 
Knyszyńskiej realizując z nimi dwuletni projekt „Tradycyjne 
bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”.

Przede wszystkim postawiono tu na edukację. W ramach tego 
projektu ukazało wiele artykułów prasowych, audycji radiowych 
i telewizyjnych poświęconych bartnictwu. Wydanych zostało 
kilka publikacji, w tym „Przewodnik po roślinach miododaj-
nych”, folder „Bartnictwo wczoraj i dziś” czy album fotograficzny 
„Barć” autorstwa Romana Rogozińskiego.

Zorganizowano również zajęcia edukacyjne przybliżające tajniki 
pracy bartnika, a z pomocą pasjonatów z Bractwa Bartnego 
powstał kącik bartny, gdzie można poznać narzędzia nieodzowne 
w pracy bartnika. Wiedzy o pszczołach i bartnictwie dostarczają 
również  ścieżki edukacyjne i multimedialne kioski. Dwa z nich 

Część badań prowadzona była w modelu nauki obywatelskiej. 
Każdy kto podczas spaceru lub prac w ogrodzie zobaczył pszczołę, 
mógł zrobić jej zdjęcie i zanotować czas i miejsce obserwacji, po 
czym dodać te informacje na dedykowanej stronie internetowej. 
Dzięki takiemu udziałowi zaangażowanych wolontariuszy bada-
nia mogły mieć szerszy zasięg.  Na podstawie badań powstanie 
raport, który będzie mógł pomóc w stworzeniu planów ochrony 
pszczół w naszym kraju.

▲ Inauguracja trzeciej edycji akcji „Adoptuj pszczołę". Fot. Konrad Konstantynowicz 
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wyposażone są w kamery umożliwiające internetową obserwację 
pszczół „na żywo”. Oglądać owady można na stronie internetowej 
dedykowanej projektowi. Ważnymi elementami projektu były 
również umowy z dwiema renomowanymi uczelniami. Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapewniła opiekę 
naukową nad pszczołami, w tym badania zdrowotności, analizę 
występujących w barciach ras oraz obserwację ogólnej zdrowotności 
rojów. Uniwersytet w Białymstoku analizował zawiłą sytuację 
prawną, gdyż bartnictwo od wielu lat nie podlega odrębnym regu-
lacjom – stwierdza Roman Rogoziński z Nadleśnictwa Augustów.

DZIKI MIÓD
Oprócz edukacji, istotnym aspektem projektu była również jego 
część praktyczna. W lasach powstało ponad 30 domów dla dzi-
kich pszczół – barci i kłód bartnych. Ale samo ich założenie to 
nie wszystko. O pszczoły w nich mieszkające trzeba się przecież 
troszczyć i zbierać miód. Nadleśnictwo pielęgnuje więc tradycje 
i wykonuje wszystkie prace związane z zawodem bartnika. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się okazjonalne akcje związane z tradycyjnymi 
pracami bartników, jak „Miodobrania” czy „Łaźbienia”. Barciowa 
tematyka pojawia się regularnie podczas spotkań edukacyjnych 
i wizyt różnych delegacji, a wystawy czasowe organizowane są 
podczas targów i festynów – mówi Roman Rogoziński.

Ciekawostką jest, że w początkowej fazie realizacji projektu, 
w poznawaniu tajników pracy bartnika pomogli profesjonalni 
bartnicy z rosyjskiej Baszkirii. Uczyli budowy kłód bartnych oraz 
barci i pokazywali, jak należy opiekować się leśnymi pszczołami.

Dobrostan pszczół jest jednym z priorytetów Nadleśnictwa Augu-
stów. I projekt związany z tradycyjnym bartnictwem nie jest 
ostatnim, który planuje wdrożyć mając na uwadze ochronę tych 
owadów. Toczą się już prace nad dwoma kolejnymi. – W pod-
sumowaniu można uznać, że w wielu cząstkowych pracach nie 
jesteśmy mistrzami. Chociażby w precyzyjnej znajomości historii 
bartnictwa, czy staropolskiej metodzie wchodzenia na drzewo. 
Wręcz cieszy nas, że są niezależne stowarzyszenia, bractwa i osoby 
prywatne, które również pomagają pszczołom, często lepiej od nas. 
Bo przecież troska o przyrodnicze bogactwo to jeden z celów naszych 
przedsięwzięć. Nie zmienia to jednak faktu, że w dziedzinie rozmiaru 
rzeczywistej poprawy warunków bytowania pszczół w polskich 
lasach, a także skali związanej z tym edukacji, Lasy Państwowe są 
niekwestionowanym liderem – podsumowuje Roman Rogoziński.

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

PROJEKT  „TRADYCYJNE BARTNICTWO 
RATUNKIEM DZIKICH PSZCZÓŁ W LASACH” 
ZOSTAŁ WSPARTY Z FUNDUSZY EOG

▲ Kłoda bartna. Fot. M. Południak

▲ Kłoda bartna. Fot. M. Południak
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Prawo mam
Kobiety w ciąży, podczas porodu 
i w okresie połogu powinny być objęte 
wyjątkową opieką. Szczegółowe wytyczne, 
mówiące o tym, w jaki sposób ta troska 
powinna być realizowana określają 
również normy prawne w postaci 
standardów opieki okołoporodowej 
określonych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Rzetelne udzielanie informacji, życzliwość 
personelu medycznego, uwzględnianie 
potrzeb rodzącej, są w tym dokumencie 
szczególnie akcentowane. Niejednokrotnie 
jednak przepisy obowiązują jedynie 
na papierze. O tym, jak wygląda 
rzeczywistość na polskich porodówkach 
i oddziałach położniczych rozmawiamy 
z Joanną Pietrusiewicz, prezeską Fundacji 
Rodzić po Ludzku oraz Iwoną Adamską-
Salą z Fundacji Rodzić po Ludzku oraz 
Stowarzyszenia Obywatel Mama.

Standardy opieki okołoporodowej określone są 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, obowią-
zującym od 2011 roku. Jakie są najważniejsze 
zapisy tego dokumentu? 
Joanna Piertusiewicz: Rozporządzenie dotyczące 
standardów opieki okołoporodowej ukazało się w 2010 
roku, już 6 lat temu. Oficjalnie obowiązują one więc 
od 2011 roku. Standardy postępowania oraz proce-
dury medyczne z zakresu opieki okołoporodowej 
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem, określają poszczególne elementy 
opieki medycznej sprawowanej w zakładach opieki 
zdrowotnej, mającej na celu uzyskanie dobrego 
stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu 
do niezbędnego minimum interwencji medycznych. 
Zgodnie ze standardami każda kobieta ma prawo 
m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej 
środowiskowej, korzystania z niefarmakologicz-
nych metod łagodzenia bólu, picia w trakcie porodu, 
wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto, osobą 
sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą 
i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe 
kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą 
w ciąży fizjologicznej.

fo
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Często słyszymy jednak, że pomimo iż rozporządzenie 
jest standardem medycznym i stanowi część systemu 
powszechnie obowiązującego prawa, nie jest traktowane 
przez większość szpitali jako obowiązujące. Dlaczego 
tak się dzieje?
JP: Z przeprowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku 
w 2012 r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podej-
muje się nawet prób jego wprowadzania. Decydenci w służbie 
zdrowia (MZ, NFZ) nie stworzyli również żadnego systemu 
kontroli wdrażania standardów i rozliczania osób odpowie-
dzialnych (dyrektorów, ordynatorów) za ich funkcjonowanie 
w placówkach. Podobne wnioski wyłaniają się także z różnych 
badań i analiz, m.in. z audytu społecznego przygotowanego 
przez Stowarzyszenie Obywatel Mama z Krakowa, jak również 
z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jasno z nich wynika, że 
poziom wdrożenia standardów jest stosunkowo niski i w tej 
sprawie jest jeszcze dużo do zrobienia. Owszem, w opiece oko-
łoporodowej zmieniło i zmienia się wiele, jeśli odniesiemy to 
do sytuacji jeszcze sprzed 15 lat. Jednak świat idzie do przodu 
bardzo dynamicznie i w związku z tym, w galopującym tempie 
zmieniają się nasze potrzeby i rosną wymagania, również te 
dotyczące opieki okołoporodowej. Stąd mamy prawo stwierdzić, 
że proces wdrażania przepisów otaczających opieką kobiety 
w ciąży i podczas porodu, jest zbyt powolny. Dlatego też Fundacja 
Rodzić po Ludzku apelowała o to, aby w Ministerstwie Zdrowia 
powołać zespół, który się zajmie tym problemem: jak wdrożyć 
standardy, zastanowić się gdzie są bariery, które nie pozwalają 
na jego funkcjonowanie w tak wielu placówkach, co jest tego 
powodem. Udało się to dopiero w ramach projektu, który 
realizujemy ze środków EOG. Efektem działań tej grupy były 
rekomendacje, które zostały przedstawione Ministrowi Zdrowia. 
Głównym postulatem, jaki zaakcentowano, była konieczność 
stałego monitorowania opieki okołoporodowej. 

Prześledźmy, jak wdrażanie standardów opieki okołopo-
rodowej wygląda w praktyce. Stowarzyszenie Obywatel 
Mama z Krakowa, w ramach projektu „Mamy prawo” 
finansowanego ze środków EOG przeprowadziło audyt 
społeczny we wszystkich małopolskich szpitalach. Jakie 
są najważniejsze wnioski z tego monitoringu?
Iwona Adamska-Sala: U podstaw badania, nazwanego przez 
nas audytem społecznym, leżała chęć sprawdzenia dostęp-
ności oraz jakości usług z zakresu opieki okołoporodowej 
gwarantowanych przez polskie prawo. Od 2012 roku, czyli 
od momentu wejścia w życie przepisów, nie zostało przepro-
wadzone żadne badanie wśród kobiet, które mówiłoby, jak 
realizowane są standardy. Stowarzyszenie Obywatel Mama jest 
z Krakowa, więc pod lupę wzięłyśmy wszystkie małopolskie 
szpitale ginekologiczno-położnicze. Badanie było zrealizowane 

Od lewej: Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po 
Ludzku oraz Iwona Adamska-Sala z Fundacji Rodzić po Ludzku 
oraz Stowarzyszenia Obywatel Mama. Fot. Adam Tuchliński

IWONA ADAMSKA-SALA:
WYNIKI AUDYTU 
PRZEPROWADZONEGO 
W SZPITALACH POKAZUJĄ, 
ŻE NAJWIĘKSZĄ ROLĘ 
W ZADOWOLENIU Z OPIEKI 
OKOŁOPORODOWEJ 
ODGRYWAJĄ ŻYCZLIWOŚĆ 
PERSONELU ORAZ 
PRZESTRZEGANIE PRAWA 
PACJENTEK I ICH RODZIN 
DO INFORMACJI.
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porodzie. Sprawdzaliśmy dostępność sprzętów pozwalających 
na uśmierzanie bólu na salach porodowych (piłki, drabinki, 
worki sako, wanna, prysznic czy stołek). Dodatkowo zbadali-
śmy naturalność porodu, czyli sprowadzenie do niezbędnego 
o minimum interwencji medycznych. Standardy mówią wyraźnie 
i minimalizowaniu liczby interwencji medycznych podczas 
porodu. Niestety, jak pokazały wyniki naszego audytu, ten para-
metr wypadł najsłabiej spośród wszystkich badanych kategorii.

Podobne dane dotyczące stale rosnącej liczby cesarskich 
cięć podaje raport OECD – W Polsce już co trzecie dziecko 
przychodzi na świat poprzez cesarkę. Jak Panie myślą, 
z czego to wynika?
JP: Wskaźnik liczby cesarskich cięć jest w Polsce bardzo 
wysoki i jest też jednym z kryteriów świadczących o wysokiej 
medykalizacji porodów. Te liczby powinny nas skłaniać do 
zastanowienia. Brakuje tu rzetelnej diagnozy, potwierdzonej 
badaniami naukowymi, ale z naszych obserwacji wynika, że 
już sam przekaz medialny związany z porodem, może budzić 
strach kobiet. Poród prawie zawsze jest pokazywany w tele-
wizji czy internecie jako doświadczenie bardzo ryzykowne, 

w 28 placówkach – bezpośrednio na oddziałach, jak również 
poprzez wypełnianie przez kobiety ankiet elektronicznych. 
Dwa szpitale odmówiły przeprowadzenia badań bezpośrednich, 
dlatego obraz sytuacji w tych placówkach zdiagnozowano na 
podstawie ankiet elektronucznych wypełnionych na stronie 
www.prawomamy.pl. Założyliśmy próbę badawczą na poziomie 
min. 6% porodów dla każdego ze szpitali w 2014 roku. Badanie 
zostało przeprowadzone w oparciu o doświadczenia kobiet, które 
urodziły w okresie od 1 maja 2013 r. do 17 stycznia 2016 roku. 
W wyniku audytu zebraliśmy 3602 ankiety z czego ponad 82% 
dotyczyła porodów z 2015 r. Dodatkowo w tym samym okresie 
pozyskiwano od 28 badanych placówek informacje w trybie 
dostępu do informacji publicznej. W audycie skoncentrowaliśmy 
się na zagadnieniach dotyczących godności kobiety rodzącej, 
w szczególności na przestrzeganiu jej prawa do informacji, 
do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
do poszanowania kobiety rodzącej tonem głosu, gestem czy 
słowem, prawa do intymności. Ponadto wzięliśmy pod uwagę 
także warunki panujące w szpitalach. Nie chodziło nam jedynie 
o warunki sanitarno-lokalowe. Chcieliśmy również zdiagnozo-
wać dostępność psychologów oraz doradców laktacyjnych po 

fot. Fotolia
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dynamiczne, zwykle w niepokojącej sytuacji, w karetce. Lęk 
pogłębia też przekaz międzypokoleniowy. Generacja naszych 
matek, albo o porodzie nie mówi (z racji tak traumatycz-
nego przeżycia tego wydarzenia w latach 80. i 90. XX wieku), 
albo mówi negatywnie. Ponadto, w Polsce zdrową kobietą 
w ciąży zajmują się lekarze, specjaliści od leczenia i patologii, 
w związku z tym personel medyczny właściwie nie potrafi 
wspierać kobiet zdrowych i skupiać się na wsparciu naturalnych 
procesów, wpisanych w fizjologię kobiety. Jednym z czynników 
przyczyniających się do wzrostu cc jest zapewne brak pełniej 
dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego. Są też inne 
czynniki: cesarka trwa dla lekarza krócej niż poród naturalny 
i może być w pełni zaplanowana.

IA-S: Na przestrzeni kilkunastu lat możemy zaobserwować dwa 
trendy: pierwszy to dążenie do naturalnego porodu, do rodzicielstwa 
bliskości – kobiety z tej grupy chcą się skonfrontować ze swoją 
siłą, mocą i rzetelnie się do porodu przygotować. Część z nich 
najchętniej chciałaby urodzić w domu, ponieważ szpital nadal 
nie daje gwarancji przestrzegania standardów i kobieta, która 
ma swój plan porodu nie wie, czy w szpitalu będzie mogła go 
zrealizować. Drugi trend jest związany właśnie ze wspomnianym 
lękiem, ucieczką od natury, często w kierunku cesarskiego cięcia. 
To poddanie się personelowi medycznemu,  jest podyktowane 
często brakiem zaufania w swoje siły i wiarę w to, że jestem 
w stanie urodzić bez niepotrzebnych interwencji medycznych. 
Myślę, że dużą rolę we wzmacnianiu tej wiary w naturalne siły 
kobiety, odgrywa personel medyczny. Szpital powinien wspierać 
kobietę, asystować jej, a nie traktować jako biernego odbiorcę 
i obserwatora udzielanych świadczeń medycznych.

Wróćmy do wyników audytu, jak przedstawia się ten 
stopień naturalności porodów w małopolskich szpitalach?
IA-S: Badanie wykazało silne zmedykalizowanie porodów. Natu-
ralność porodu jest realizowana na poziomie 48,5 %. Wszystkie 
interwencje medyczne, takie jak cięcie cesarskie, nacięcie kro-
cza, przebicie pęcherza płodowego, są na poziomie znacznie 
wyższym niż rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia. 
Odsetek samych cc wynosi 43%. Tylko przy 16,5% porodów 
fizjologicznych realizowany był standard co najmniej dwóch 
godzin kontaktu „skóra do skóry” matki i dziecka. W przypadku 
porodów za pomocą cc ten kontakt w 1/3 przypadków zupełnie 
nie był realizowany, a w blisko 80% przypadków wynosił nie-
całe 15 minut lub dziecko było przykładane na chwilę tylko do 
policzka. Wynika to często z tego, że większość standardowych 
czynności wokół rodzącej i dziecka jest zorganizowana w taki 
sposób, że przerywa kontakt „skóra do skóry”. Zgodnie ze „starą 
szkołą” w wielu szpitalach w pierwszej kolejności dziecko należy 
zważyć, zmierzyć, zbadać itd. Nie pozwala się kobiecie i nowo 

Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodo-
wej każdej kobiecie ciężarnej od 21 do 31 tygodnia 
ciąży przysługują raz w tygodniu wizyty położnej POZ 
w edukacji przedporodowej. Od 32 tygodnia ciąży 
aż do rozwiązania takich wizyt powinno być dwie 
w tygodniu. W sumie 30 wizyt. Mowa o wizytach, 
które odbywają się od poniedziałku do piątku.
Podstawą prowadzenia takiej edukacji, która obej-
muje również kobiety w ciąży wysokiego ryzyka jest 
opracowany przez położną POZ plan edukacji, który 
obejmuje takie zagadnienia jak:
–  praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu,
–  omówienie kwestii połogu i przygotowanie do niego,
–  przekazanie wiedzy na temat karmienia piersią,
–  przygotowanie kobiety do rodzicielstwa.
Każda położna ma za zadanie również sprawować 
opiekę zdrowotną nad kobietą ciężarną, a w przypadku 
zdiagnozowania jakichkolwiek odstęp skierować do 
lekarza ginekologa.

Źródło: Standardy opieki okołoporodowej

fot. Fotolia
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narodzonemu dziecku na nieskrępowany kontakt, wzajemne 
poznanie i nacieszenie się sobą.

A jak wyglądają pozostałe badane aspekty: prawo do 
informacji i podmiotowe traktowanie kobiety?
IA-S: Wyniki audytu pokazują, że obowiązujące od 2012 roku 
standardy opieki okołoporodowej realizowane były w wojewódz-
twie małopolskim w latach 2013-2015 na poziomie niespełna 
65%. We wszystkich badanych obszarach, czyli w prawie do 
informowania, do decydowania i do szacunku występuje szereg 
naruszeń. Wynik w kategorii „informowanie” na poziomie 63% 
pokazuje, że występują poważne problemy z informowaniem 
rodzących o przysługujących im prawach i stosowanych wzglę-
dem nich interwencjach medycznych. Brakuje prostego wytłu-
maczenia kobietom, co się z nimi dzieje, co nastąpi za chwilę, 
dlaczego dzieje się tak a nie inaczej. Personel medyczny obecny 
przy porodzie często nawet nie przedstwia się i nie wyjaśnia 
powodów swojej obecności na sali porodowej.

Kategoria „podmiotowość” jest jeszcze na niższym pozio-
mie (niespełna 52%) i wskazuje na duże naruszanie prawa 
kobiet do decydowania o przebiegu porodu, respektowania 
ich preferencji i stosowania bez ich zgody interwencjach. 
Kobiety nie zawsze miały swobodę przyjmowania dogodnej 
dla nich pozycji podczas porodu – w pierwszym okresie miało 
ją blisko 80% rodzących, w drugiej fazie porodu jedynie 
55%. Znieczulenie otrzymało 25,8% kobiet, zaś 15,4 % nie 
otrzymało znieczulenia, mimo że je chciało. Bardzo ważnym 

wnioskiem jest wychwycenie znacznych różnic w traktowa-
niu przez personel i realizację prawa w przypadku kobiet 
posiadających plan porodu a pozostałymi, które takiego planu 
nie przedstawiły. Wygląda na to, że te same szpitale działają 
w dwóch trybach, pierwszym „standardowym” i drugim, 
który włącza się wtedy, kiedy kobieta zna swoje prawa i od 
początku to komunikuje.

JP: Z naszych obserwacji wynika, że podmiotowe traktowanie 
kobiety jest dość dalekie od ideału. Często słyszymy opinie, że 
to kobieta musi się dostosować do sytuacji i zwyczajów panu-
jących w szpitalu, a nie szpital do niej. Przejawia się to choćby 
w tym, że niedostępny jest anestezjolog, ponieważ nie ma go na 
dyżurze nocnym, a doradca laktacyjny też pracuje tylko w dni 
robocze. Dlatego niestety rzesza kobiet nie może skorzystać 
z profesjonalnej pomocy. Nieraz sygnalizowaliśmy w Mini-
sterstwie Zdrowia, że potrzebne są też jasne i klarowne normy 
dotyczące liczby zatrudnionych na oddziale lekarzy, położnych, 
anestezjologów, doradców laktacyjnych. Z punktu widzenia 
kobiety problemy personalne szpitali nie są uzasadnieniem do 
bezprawnych praktyk. To system opieki zdrowotnej powinien 
być zorganizowany w taki sposób, aby rzetelnie realizować 
standardy opieki okołoporodowej.

Dlatego warto uczulić kobiety, aby taki plan porodu 
sobie sporządziły.
IA-S: Zdecydowanie warto, ponieważ badanie pokazało zna-
czącą dysproporcję pomiędzy przestrzeganiem prawa kobiet, 
które miały ze sobą plan porodu oraz tymi, które go wcześniej 
nie przygotowały. Różnica w ogólnej ocenie wynosi prawie 
10%. Widać także znaczącą różnicę we wszystkich kategoriach, 
najwyższą w kategorii „podmiotowość”. To przekłada się na 
większe zadowolenie rodzących z porodu i pobytu w szpi-
talu. Raport z audytu pokazuje czynniki wpływające na wybór 
szpitala oraz zadowolenie rodzącej, a także podejmuje temat 
korelacji realizacji konkretnych praw pacjentek z poziomem 
ich zadowolenia z pobytu w szpitalu. Wyniki pokazują, że naj-
większą rolę w zadowoleniu z opieki okołoporodowej odgrywają 
życzliwość personelu oraz prawo do informacji. Nawet trudny 
poród przebiega lepiej, jeśli położna czy lekarz są zwyczajnie 
po ludzku życzliwi i okazują rodzącej szacunek i zrozumienie. 
Takie zachowania wymagają dużej dozy empatii i właściwie 
każdy, przy odrobinie dobrej woli może się nimi wykazać.

W jaki sposób Fundacja próbuje zmienić tę dość ponuro 
wyłaniającą się z audytu sytuację?
IA-S: Wynik badania pokazuje, że standardy często nie są prze-
strzegane i traktowane jak prawo obowiązujące. Niestety również 
prawa kobiety rodzącej wynikające z praw pacjenta, takie jak 

fot. Shutterstock
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prawo do informacji, do poszanowania godności i intymności, 
do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
również są łamane. Cały raport z audytu, dostępny na stronie 
www.prawomamy.pl, podsumowany jest  zbiorem rekomenda-
cji dla szpitali, lekarzy i położnych prowadzących ciążę, oraz 
dla Ministerstwa Zdrowia. Mamy nadzieję na przydatność 
zebranego materiału, zarówno dla środowisk medycznych, 
instytucji publicznych oraz dla kobiet. Jednym z ważniejszych 
wniosków płynący z zebranych i porównanych doświadczeń 
kobiet rodzących w latach 2013, 2014 i 2015 jest ten, że z roku 
na rok coraz lepiej w Polsce jest realizowane prawo do godnego 
porodu. Trend jest optymistyczny, niestety tempo zmian na 
poziomie kilku procent rocznie pozostawia dużo miejsca do 
dalszej pracy. Najistotniejsze, by praca nad wdrażaniem, prze-
strzeganiem i monitorowaniem realizacji praw kobiet rodzących 
była kontynuowana i wspierana. Tylko oparcie wspólnego wysiłku 
o najwyższe standardy, wypracowane latami ciężkiej pracy 
wielu środowisk pragnących zmian i rodzenia „po ludzku”, daje 
nadzieję na szybkie wdrożenie idei godnego porodu w Polsce.

Na co powinny zwrócić uwagę kobiety przygotowujące 
się do porodu? 
JP: Szkoły rodzenia i położne POZ to są moim zdaniem najbar-
dziej wiarygodne źródła informacji o przebiegu ciąży i opieki 
nad noworodkiem. Zapraszamy też na profesjonalne portale, 
które budowane są w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. 
Część portali w sposób zawoalowany reklamuje wiele produktów, 
dlatego treści na temat porodu, żywienia i opieki na dzieckiem 
powinnyśmy dobierać ze szczególną uwagą. Położna i szkoły 
rodzenia mogą naszą rozproszoną wiedzę zweryfikować.

Zgodnie z raportem NIK-u 81% kobiet nie chodziło w ciąży 
do szkoły rodzenia. A za najbardziej wiarygodne źródła 

informacji na temat ciąży, porodu i opieki uznały artykuły 
w czasopismach.

Podsumowując, powiedzmy, co to znaczy „Rodzić po 
ludzku”?
JP: Rodzenie po ludzku to opieka oparta na potrzebach kobiet, 
na respektowaniu ich woli. Prawo do godności, do intymności. 
Prawo do tego, żeby rodzić w sposób oparty nie o sztywne, przy-
jęte w danym szpitali procedury, ale w zgodzie z najnowszymi 
dowodami naukowymi. Czynnik ludzki i naukowy (informacja 
i stosowania najnowszych i rzetelnych zaleceń), powinny tu 
harmonijnie ze sobą współpracować.

IA-S: Bardzo ważne jest utrzymanie w mocy standardów 
opieki okołoporodowej. Nasze badanie wykazuje, że z roku 
na rok z coraz większym powodzeniem są one realizowane w 
Polsce. Odejście od standardów sprawi, że jakość opieki nad 
kobietami w ciąży będzie się pogarszała, nie będzie punktu 
odniesienia, nie będzie ochrony. Oczywiście zmiany zachodzą 
nadal zbyt wolno, ponieważ nie ma narzędzi do wdrożenia 
standardów, jak również ich monitorowania. Nie zapewnia 
się na ten cel żadnych środków finansowych, co jest jedną 
z barier ich realizacji.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: KATARZYNA MASŁOWSKA

REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ RODZIĆ PO LUDZKU  
PROJEKT „NA STRAŻY STANDARDÓW OPIEKI 
OKOŁOPORODOWEJ" WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY EOG.
PROJEKT „MAMY PRAWO” BYŁ FINANSOWANY ZE 
ŚRODKÓW EOG.

JOANNA PIETRUSIEWICZ: WSKAŹNIK LICZBY 
CESARSKICH CIĘĆ JEST W POLSCE BARDZO WYSOKI 
I JEST TEŻ JEDNYM Z KRYTERIÓW ŚWIADCZĄCYCH 
O WYSOKIEJ MEDYKALIZACJI PORODÓW. TE LICZBY 
POWINNY NAS SKŁANIAĆ DO ZASTANOWIENIA. BRAKUJE 
TU RZETELNEJ DIAGNOZY, POTWIERDZONEJ BADANIAMI 
NAUKOWYMI, ALE Z NASZYCH OBSERWACJI WYNIKA, ŻE 
JUŻ SAM PRZEKAZ MEDIALNY ZWIĄZANY Z PORODEM, 
MOŻE BUDZIĆ STRACH KOBIET.
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Nikt nie ma obecnie wątpliwości, 
że przyszłość polskiej edukacji, 

na wszystkich poziomach, zależy 
przede wszystkim od nauczycieli 

dobrze wykształconych, 
kreatywnych, wybierających 

ten zawód z powołania 
i przede wszystkim, zdolnych. 
Ich rola jest nieoceniona, ich 

odpowiedzialność – niestety – 
często niedoceniona.

Czego Jaś się  
nie nauczy...
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W polskiej tradycji i kulturze panuje mocno zakorzenione prze-
konanie o wyjątkowej roli nauczyciela w życiu większości ludzi. 
Podkreśla się rangę tego zawodu, jak również ogromne trudności 
w jego wykonywaniu, które najjaskrawiej odzwierciedla swoiste 
„przekleństwo”: Bodajbyś cudze dzieci uczył! Praca nauczyciela 
uważana była zwykle za swego rodzaju posłannictwo. Mimo coraz 
większych trudności w wykonywaniu tego zwodu, nie brakuje 
chętnych. W Polsce, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Staty-
stycznego, pracuje około 468 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na 
pełne etaty nauczycielskie), z czego blisko 90% zatrudnionych 
jest w szkołach publicznych. Oczywiste jest, że wśród takiej 
rzeszy osób znajdą się nauczyciele z powołania, jak też tacy, 
którzy ten zawód wykonują z konieczności.

NOWE CZASY, NOWE WYZWANIA
Pozytywistyczny obraz nauczyciela, niosącego kaganek oświaty, 
odszedł już do lamusa. Czasy się zmieniły, ale zawód nauczyciela 
ma ciągle swój etos. Każdy z nas ze szkoły zapamięta do końca życia 
tylko najbardziej wyrazistych nauczycieli: tych najserdeczniejszych, 
jak również tych najbardziej wymagających i surowych. Pamiętać 
będziemy tych, którzy traktowali swój zawód właśnie jako posłan-
nictwo. Nie oszczędzali się w pracy, nie patrzyli na zegarek, znajdując 
czas na wysłuchanie uczniowskich problemów, dokładali starań, 
by wyposażyć uczniów w wiedzę jako narzędzie do poznawania 
i rozumienia świata i ludzi. A także dokonywania trudnych wybo-
rów życiowych, za które zawsze trzeba wziąć odpowiedzialność.

Dziś, głównie na podstawie doniesień medialnych, możemy 
wnioskować, że zaufanie do zawodu nauczyciela spada. Badanie 
„Prestiż zawodów” przeprowadzone przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej, nie potwierdza tego jednoznacznie. Nauczyciel 
wciąż cieszy się stosunkowo dużym szacunkiem społecznym 
i w hierarchii prestiżu w badaniu osiągnął wskaźnik 74% dużego 
poważania. Warto wspomnieć, że na szczycie tej hierarchii od 
lat znajduje się strażak (87%), kolejne trzy miejsca w tej kla-
syfikacji zajmują profesje o zgoła odmiennej specyfice. Są to, 
z jednej strony, profesor uniwersytetu (82% deklaracji dużego 
szacunku), a z drugiej – z niemal taką samą liczbą ocen świad-
czących o dużym poważaniu – robotnik wykwalifikowany (np. 
murarz, tokarz) oraz górnik (odpowiednio: 81% i 80%). Mało 
optymistyczne jest jednak to, że nauczyciel znajduje się w tym 
rankingu niżej niż robotnik, co może też być wskaźnikiem 
tego, jak trudno ocenić kompetencje nauczycieli. Efekty pracy 
pedagoga nie są często od razu widoczne, często nie są bezpo-
średnio policzalne i stąd bywają mniej doceniane.

KIM JEST WSPÓŁCZESNY NAUCZYCIEL?
Odpowiedź na powyższe pytanie z pozoru wydaje się być banalna, 
bowiem w świadomości społecznej i rozumieniu potocznym 

pojęcie nauczyciel określa osobę uczącą innych. Jednak po głęb-
szym namyśle, ta pierwotna, intuicyjna próba definicji osoby 
nauczyciela, która akcentuje jedynie wymiar jego działalności 
dydaktycznej, staje się obecnie niepełna. Jest, bowiem, pozba-
wiona wieloznaczności – jakże powszechnych w przestrzeni 
relacji interpersonalnych, na płaszczyźnie edukacji i wychowa-
nia. Nie ulega wątpliwości, iż głównym wymiarem działalności 
nauczyciela i istotą jego zawodu jest przekaz wiedzy i kształto-
wanie praktycznych umiejętności ucznia. Ale czy coś więcej? 
Może uwrażliwienie na problemy otaczającej rzeczywistości? 
Może wspomaganie w drodze do samodzielności? Jedną z prób 
odpowiedzi na te pytania mogą być słowa dr Tomasza Rożka, 
fizyka i dziennikarza prowadzącego telewizyjny program popu-
larno-naukowy Sonda 2: Czasami sobie myślę, że przez palce 
przelatuje nam potencjał całych pokoleń młodych ludzi, których 
moglibyśmy zainteresować, a tak naprawdę ich zainteresowanie 
tracimy. Gubimy gdzieś prawdziwy cel edukacji. Celem edukacji 
być może było kiedyś wychowanie pokolenia, które potrafi pisać 
i czytać, liczyć. Wydaje mi się, że wyzwania dzisiejszego świata, 
jeżeli oczywiście chcemy im podołać, są zdecydowanie większe niż 
samo nauczenie pisania, czytania i liczenia. Musimy nauczyć całe 
pokolenia zaciekawiania się, wyszukiwania informacji i radzenia 
sobie z nią. W czasach, w których jedyną książkę miał nauczyciel, 
nie trzeba było dziecka uczyć jak do tej informacji docierać i ją 
weryfikować, ponieważ źródło informacji było pewne. Należało 
do kogoś, kto już ją weryfikuje. Dzisiaj informacja otacza nas ze 
wszystkich stron. Wydaje mi się, że lepszą metodą jest wrzucenie 
młodego człowieka na głęboką wodę i pokazanie – popatrz jaki to 
jest ocean. A ja cię teraz nauczę w tym oceanie pływać.

Okazuje się, że przekazywane uczniowi wiedza i umiejętności 
muszą być głęboko osadzone w realiach rzeczywistości, powinny 
akcentować przede wszystkim umiejętności ucznia, posiadane 
przez niego kompetencje – nie jego „uczoność”. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że wiedza, dzięki technologiom informatycz-
nym, jest obecnie powszechnie dostępna. Problemem może być 
sprawne wychwycenie informacji prawdziwie wartościowych 
oraz umiejętność ich interpretacji i praktycznego wykorzystania. 
Stąd nauczyciel ma być przede wszystkim doradcą w uczeniu 
się, ma wspomagać odkrywanie wiedzy. Innowacyjny nauczyciel 
„wprowadza” ucznia w ideę refleksyjnego myślenia, analizy 
i interpretacji, a także zachęca do wyciągania wniosków, war-
tościowania odkrytej wiedzy i nabytych umiejętności.

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ SAMOKSZTAŁCENIA 
NAUCZYCIELI
Współcześnie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga 
również od nauczycieli stałego doskonalenia się. Okazuje się, 
że czasami pięcioletnie studia na kierunkach pedagogicznych 
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KOMPETENCJE 
WSPÓŁCZESNEGO 
NAUCZYCIELA

DR HAB. JACEK 
PYŻALSKI,  
UNIWERSYTET  
IM. A. MICKIEWICZA 
W POZNANIU

Oczywiste jest, że 
wiedza dotycząca 
wykładanego przed-
miotu to stanowczo za 
mało żeby być dobrym 

nauczycielem – tak zresztą było zawsze. Niezbędna 
jest informacja dotycząca rozwoju dziecka – o tym, 
czego możemy się spodziewać i co jest normą 
w określonym wieku jeśli idzie o rozwój fizyczny, 
poznawczy, emocjonalny i społeczny. Trudno byłoby 
pracować także bez wiedzy o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych – coraz więcej jest w szkole 
ogólnodostępnej dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi – dzieci z niepełnosprawnością inte-
lektualną, ze spektrum autyzmu, dzieci przewlekle 
chorych. Oczywiście ważna jest tutaj, obok samej 
teorii związanej z tymi sferami, wiedza bardzo ope-
racyjna, metodyczna, wskazująca na konkretne 
metody pracy dostosowane do indywidualnych 
potrzeb w obszarach, które wymieniłem. Nauczyciel 
musi także posiadać niezbędne kompetencje i umie-
jętność dotyczącą przeciwdziałania współczesnym 
problemom wychowawczym, takim jak: wykluczenie 
z grupy, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, czy 
uzależnienia, zarówno te tradycyjne, jak i nowe 
związane np. z wykorzystaniem technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych.
Wciąż dosyć powszechnie technologie informacyj-
no-komunikacyjne – głównie internet – traktowane 
są głównie jako źródło ryzyka – uzależnienia, 
niewłaściwych treści, cyberprzemocy. Zbyt mało 
jest badań, ale przede wszystkim rozwiązań prak-
tycznych, które „zaprzęgają media do naszego 
wozu”. Mam tu na myśli takie rozwiązania pedago-
giczne, które w przemyślany sposób wykorzystują 
technologie informacyjno-komunikacyjne do 
realizacji istotnych edukacyjnie celów. Do takich 
można zaliczyć zaciekawianie i motywowanie 
uczniów, stwarzanie warunków do współpracy 
oraz samoedukacji ucznia. 

nie są w stanie przygotować nauczyciela na wszystkie sytuacje, 
z którymi spotka się w szkole. Podkreśla to również dr hab. Jacek 
Pyżalski: „Żaden proces kształcenia formalnego nie może wypo-
sażyć pedagogów w nieskończoną wielość gotowych rozwiązań 
dydaktyczno-wychowawczych, z których będą mogli korzystać 
w swojej pracy. Tym bardziej jeśli praca ta realizowana będzie 
w grupach zróżnicowanych, w których istnieje dużo większe 
prawdopodobieństwo występowania sytuacji „nietypowych”. 
Wiele lat temu na jednym z wykładów prof. dr hab. Marta 
Bogdanowicz, dziecięcy psycholog kliniczny, przedstawiła aneg-
dotyczną sytuację, w której przed klasą heterogeniczną (pod 
względem potrzeb i możliwości rozwojowych) staje nauczyciel 
i pierwszą myślą, jaka nasuwa mu się, kiedy patrzy na swoich 
uczniów, jest pytanie: a gdzie ten uczeń, o którym uczyłem się 
przez pięć lat studiów? To właśnie pytanie o sytuację wyuczoną, 
która rzadko kiedy faktycznie przydarza się w pracy pedagoga, 
a już z całą pewnością nie zdarza się w pracy z uczniem ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdecydowanie częściej, jeśli 
nie zawsze, będzie on zmuszony do refleksyjnego korzystania 
z posiadanej wiedzy, własnego doświadczenia oraz pomocy 
innych osób znających problem, z którym on spotkał się po 
raz pierwszy – tłumaczy. 

Z pomocą nauczycielom zainteresowanym samorozwojem, 
przychodzą nie tylko studia podyplomowe, ale przede wszyst-
kim kursy traktujące o problemach wychowawczych i nowych 
metodach nauczania. W ramach projektu „Kompetencje wycho-
wawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli” 
powstał kurs i portal edukacyjny, które mają na celu właśnie 
samokształcenie nauczycieli.  Opracował je zespół naukow-
ców pod kierownictwem dr hab. Jacka Pyżalskiego prof. UAM 
z Zakładu Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Cały kurs jest przygotowany w formie elektronicznej i dostępny 
bezpłatnie na stronie: www.kompetencjenauczyciela.pl. Materiały 
zawarte na portalu z powodzeniem przysłużą się nauczycielom, 
indywidualnym odbiorcom, którzy chcą samodzielnie rozwijać 
swoje kompetencje oraz naukowcom zajmującym się, z różnych 
perspektyw współczesnymi problemami wychowawczymi oraz 
wspieraniem i kształceniem nauczycieli. 

DOBRE PRAKTYKI, CZYLI JAK ZOSTAJE SIĘ 
NAUCZYCIELEM ROKU
Często ubolewamy, że polski system edukacji jest mistrzem 
Europy w mnożeniu niezadowolonych uczniów i zgorzkniałych 
nauczycieli. Na szczęście, nie jest to obraz pełny. W środowisku 
nauczycieli nie brakuje takich, którzy swój zawód traktują jak 
prawdziwe powołanie. Warto w tym miejscu posłużyć się tymi 
wyjątkowo pozytywnymi przykładami. Swoistym miernikiem 
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POLSKO-ISLANDZKA WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI
Współczesna szkoła jest miejscem, gdzie skupiają się problemy socjalizacyjne młodzieży, w tym te związane z nowymi 
zjawiskami społeczno-kulturowymi, np. rozwój nowych mediów, globalizacja, popkultura. Do problemów takich należy 
wykluczenie, przemoc, uzależnienia. Nauczyciele muszą posiadać kompetencje, by sobie z nimi radzić. Celem projektu 
„Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli – kurs i portal edukacyjny” było przy-
gotowanie autorskiego kursu wraz z nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi (multimedialny portal, podręczniki). 
Kurs ten został przygotowany przez ekspertów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z uwzględnieniem 
praktycznych doświadczeń islandzkiej szkoły w obszarze metod wychowawczych (Szkoła Polska w Reykjaviku). 
Efektem projektu jest nowoczesny kurs akademicki oraz multimedialny portal www.kompetencjenauczyciela.pl (filmy 
edukacyjne, prezentacje, karty ćwiczeń, itd.). Współczesna szkoła koncentruje swoje działania na dydaktyce, podczas 
gdy sfera szeroko rozumianej socjalizacji czy wychowania stanowi trudne wyzwanie. Dydaktyka i wychowanie prze-
nikają się wzajemnie i zazębiają, na dłuższą metę problemy w jednym obszarze przełożą się na porażkę w drugim. 
Współpraca projektowa dała okazję do skonstruowania kursu edukacyjnego w oparciu nie tylko o diagnozy krajowe 
w Polsce, ale także doświadczenia Islandii. Jest to szczególnie cenne, gdyż – jak wskazują badania OECD – islandzki 
system edukacyjny dobrze odpowiada na współczesne społeczne i wychowawcze wyzwania, co przekłada się na 
jeden z najniższych w Europie poziomów nierówności edukacyjnych.

To tylko jeden z pozytywnych przykładów, który jasno obra-
zuje, jak ciekawa i zarazem trudna jest praca współczesnego 
pedagoga. Zdolności komunikacji, empatia, wyczulenie na 
problemy społeczne i umiejętność poszukiwania narzędzi do 
ich rozwiązania, okazują się tu kluczowe. Oby w każdej polskiej 
szkole nie brakowało przede wszystkim nauczycieli z pasją 
i poczuciem misji.

KATARZYNA MASŁOWSKA

jakości pracy nauczycieli jest konkurs na „Nauczyciela Roku”. 
W ubiegłym roku odbyła się już 16. jego edycja. Zwyciężyła ją 
Joanna Urbańska, nauczycielka biologii, chemii i fi zyki w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Susku (Mazowsze). Co ją wyróż-
nia? Okazuje się, że dla Nauczyciela Roku 2016 nie ma rzeczy 
niemożliwych. Szkoła potrzebuje tablicy interaktywnej albo 
laptopów? Uczniowie nie mają pieniędzy na obóz językowy czy 
wyjazd nad morze? Pani Joanna wie, do których drzwi zapukać. 
Nagrodzona nauczycielka nie tylko potrafi  skutecznie zabiegać 
o pomoc i wsparcie dla swoich uczniów, ale także mobilizuje 
ich samych do udziału w różnych pożytecznych akcjach. Na 
przykład, namówiła ich do przeprowadzenia audytu energe-
tycznego szkoły. Pani Joanna pracuje w gimnazjum od 12 lat. 
To mała, licząca nieco ponad 100 uczniów, szkoła na wsi. To 
tzw. tereny popegeerowskie, o dużym poziomie bezrobocia, 
gdzie mieszkańcom szczególnie trudno jest zapewnić byt swoim 
rodzinom. Jak przyznaje Joanna Urbańska, w takich miejsco-
wościach ludziom nieraz brakuje poczucia własnej wartości. 
Stąd pomysł, by zachęcić dzieci i ich rodziców do aktywności 
i przekonać, że wspólnie można zmienić rzeczywistość wokół 
nich. Efekty były imponujące – szkoła z różnych źródeł pozy-
skała ok. 700 tys. zł. Dzięki temu udało się wyposażyć szkołę 
m.in. w tablice multimedialne, laptopy, tablety, projektory, 
telewizory, kolektory słoneczne, sprzęt sportowy i zapewnić 
wyposażenie biblioteki. Uczniowie mogli natomiast poznawać 
świat na wycieczkach i wyjazdach, skorzystać z zajęć dodatko-
wych, ciekawych warsztatów i konferencji, czy z wyjazdu na 
obóz językowy, gdzie zajęcia prowadzili wolontariusze z całego 
świata. A to nie wszystkie dokonania Pani Joanny.  

PROJEKT „KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE I 
SPOŁECZNO-KULTUROWE WSPÓŁCZESNYCH 
NAUCZYCIELI – KURS I PORTAL EDUKACYJNY” 
WSPARTY ZOSTAŁ Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.



Andy Warhol: 
15 minut sławy

Fascynował się celebrytami, kulturą konsumpcji i mechaniczną produkcją. 
Wszystko to można odnaleźć właśnie w jego sztuce – trochę z wyższych 

sfer, ale przy okazji niezwykle bliskiej i dostępnej dla każdego. Marilyn 
Monroe obok puszki zupy Campbell’a? U Warhola było to możliwe  

i istniało na tych samych prawach.  

Andy Warhol, 
Self-Portrait, 1986, 
The Andy Warhol 
Museum,  
© The Andy Warhol  
Foundation for  
the Visual Arts, Inc.
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Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o Andy Warholu, 
popatrz na to, co najbardziej oczywiste: na 
moje obrazy, filmy i na mnie. Tam właśnie 
jestem. I nie ma nic poza tym. To słowa samego 
Warhola. I rzeczywiście – nawet patrząc przez 
pryzmat „chowania się” za charakterystyczną 
srebrną peruką (artysta zaczął dość wcześnie 
łysieć) – trudno wątpić w szczerość tego, co 
prezentował w swoich pracach oraz życiu. 
Tworzył bowiem tak jak chciał, bez względu 
na oczekiwania innych, krytykowany przez 
tych, dla których sztuka oznaczała mistyczne 
przeżycia, katharsis. Wydaje się, że tworzył 
tak, jak żyło się w czasach, na które przy-
pada największy rozkwit jego popularności 
– w pogmatwanych latach 60. XX wieku. 
Dekadzie rozkwitu muzyki rockowej, wol-
ności seksualnej, narkotyków i rozbuchanego 
amerykańskiego konsumpcjonizmu.   

Kluczem do zrozumienia fenomenu Andiego 
Warhola, a przede wszystkim jego wyjątkowego 
uznania dla kultury popularnej, jest – jak 
wskazują biografowie artysty – jego pocho-
dzenie. Wyrósł bowiem z klasy robotniczej. 
Warhol urodził się w 1928 roku w Pittsburgu 
w Pensylwanii, jako ostatnie dziecko czechosłowackich emigran-
tów. Mały Andy już od najmłodszych lat przejawiał zdolności 
plastyczne, które dodatkowo pielęgnowała w nim jego matka. 
W 1949 roku ukończył ilustratorstwo na Carnegie Institute of 
Technology. Zaraz potem, w poszukiwaniu pracy, przeniósł się 
do Nowego Jorku. Szybko zasłynął jako utalentowany ilustrator 
magazynów i reklam.

POMIĘDZY SZTUKĄ A POPKULTURĄ
Lata 50. XX wieku to czas, w którym Nowy Jork stał się światową 
stolicą sztuki nowoczesnej. To właśnie ona szczególnie inspiro-
wała młodego Warhola. Prace takich twórców, jak Jasper Johns, 
Robert Rauschenberg, Richard Hamilton czy Roy Lichtenstein, 
były dla niego pewnego rodzaju objawieniem, jeśli chodzi o świa-
dome zacieranie granic pomiędzy sztuką wysoką a popkulturą. 

Aby uzyskać efekt ścisłego połączenia masowej wyobraźni 
i swojej sztuki, Warhol sięgnął po technikę sitodruku – zde-
cydowanie bliższą szybkiej produkcji seryjnej niż tradycyjna 
praca z pędzlem. Tak powstały jego pierwsze cenione obrazy, 
m.in. te z banknotami dolarowymi czy butelkami Coca-Coli 
oraz portrety Marilyn Monroe i Elvisa Presleya. Metoda twór-
cza, którą przyjął spotkała się z krytyką osób uosabiających 

▲ Andy Warhol, Jackie, 1963, The Andy Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

▲ Andy Warhol, Flowers, 1964, The Andy Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
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sztukę z ciężką pracą artysty – obraz miał być „dowodem” 
wytężonej pracy. Ale dla Warhola sprawa była prosta – korzystał 
z metod masowej produkcji przedstawiając symbole i wartości 
kulturalne społeczeństwa amerykańskiego lat 60. XX wieku. 
Jak tłumaczył, Elvis nie istniał wyłącznie jako osoba z krwi 
i kości – funkcjonował również w milionach zdjęć, okładek 
płyt, scen fi lmowych. Był nieskończenie „odtwarzalny”. Taki 
też był w obrazach Andiego Warhola. 

Z czasem w atelier Warhola, nazwanym przez niego – może 
trochę przekornie – Factory („fabryka”), nad kolejnymi dzie-
łami pracował już nie tylko sam artysta, ale również jego wie-
loosobowy zespół. Tak, by kreatywnej produkcji nadać tempa, 
a sztuka mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. 

PODRÓŻ NA SZCZYT
Pierwsza wystawa prac Warhola odbyła się pod koniec 1962 roku 
w popularnej Stable Gallery w Upper East Side w Nowym Jorku. 
Zdecydowanie pomogła ona w ugruntowaniu jego pozycji jako 
artysty tworzącego dzięki metodzie sitodruku. Ale prawdziwa 
rewolucja przyszła w 1964, wraz z kolejną wystawą Warhola 
w Stable Gallery. Pokazał na niej ponad 400 rzeźb odwzoro-
wujących najbardziej popularne elementy ówczesnej kultury 
konsumpcyjnej: keczup Heinz’a, płatki kukurydziane Kellogg, 
sok pomidorowy Campbell’a czy proszek Brillo. Modele Warhola 

mieli dla niego taką samą wartość, niezależnie czy byli to ludzie, 
czy przedmioty. Byli masowymi artykułami konsumpcyjnymi 
amerykańskiego społeczeństwa. 

Z pewnością jednym z nich stał się w końcu i sam Warhol. 
W połowie lat 60. był już nie tylko artystą, ale i celebrytą, którego 
twarz była rozpoznawana na całym świecie. Na otwarciu jego 
wystawy w Institute of Contemporary Art w Filadelfi i w 1965 r. 
pojawiło się prawie 4 tysiące osób. 

Niektórzy biografowie Warhola wskazują jednak także na oso-
biste więzi z przedmiotami, które malował. Na przykład zupa 
Campbell’a kojarzyła mu się z dzieciństwem, uwielbiał ją jeść 
także w dorosłym życiu. Miały też one posiadać dla niego 

◀ Andy Warhol, Fabis Statue 
of Liberty, 1986, The Andy 
Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

▼ Andy Warhol, Heinz Tomato 
Ketchup Box, 1964, The Andy 
Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.
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czy „Lonesome Cowboys”. Był także managerem kultowego 
amerykańskiego zespołu „Th e Velvet Underground”, mentorem 
takich postaci ze świata kultury jak Keith Haring czy Jean-Mi-
chel Basquiat.

Zmarł w 1987 roku w wyniku powikłań związanych z operacją 
usunięcia pęcherzyka żółciowego. Podobno całe życie bał się 
lekarzy i szpitali. 

Tytułowe "15 minut sławy" to fragment jednej z najpopularniejszych 
wypowiedzi Andiego Warhola. Na szczęście nie dotyczyła ona 
samego artysty. Słowa te znalazły się w katalogu jego pierwszej, 
międzynarodowej retrospektywnej wystawy z 1968 r. i dotyczyły 
przyszłości, która miała przynieść „15 minut sławy dla każdego”. 
Cóż – patrząc z perspektywy dzisiejszej celebryckiej kultury, 
wszechobecnych reality show, Andy Warhol zdecydowanie 
okazał się wizjonerem. 

MARTA BOROWSKA

▲ Andy Warhol, Guns, 1981, The Andy Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

▲ Andy Warhol, Cow, 
1966, The Andy Warhol 
Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for 
the Visual Arts, Inc.

◀ Andy Warhol, Cam-
pbell's Soup II, 1969, 
The Andy Warhol 
Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for 
the Visual Arts, Inc.

▲ Andy Warhol, Car, 1950s, The Andy Warhol Museum, © The Andy 
Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

znaczenie metaforyczne – np. malował pieniądze, ponieważ 
chciał je posiadać.

Andy Warhol to jednak nie tylko artysta-plastyk. Spora część 
jego dorobku to także sztuka fi lmowa (wyreżyserował ponad 
60 fi lmów), by wymienić tytuły „Th e Chelsea Girls”, „Empire” 
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Już starożytni zwykli mawiać, że historia jest najlepszą nauczycielką 
życia. Rodzi się jednak pytanie, jak mówić o niej, by ciężar czy 
też zawiłość dziejów nie zniechęciły do zgłębiania jej sekretów? 
Jak sprawić, żeby historia fascynowała, a nie nudziła, gdyż tylko 
wtedy okaże się nauczycielką, której uczniowie będą słuchali 
z wypiekami na twarzy. Odpowiedzią są nowoczesne placówki 
muzealne, które w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się na 

mapie Polski. Muzeum Powstania Warszawskiego, Europejskie 
Centrum Solidarności, Muzeum Historii Żydów Polskich czy 
też Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie to tylko 
wybrane z nich. Niedawno do tego grona dołączyło wrocławskie 
Centrum Historii Zajezdnia. Łączą je oryginalne ekspozycje 
i chętnie stosowane multimedia, wysmakowana architektura 
i nowoczesne narzędzia edukacyjne. Różnią – tematyka i obszar 

Zwiedzający otwarte jesienią 2016 roku wrocławskie Centrum Historii Zajezdnia 
mogą zapomnieć o kapciach i zamkniętych gablotach. W zamian otrzymują 
nowocześnie zaaranżowane ekspozycje i możliwość bezpośredniego obcowania  
z historią, która jest – i to bynajmniej nie metafora – dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Zajrzyj do szuflady 
Różewicza!

▲ Fasada XIX-wiecznej hali wystawienniczej, w której obecnie mieści się Centrum Historii Zajezdnia. 

PORTFOLIO
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zainteresowań, ale przecież historia jest opowieścią, którą można 
snuć bez końca.

ZAJEZDNIA Z HISTORIĄ
Dawna zajezdnia MPK przy ul. Grabiszyńskiej to ważne miejsce 
w powojennej historii Wrocławia. To właśnie tutaj 26 sierpnia 
1980 roku wybuchł strajk na znak solidarności z robotnikami 
z Wybrzeża. Była to chwila narodzin miejscowej Solidarności, 
ale też ważny moment w formowaniu tożsamości współcze-
snego Wrocławia. Nic dziwnego, że pomysłodawcy muzeum 
opowiadającego o powojennych dziejach miasta postanowili 
umieścić je właśnie w tym budynku.

Jednak sam budynek ma znacznie dłuższą historię. Udało się 
nam w znacznym stopniu przywrócić pierwotny wygląd powstałej 
pod koniec XIX wieku hali, mimo bardzo poważnych wojennych 
zniszczeń i doraźnej powojennej odbudowy. Ocalono ponad 
60 procent oryginalnej konstrukcji wspierającej dach obiektu 
– mówi Juliusz Woźny, rzecznik prasowy Ośrodka „Pamięć 
i Przyszłość”, kierującego Centrum Historii Zajezdnia. I dodaje: 
Starannie zaprojektowane otoczenie hali funkcjonuje dziś jako 
miejsce rekreacji dla matek spacerujących z dziećmi, aktywnego 
wypoczynku dla rowerzystów, deskorolkowców i wrotkarzy. Wiele 
z tych osób wraca potem w to samo miejsce jako zwiedzający.

POWOJENNY WROCŁAW W PIGUŁCE
Koncepcja, aby stworzyć wystawę dokumentującą i popularyzującą 
wiedzę na temat powojennych dziejów Wrocławia i Dolnego 

Śląska, powstała tak naprawdę już w roku 2007. Ówczesny 
minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał 
Ujazdowski powołał do istnienia Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 
który zainicjował budowę Centrum Historii Zajezdnia. Jego 
uroczyste otwarcie miało miejsce 16 września 2016 roku. 

Największą atrakcją CHZ jest wystawa główna, zatytułowana 
„Wrocław 1945-2016”, która skupia niczym soczewka najważ-
niejsze wydarzenia XX wieku. Wystawa ma charakter narra-
cyjny – jej koncepcja wzorowana jest na Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Główną rolę odgrywa tu scenografia. Elementy 
tworzące przestrzeń i wypełniające ją treściami nawiązują do 
kolejnych etapów opowieści – mówi Juliusz Woźny.

Wystawa składa się z ośmiu chronologicznie ustawionych czę-
ści. Rozpoczyna się tuż przed wojną, w sielskim miasteczku 

▲ Wagon towarowy, który symbolizuje podróż, jaką musieli odbyć naj-
starsi mieszkańcy powojennego Wrocławia, opuszczając, często bez-
powrotnie, swoje rodzinne domy.

▲ Rekonstrukcja celi, w której więziono członków antykomunistycznego 
podziemia.
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kresowym. Potem zwiedzający stają się świadkami rodzących 
się totalitaryzmów, wojennego zniszczenia i exodusu tysięcy 
Polaków wypędzonych z dawnych Kresów. Wreszcie dochodzi 
do podziału Europy na mocy haniebnych traktatów wielkich 
mocarstw i formowania się na powojennych zgliszczach nowej 
społeczności.

Kolejne odsłony wystawy dotyczą odbudowy Dolnego Śląska ze 
zniszczeń i powojennej rzeczywistości Ziem Odzyskanych, a także 

▲ Wiele uwagi w Centrum Historii Zajezdnia poświęcono narodzinom 
Solidarności oraz czasom stanu wojennego.

▲ Pamiątki dokumentujące powojenne dzieje Dolnego Śląska.

XIX-WIECZNY ŚWIADEK 
HISTORII

JULIUSZ WOŹNY, 
RZECZNIK 
PRASOWY 
OŚRODKA 
„PAMIĘĆ  
I PRZYSZŁOŚĆ”

Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu 
to niezwykłe miejsce. Hala zajezdni – piękny 
obiekt z końca XIX wieku – była „świadkiem” 
skomplikowanej historii naszego miasta. Podczas 
oblężenia Festung Breslau została w znacznym 
stopniu zniszczona. Po wojnie w sposób doraźny 
dostosowano ją do zmienionej funkcji – tam, 
gdzie kiedyś parkowano i remontowano tramwaje 
elektryczne, znalazły swoje miejsce autobusy.
Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej to miejsce 
szczególne – tu narodziła się dolnośląska „Soli-
darność”. 26 Sierpnia 1980 roku kierowca MPK, 
Tomasz Surowiec, zablokował wjazd do zajezdni 
czerwonym autobusem miejskim marki Jelcz. 
Pojazdy takie nazywano „ogórkami”. Rozpoczął 
się strajk solidarnościowy wspierający robotni-
ków Wybrzeża. Tak rodziła się „Solidarność”, 
wielomilionowy, pokojowy ruch, który sprzeci-
wiał się komunistycznej dyktaturze i w końcu 
doprowadził do jej obalenia. Trudno wyobrazić 
sobie lepsze miejsce do lokalizacji instytucji, 
która ma opowiedzieć historię miasta i regionu, 
poczynając od roku 1945.

rozwoju wrocławskiej nauki i kultury. Wiele uwagi poświęcono 
też narodzinom Solidarności oraz czasom stanu wojennego.

MAŁE PRZEDMIOTY WIELKICH LUDZI
Na wystawę „Wrocław 1945-2016” składa się nie tylko scenografia 
zaprojektowana przez wrocławskiego artystę, Marka Stanie-
lewicza, ale także pamiątki i przedmioty wyjątkowych ludzi, 
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CHZ W LICZBACH
Centrum Historii Zajezdnia ma 1.980 m2 powierzchni 
wystawienniczej na dwóch poziomach. Część pod-
ziemna to 566 m2, górna – 1.414 m2, z której 399 m2 
została przeznaczona na wystawy czasowe. Cały 
teren zajezdni obejmuje 2,3 ha, co stwarza również 
możliwość organizowania koncertów i wystaw plene-
rowych. Wartość dofinansowania budowy Centrum 
wyniosła 15.019.203 zł. Projekt CHZ jest dziełem 
architektów z Pracowni Projektowej Maćków. Budowa 
została wsparta finansowo z funduszy norweskich 
i EOG oraz środków krajowych.

Historyczne aranżacje, wsparte odtwarzanymi relacjami świad-
ków, fotografiami i dokumentami archiwalnymi, sprawiają, że 
to, co przeszłe zyskuje siłę i wyrazistość przypisywaną temu, co 
teraźniejsze. Bo – jak pisał Cyprian Kamil Norwid – „historia 
to dziś, tylko cokolwiek dalej”.

MARIUSZ GOLAK

FOT. OŚRODEK „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

▲ Kiosk RUCHU-u – jeden z symboli PRL-u.▲ Odwiedziny w CHZ to żywa lekcja historii.

którzy odcisnęli piętno na historii miasta. Zwiedzający mogą 
na przykład zajrzeć do szuflady Tadeusza Różewicza, w której 
znajdą jego okulary, kolekcję pocztówek z osobistymi adnota-
cjami czy lusterko z Claudią Cardinale i minitomik dowcipów 
o blondynkach. Przedmioty przekazała jego wnuczka, Julia 
Różewicz. Jest i czekan Janusza Fereńskiego, z którego korzy-
stał podczas wspinaczki na Broad Peak w 1975 roku, pierwsza 
batuta Tadeusza Strugały, wieloletniego dyrektora Wratislavia 
Cantans, a także szal goszczącego we Wrocławiu Dalajlamy.

Przestrzeń wystawy wypełniają nie tylko pamiątki związane 
z konkretnymi ludźmi, ale też przedmioty-symbole tworzące 
rzeczywistość będącą przez lata udziałem tysięcy wrocławian. 
Jest więc pusty sklep mięsny z czasów PRL-u, charakterystyczna 
budka telefoniczna i niezapomniany kiosk RUCH-u. Można też 
obejrzeć wagon kolejowy, którym podróżowali Polacy opuszcza-
jący Kresy Wschodnie, piętrową kamienicę kresowego miasta, 
a nawet cele przeznaczone dla uwięzionych żołnierzy wyklętych. 
Wszystko dopracowane w najmniejszych szczegółach, działające 
na wyobraźnię swoim autentyzmem.

W 2017 roku w muzeum przy ul. Grabiszyńskiej zagoszczą kolejne 
wystawy, warsztaty edukacyjne, wydarzenia kulturalne, projekty 
artystyczne. Już teraz wiadomo, że kilka miast będzie gościć 
przygotowaną w CHZ specjalną mobilną wystawę poświęconą 
powojennym dziejom Dolnego Śląska. Zaprezentowana zosta-
nie również ekspozycja poświęcona powodzi, która zniszczyła 
Wrocław w 1997 roku.

PROJEKT BUDOWY CENTRUM HISTORIA ZAJEZDNIA 
UZYSKAŁ WSPARCIE Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.
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FESTIWAL
4-9  

STYCZNIA
2017

TEATR
30 STYCZNIA
- 10 LUTEGO

2017

FILM
20 - 26 

LUTEGO
2017

XV MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL-KONKURS 
INTERSHOW
Nowy Targ, 

Zakopane
Interdyscyplinarne 

święto sztuki, którego 
podstawowym celem jest prezentacja 
dorobku artystycznego dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów tanecz-
nych i wokalnych, wymiana pomy-
słów i doświadczeń oraz rozwijanie 
wrażliwości estetycznej uczestników. 
Goście festiwalu będą mogli zapo-
znać się z twórczością wielu artystów 
z różnych stron świata, zdobyć nowe 
doświadczenia kulturalne, a przede 
wszystkim spotkać się z równymi 
sobie pasjonatami sztuki.

FESTIWAL TEATRÓW 
DLA DZIECI
Kraków
Stały punkt 
w proponowanym 
przez Kraków pro-
gramie imprez odby-
wających się w czasie ferii zimowych. 
Przez 10 dni na scenie Nowohuckiego 
Centrum Kultury prezentować się 
będą teatry z całej Polski, wystawiając 
starannie dobrane, najciekawsze spek-
takle teatralne. Udział w wydarzeniu 
to doskonały pomysł na urozmaicenie 
czasu dzieciakom, które spędzają ferie 
w mieście, a przy okazji świetny spo-
sób na wyrabianie nawyku obcowania 
z kulturą.

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
SZTUKI FILMOWEJ 
„PROWINCJONALIA”
Września
Prowincjonalia to fe-
stiwal o charakterze 
konkursu najlepszych 
polskich filmów fabu-
larnych, telewizyjnych 
i dokumentalnych o te-
matyce wiejskiej i mało-
miasteczkowej. Gratka 
dla fanów oryginalnego, 
artystycznego kina, w którym dominuje świat prostych, uniwersal-
nych wartości, obrazowanych subtelną narracją. Oprócz pokazów 
i spotkań z twórcami, w programie zawsze znajduje się szereg imprez 
towarzyszących m.in. warsztaty filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, spotka-
nia literackie, koncerty. Coroczną atrakcją Festiwalu są pikniki leśne na Strzelnicy 
Myśliwskiej w Podstolicach.

4DESIGNDAYS
Katowice
Jedno z największych w tej części Europy wydarzeń 
z dziedziny rynku architektury, wnętrz i wzornic-
twa. Przez cztery dni ikony światowego i polskiego 

designu, najwięksi architekci i projektanci, pro-
ducenci i firmy usługowe oraz deweloperzy 
będą dyskutować o tym, co inspiruje i kreuje 
światowe trendy w architekturze i designie. 
Impreza to niewątpliwe źródło inspiracji 

i skarbnica pomysłów.

ARCHITEKTURA
16 -19  

LUTEGO
2017

V FESTIWAL 
PODRÓŻNICZY 
ŚLADAMI MARZEŃ
Poznań
Autorski projekt, 

który goniąc za swoimi 
marzeniami i realizując 

je, powołała do życia para podróżni-
ków Jaśmina i Tomasz Labus. Spo-
tkania w ramach festiwalu to świetna 
okazja do tego, żeby zapuścić się w naj-
dalsze zakątki świata, nie ruszając się 
z miejsca. Na jego uczestników czekają 
warsztaty, konsultacje ze specjalistami 
i liczne prelekcje. V edycja festiwalu 
odbędzie się na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich podczas Targów 
Tour Salon 2017.

FESTIWAL
17 - 19

LUTEGO
2017

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA
Jelenia Góra
Festiwal zaliczany do grona naj-
większych i najważniejszych tego 
typu wydarzeń w Polsce. Ideą 
imprezy jest konfrontacja dokonań 
twórców filmów niezależnych 
oraz prezentacja wszelkich zjawisk 
zachodzących w kinie offowym. 
W ramach wydarzeń odbywają się 

projekcje konkur-
sowe, pokazy 

specjalne, 
warsztaty fil-
mowe, spotka-
nia z twórcami, 

koncerty.

FILM
1 - 4

LUTEGO
2017
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DESIGN
14 - 17
MARCA

2017

GRYFIŃSKI FESTIWAL MIEJSC 
I PODRÓŻY „WŁÓCZYKIJ”
Gryfino

11 festiwalowych dni, około 
100 prelegentów i ponad  

100 wydarzeń. Tym kusi najbliższy, 
11. festiwal „Włóczykij”. Goście wydarze-
nia opowiedzą o swoich doświadczeniach 
podróżniczych z odległych zakątków 
naszego globu i przedsięwzięciach tam 
realizowanych. Spotkania z nimi to naj-
ważniejszy punkt programu, ale impreza 
obfitować będzie także w wiele innych 
wydarzeń, takich jak: degustacje potraw, 
pokazy filmów świata, wycieczki po regio-
nie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, kon-
certy z muzyką alternatywną, ekstremalny 
rajd na orientację na 100 i 50 km oraz Bal 
Włóczykija (w konwencji kosmicznej).
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ARENADESIGN 2017
Poznań
Miejsce spotkań 
biznesu i projek-
tantów oraz prze-

strzeń prezentacji 
najbardziej aktualnych 

osiągnięć w dziedzinie designu. Co 
roku na arena DESIGN zapraszani są 
goście specjalni, gwiazdy designu z 
różnych krajów świata, które w strefie 
FORUM trendy omawiają problemy 
i możliwości, jakie pojawiają się w 
świecie wzornictwa przemysłowego. 
Uczestnicy arena DESIGN mają rów-
nież okazję zapoznać się z wystawami 
gości specjalnych, gdzie prezentowane 
są ich najnowsze projekty. Najbliższa 
edycja wydarzenia odbędzie się na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

KONCERT „NIGHT OF THE PROMS 2016”
Warszawa, Łódź 
Koncerty serii Night Of The Proms od 
ponad 30 lat cieszą się olbrzymią popular-
nością w Europie. Do Polski to wielkie mu-
zyczne widowisko zawita już po raz czwarty. 
Pierwszą ogłoszoną gwiazdą nadchodzącej 
edycji jest legendarne UB40. Na Night of the 
Proms 2017 publiczność będzie mogła usły-
szeć także Natalie Choquette, kanadyjską 
śpiewaczkę operową szczególnie cenioną za 
oryginalne interpretacje klasycznych utwo-
rów. Na scenie kolejny raz pojawi się też 
m.in. orkiestra symfoniczna Il Novecento 
i Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej  
oraz John Miles – brytyjski wokalista, autor 
tekstów i kompozytor.
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X PRASKI FESTIWAL 
FILMÓW 
MŁODZIEŻOWYCH
Warszawa
Przez blisko 10 lat 
swojego funkcjono-
wania PFFM stwarza 
młodym ludziom niepowtarzalną 
szansę  zaprezentowania w warun-
kach kinowych zrealizowanych przez 
nich filmów. Uczestnicy zgłaszają 
produkcje w jednej z trzech kategorii: 
dokument i reportaż, wideoklip i ani-
macja oraz dokument fabularyzowany 
i fabuła. Filmy oceniane są przez 
profesjonalne jury, a finaliści mają 
okazję zobaczyć swoje dzieła na wiel-
kim ekranie. Wydarzeniu towarzyszą 
m.in. koncerty, warsztaty i wykłady 
prowadzone przez specjalistów.

FILM
MARZEC

2017

MATERIA PRIMA.  
4. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
TEATRU FORMY
Kraków

Teatr Groteska już  po raz czwarty 
zaprasza do udziału w unikalnym 

na skalę europejską wydarzeniu, pod-
czas którego zaprezentowane zostaną naj-
wybitniejsze spektakle teatru formy z całego 
świata. Materia Prima to festiwal polskich 
prapremier produkcji docenianych już na 
międzynarodowych, prestiżowych impre-
zach. Dorosłej publiczności, bo do takiej 
właśnie jest skierowany, zaprezentowane 
zostaną spektakle, w których teatr łączy się 
z formami cyrkowymi i teatrem tańca, prze-
plata z rozwiązaniami multimedialnymi,  
a także formami teatru lalek, masek i cieni.
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MUZEUM OTWARTE – EDUKACJA W DZIAŁANIU 2016-2017
Warszawa
Realizowany przez Muzeum Muzeum Historii Żydów Polskich PO-

LIN program rezydencji artystycznych pozwala tej instytucji gościć 
polskich i zagranicznych artystów, którzy podejmują w swej twórczości 

tematykę dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości. Podczas trzytygodniowych 
rezydencji artyści rozwijają swoje pomysły. Efekty prezentowane są w budynku mu-
zeum i innych przestrzeniach. W pierwszych miesiącach 2017 roku w ramach pro-
gramu rezydencji artystycznych realizować swoje projekty będą: Hagar Cygler (Izrael/ 
Stany Zjednoczone), oraz  Patrycja Orzechowska (Polska).

SUPERORGANIZM. 
AWANGARDA  
I DOŚWIADCZENIE 
PRZYRODY 
Łódź

Wystawy, seria wydaw-
nictw, konferencje i wy-

darzenia nawiązujące do tradycji „nowej 
sztuki dla nowego człowieka” – w ten 
sposób Muzeum Sztuki w Łodzi uczci 
stulecie awangardy w Polsce. Najważniej-
szą częścią obchodów będą ekspozycje 
prezentujące spuściznę awangardy, 
inspirowane nią lub wchodzące z nią w 
dialog. Od lutego do maja odwiedzający 
muzeum zobaczą ekspozycję „Superor-
ganizm. Awangarda i doświadczenie 
przyrody”. Na ekspozycji zostaną zapre-
zentowane prace czołowych twórców 
awangardy europejskiej, m.in. László 
Moholya-Nagya, Hansa Arpa, Maxa Ern-
sta, Franza Marca, Paula Klee czy Wła-
dysława Strzemińskiego – w tym dzieła 
dotychczas niepokazywane w Polsce.

SPUTNIK PHOTOS. STRACONE 
TERYTORIA
Białystok
Stracone terytoria to nazwa 
projektu, w którego ramach fo-
tografowie z międzynarodowego 
kolektywu Sputnik Photos przez osiem 
lat (2008–2016) pracowali w byłych republikach ZSRR. 
Efektem ich działań jest liczące kilka tysięcy fotografii 
Archiwum Straconych terytoriów. Indywidualne pro-
jekty fotografów Sputnik Photos zostały w nim zdekon-
struowane, a pojedyncze obrazy pozbawione swojego 
oryginalnego otoczenia. Stworzonej na podstawie Ar-
chiwum wystawie towarzyszyć będą dwa wydawnictwa: 
[Niekompletny] spis rzeczy oraz Fruit Garden.

FESTIWAL OFF-PÓŁNOCNA
Łódź
Po dwóch latach działania sceny mło-
dych twórców i wykonawców Teatr 

Muzyczny w Łodzi organizuje Festiwal 
Off-Północna, podczas którego łódzka 

(i nie tylko) publiczność będzie mogła poznać ciekawe 
małe formy dramatyczno-muzyczne z repertuaru in-
nych teatrów oraz przedstawienia przygotowane przez 
artystów związanych z łódzkim Teatrem Muzycznym. 
W czasie festiwalowych dni zostanie pokazanych pięć 
spektakli i inscenizowany koncert piosenki aktorskiej, 
odbędą się także warsztaty z emisji głosu i wykład na 
temat interpretacji piosenki aktorskiej.

ENNIO MORRICONE – THE 60 YEARS OF MUSIC TOUR
Kraków
Koncert w Tauron Arena jest częścią trasy zatytułowanej „60 Years 
Of Music World Tour”, która została zaplanowana dla uczczenia 
60 lat pracy Morricone, jako kompozytora i dyrygenta. Artyście 
towarzyszyć będzie Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Na 
scenie z Morricone pojawi się ponad 200 muzyków i wokalistów. 
Podczas koncertu można będzie usłyszeć m.in. utwory z ostatniej 

ścieżki dźwiękowej artysty do „Nienawistnej ósemki” 
nagrodzonej Oscarem, Złotym Globem oraz Na-
grodą Nowojorskich Krytyków Filmowych.MUZYKA
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