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Zawsze mi się udawało Zawsze powtarzam, że uśmiech 
to najkrótsza droga do serca. Polakom będzie lepiej jak będą 
mniej narzekać, a więcej się uśmiechać. Dlatego też wydałam 
album „Uśmiech świata”, były wystawy. Jestem przekonana, że to 
co mówi Ghandi, że uśmiechając się dajesz tak wiele, a nie tracisz 
nic, to są dobre słowa. Tak mówi w rozmowie z nami zaliczana do 
grona największych polskich podróżników, Elżbieta Dzikowska

Od dziecka lubiłem się szwendać Rower to najprostszy 
i najbardziej naturalny sposób podróżowania, może z wyjątkiem 
pieszych wędrówek. Nie wymaga dużych nakładów finansowych 
ani skomplikowanych przygotowań (chyba że jedziemy na zimową 
wycieczkę po jakimś zamarzniętym akwenie). To bardzo prosty sposób 
na zwiedzanie świata, a ja jestem prostym chłopakiem. Nie wspomi-
nając o tym, co zawsze podkreślają podróżnicy rowerowi – mamy czas 
na lepsze poznanie ludzi i kultury kraju, w którym się znajdujemy. 
O pasji do podróżowania rowerem i to nierzadko w najtrudniejszych 
warunkach atmosferycznych rozmawiamy z Jakubem Rybickim

O trawę naszą i waszą Czy trawa jest po to, by z niej korzystać? 
Każde dziecko powie, że tak. Trwa jest po to, by po niej biegać, turlać się, 
siedzieć na kocu, czytać książkę. A jednak jeśli chodzi o miejskie trawniki, 
dla wielu zarządców zieleni trawa to przede wszystkim cenny zasób, który 
należy chronić. Najczęściej przed samymi mieszkańcami. Miejska trawa 
w rękach społeczeństwa? A tak. Póki co udaje się to nielicznym, ale o tych 
dobrych przykładach mówimy w naszym artykule

Nie mogłem nie pisać Jego twórczość oscylowała przede wszystkim 
wokół tematów religijno-społecznych, pisał o polityce, literaturze, malarstwie. 
Malował, pisał eseje i recenzje z wystaw – choć jego prace (z przyczyn poli-
tycznych) w Polsce pokazywane były rzadko. Szerokie spektrum twórczości 
literackiej koresponduje niejako ze stylem malarstwa – zarzucano mu brak 
przywiązania do jednolitej formy. Ale Konstanty Jeleński przypomina: „styl 
Czapskiego to przeciwieństwo łatwej stylizacji. Józef Czapski pisał, że to, co jego 
spojrzenie przemienia w wizję, to czysta estetyka”. Poznajcie życie i twórczość 
Józefa Czapskiego
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OD REDAKCJI

Czas podróżników
I nadeszło upragnione lato. Zdecydowanie wolę ciepło i słońce, dlatego staram się nie 
narzekać na upały. Z reguły można znaleźć rozwiązanie, które ułatwi ich przeżycie 
– czy to w biurze, domu, czy podczas wakacyjnych wypraw. Właśnie tym ostatnim 
poświęcamy to wydanie naszego magazynu. 

Podróże – te prawdziwe, po Polsce czy w najdalsze zakątki globu, a nawet te „pal-
cem po mapie” – ubogacają, poszerzają horyzonty, ofiarowują nowe przyjaźnie, czy 
dostarczają tak potrzebnego wielu z nas dreszczyku emocji. O różnym spojrzeniu 
na podróżowanie możecie przeczytać w naszych wywiadach, których sporo w tym 
numerze HUMANa. W szczególności polecam rozmowę z Elżbietą Dzikowską, 
wyjątkowo utytułowaną polską podróżniczką. I jak pokazuje nasz materiał – zde-
cydowanie wyjątkową kobietą. Optymizm, siła i ciekawość świata, które biją z jej 
słów mogą udzielić się na długie tygodnie. O bardziej ekstremalnym, bo wciąż 
bardzo młodym podróżowaniu, rozmawiamy z Jakubem Rybickim, fotografem 
i pisarzem. Dla kontrastu do obecnej pory roku, a może i dla ochłody, opowiada 
nam on o swojej zimowej podróży rowerem przez Bajkał. Dr Andrzej Kruszewicz 
w rozmowie z nami mówi o wyprawach, dzięki którym poznaje nowe głosy ptaków 
i nieznane smaki kuchni…

Co łączy tych podróżników? Jak zgodnie przyznają, w ich podróżach równie ciekawa 
co ruszanie w drogę, jest możliwość podzielenia się wrażeniami ze swoich wypraw 
z innymi. Dzielenia, które dla jednych stanie się inspiracją, dla drugich informacją 
o świecie, a jeszcze innym po prostu przyniesie radość. 

Ten numer magazynu HUMAN to także przewodnik dla wszystkich, którzy aktywnie 
chcą spędzić tegoroczne lato. Nasz reportaż z wyprawy tratwą po Biebrzy przybliży 
Wam tę nieco bardziej ekstremalną formę wypoczynku. Podpowiadamy także, jak 
spędzić wakacje, aby okazały się czasem budowania dobrych, coraz silniejszych 
rodzinnych relacji.

Marta Borowska
redaktor naczelna
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24h w teatrze
Narodowy Teatr Stary w Krakowie 4 i 5 czerwca zaprosił widzów na całodobowe 

wydarzenie artystyczno-teatralne pn. „Długi obieg”. Przestrzenie teatru wypełniły się 
działaniami performatywnymi, instalacjami i pracami artystycznymi, które zostały widzom 

udostępnione na 24 godziny.

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ. FOT. PRZEMEK KRZAKIEWICZ

ARTYŚCI UCZESTNICZĄCY 
W „DŁUGIM OBIEGU” 
Marcin Cecko
Katarzyna Kozyra
Anna Królikiewicz
Mirek Kaczmarek
Zbigniew Libera
Justyna Sobczyk
Rafał Urbacki
Szpecht/Haudek/Czupkiewicz
Marble Crowd (Islandia)

Założeniem tego artystycznego przedsięwzięcia było stworzenie 
wystawy, która – podobnie jak teatralne przedstawienie – zniknie 
po krótkim czasie trwania. Podczas „Długiego obiegu” spotkali 
się artyści różnych dziedzin – performer, rzeźbiarka, poeta, 
scenograf, reżyser, tancerz, artyści tworzący instalacje.
– Justyna Łagowska, kuratorka, zaprosiła do współpracy wybit-
nych twórców sztuk wizualnych, takich jak Katarzyna Kozyra, 
Zbigniew Libera i Anna Królikiewicz oraz poszukujących twór-
ców teatralnych z Polski i Islandii – mówi Szymon Adamczak, 
dramaturg Narodowego Teatru Starego.
Każdy z artystów, specjalnie na potrzeby tego wydarzenia, 
przygotował inspirowaną teatrem kreację – wystawę, instalację 
lub performance.
Sposób poruszania się po tej ekspozycji był wyjątkowy i kameralny.
– Co 20 minut grupa 10 widzów wyruszała wraz z przewodnikiem 
w specjalnie przygotowaną trasę po zakamarkach Starego Teatru 
i spotykała się z efektami pracy zaproszonych przez nas twórców. 
Nasi widzowie zaskakiwani byli różnorodnością przygotowanych 
działań, które oddziaływały na zmysły, stawiały wyzwania, 
angażowały i zachęcały do wspólnej zabawy – objaśnia Szymon 
Adamczak. – Wydarzenie było bardzo cennym i wspólnotowym 
doświadczeniem zarówno dla widzów, jak i wszystkich pracow-
ników Teatru, dzielnie podejmujących ten 24-godzinny wysiłek. 
Z zadowoleniem stwierdzamy, że w niebanalny sposób udało 
się zaprezentować nowe i nietypowe dla naszego teatru prace 
artystyczne. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcie stanowi 
dobrą podstawę do kolejnych, frapujących projektów Narodowego 
Starego Teatru – podsumowuje dramaturg.

Kurator: Justyna Łagowska
Współpraca artystyczna: Michał Buszewicz

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG WSPARŁY „DŁUGI OBIEG” 
ORAZ MICET.
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„Długi obieg” to przedsięwzięcie Narodowego Starego Teatru w Krakowie związane z planowaną przez tę placówkę 
inauguracją działalności MICET, czyli Muzeum Interaktywnego/Centrum Edukacji Teatralnej. Muzeum ma otworzyć 
Teatr na całkiem nowy – interaktywny wymiar aktywności. Podstawą ma być żywy kontakt zwiedzających z materią 
teatru. Będą tu oni mogli np. poćwiczyć dykcję lub wypróbować techniki aktorskie.   
Na widzów będzie tu czekać pięć ścieżek tematycznych: Ciało i tożsamość (ćwiczenia prowadzone przez wirtualnych 
aktorów), Wolność i zniewolenie (wizualny przewodnik po historii Starego Teatru), Pamięć i emocje (wirtualny trening 
improwizacji aktorskiej), My i oni (czyli twórcy i widzowie – będzie można sprawdzić swój potencjał aktorski, reżyser-
ski, scenograficzny), Nowe światy (nowoczesne technologie i możliwości jakie dają). MICET zajmie przestrzenie na 
parterze Narodowego Starego Teatru oraz jego piwnice. Otwarcie planowane jest na wrzesień 2016 r.
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Przez ocean
Wyprawa Kon-Tiki pobudza wyobraźnię od co najmniej trzech pokoleń. Odbiorcy książki i filmu 

Thora Heyerdahla dzięki historii o podróży przez Pacyfik mogą przekonać się, że dla człowieka nie 
ma granic, których nie potrafi przekroczyć w swoim dążeniu do odkrywania nowych światów..

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI, FOT. WOJCIECH WANDZEL

Kon-Tiki to jeden ze skarbów narodowych Norwegii – kraju 
dumnego z zuchwałych wyczynów bezkompromisowego podróż-
nika, który tak jak niegdyś Wikingowie udał się w wyprawę 
w nieznane, by odkrywać nowe ścieżki. O dumie z tego wyczynu 
najlepiej świadczy fakt, że w Oslo jest muzeum poświęcone 
Kon-Tiki, a gadżety, przedmioty, słodycze, a nawet zestawy 
mebli związane z wyprawą produkowane są w całej Europie 
od lat 50. XX wieku (także w Polsce) po dziś dzień.
W 1947 roku norweski podróżnik i etnograf Thor Heyerdahl 
postanowił udowodnić rewolucyjną na tamte czasy tezę o zasie-
dleniu Polinezji przez mieszkańców Ameryki Południowej. 
Chciał pokazać, że możliwe były migracje na Oceanie Spokoj-
nym dzięki tratwom z balsy. Heyerdahla zainspirowała legenda 
opowiedziana mu przez jednego z tubylców na wyspie Fatu Hiva 
– była to historia o tym, że ludność Polinezji mieszkała kiedyś 
daleko za oceanem, a na wyspy przeprowadził ich Kon-Tiki 
lub Illa-Tiki (Słońce-Tiki lub Ogień-Tiki). Byli oni uciekinie-
rami znad brzegów jeziora Titicaca, migrującymi po porażce 
w konflikcie z lokalnym wodzem. Po dotarciu nad brzeg oceanu 
wsiedli na łodzie, by wyruszyć w nieznane.

Choć na poparcie swoich tez Norweg miał wiele dowodów 
(od dowodów językowych, po podobieństwa w wytwór-
stwie artystycznym), nikt z ówczesnych nie dawał im 
wiary. Aby dowieść swoich racji decyduje się więc na 
desperacki krok – razem z pięcioma innymi śmiałkami 
(z których tylko jeden zna się na żeglarstwie) wyrusza 
w rejs przez Pacyfik. Za środek transportu ma drewnianą 
tratwę o nazwie Kon-Tiki. Kierują nimi prądy i natura.
Wyprawa – skrupulatnie przygotowana, ale w taki spo-
sób by oddać realia i możliwości podróżników sprzed 
wieków – zakończyła się sukcesem. Bez większych 
problemów, za to z kilkoma odkryciami po drodze, 
podróżnikom udało się dostać na jedną z wysp na 
Oceanie Spokojnym.
Wyprawę Heyerdahl opisał w kultowej książce „Kon-
-Tiki  ekspedisjone”  wydanej w  roku 1948 (pol. 
„Wyprawa Kon-Tiki”, pierwsze wyd. w tłum. Jerzego 
Pańskiego, Iskry, 1957), podczas wyprawy został też 
nakręcony film, zatytułowany później „Kon-Tiki”. Pro-

ducentem, operatorem oraz narratorem był sam Thor Heyerdahl. 
Produkcja została nagrodzona w 1951 r. Oscarem w kategorii 
„najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny”. W 2012 z kolei 
powstał film fabularny  „Kon-Tiki. Dalekomorska wyprawa” 
w reżyserii Joachima Roenninga oraz Espena Sandberga - spek-
takularna fabularna rekonstrukcja tego dokumentu - nomi-
nowana także do Oscara i Złotego Globu jako najlepszy film 
nieanglojęzyczny. Polscy widzowie mieli okazję m.in. oglądać 
ten film na otwarciu 7. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie 
(w ubiegłym roku), gdzie był wyświetlany w wersji koncertowej 
z muzyką wykonywaną na żywo.
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją 
w umysłach niektórych ludzi – mawiał Thor Heyerdahl. I jeśli 
w te wakacje chcecie w swoich podróżach odkrywać nowe światy, 
to koniecznie musicie sobie przypomnieć historię wyprawy 
Kon-Tiki.

PRZYGOTOWANIE I POKAZ FILMU „WYPRAWA KON-TIKI” 
Z KONCERTEM MUZYKI NA ŻYWO PODCZAS 7. FMF W 
KRAKOWIE WSPÓŁFINANSOWANE BYŁY Z FUNDUSZY EOG.
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Podróże małe i duże
Sezon wakacyjny budzi chęć przeżycia przygody, a nic tak im nie sprzyja jak liczne wojaże. Nie 
zapominajmy jednak, że lektura książki również może być podróżą, fascynującą i wciągającą 
od pierwszej do ostatniej strony. Zatem zapraszamy do podróży po książkach o… podróżach.

AUTOR: MARIUSZ GOLAK

Kolejne powitanie z Afryką
„Biel. Notatki z Afryki” to zapis podróży do 
Afryki Marcina Kydryńskiego, a zarazem 
dowód jego niesłabnącej fascynacji konty-
nentem, który poznaje już od ćwierćwiecza. 
Jak wygląda Czarny Ląd z perspektywy 
Europejczyka? To kraina piękna i zarazem 
niebezpieczna, pełna brutalności, a jed-
nocześnie mieniąca się tysiącem barw. 
W trakcie lektury czytelnik bez trudu 
dostrzeże nutę nostalgii za przemijającym 
czasem dzikiej i egzotycznej ziemi, targanej 
plagami i krwawymi wojnami. Bo Afryka 
zmienia swoje oblicze, a może i tożsamość. 
Przemiany zachodzące we współczesnym 
świecie oddalają ją od romantycznego, spo-
witego nimbem tajemniczości obrazu, który 
zbudowała w naszej wyobraźni choćby 
powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni 
i w puszczy”, jedna z ulubionych lektur 
młodego Kydryńskiego.
Obok przekrojowego spojrzenia na historie 
poszczególnych krajów, niewątpliwą war-
tością książki Kydryńskiego jest pokaźna 
dawka wiedzy o ludności, historii, lokalnych 
obyczajach i obrzędach. 

Takiego Dubaju nie znacie
W swojej najnowszej książce Jacek Pał-
kiewicz rozprawia się z mitem, którego 
„bohaterem” jest Dubaj, skrzący się niczym 
drogocenny klejnot w arabskim skarbcu. 
Słynny polski podróżnik obnaża prawdziwe 
oblicze miasta uważanego za świątynię 
luksusu. Obraz wykreowany przez świat 
mediów okazuje się być fikcją, a przynaj-
mniej półprawdą – zdaje się mówić autor. 
Za pełną przepychu i egzotyki fasadą 
skrywają się ludzkie dramaty, których 
najjaskrawszym przykładem są niewolnicze 
warunki pracy najemnych robotników. 
Petrodolary zapewniły Dubajowi przychyl-
ność świata, który nie ma odwagi stanąć 
w obronie łamanych praw człowieka. 
Pałkiewicz pisze z reporterskim zacięciem, 
szuka, drąży i odkrywa sekrety tego współ-
czesnego Babilonu, który kapie złotem i… 
krwią. Dzięki temu czytelnik otrzymuje 
żywą opowieść, przynoszącą nową porcję 
wiedzy o otaczającym nas świecie. 

Na motocyklach przez Azję
Niespokojne duchy… To określenie jak 
ulał pasuje do Marty Owczarek i Bartka 
Skowrońskiego, autorów popularnego bloga 
www.byledalej.com. Po dwuipółletniej 
podróży dookoła świata wracają do Polski. 
Szybko jednak okazuje się, że nie potrafią 
zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu. 
Po 888 dniach spędzonych w domu decy-
dują się na szaloną wyprawę przez Rosję, 
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Afgani-
stan, Uzbekistan i Turkmenistan. Korzysta-
jąc z dwóch niedużych motocykli, przemie-
rzają Rosję i byłe republiki radzieckie Azji 
Środkowej. Ich celem jest Pamir. W końcu 
docierają do odciętego od cywilizacji 
zakątka Afganistanu – Korytarza Wachań-
skiego, gdzie czas zatrzymał się wieki temu. 
„Byle dalej. Pod stopami słońca” to książka, 
która odkrywa sekrety tej niezwykłej 
podróży, a zarazem pokazuje krainę, której 
egzotyka zafascynuje każdego.

Jacek Pałkiewicz
„Dubaj. Prawdziwe oblicze”
Wydawnictwo Zysk i S-ka
maj 2016

Marcin Kydryński
„Biel. Notatki z Afryki”
Edipresse Książki
kwiecień 2016

Marta Owczarek, Bartek Skowroński
„Byle dalej. Pod stopami słońca”
Świat Książki
kwiecień 2016
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Hey na luzie
Hey to zespół, którego nie trzeba przedstawiać. Na polskiej scenie muzycznej działa ponad 

20 lat. W kwietniu grupa wypuściła swój jedenasty album studyjny – „Błysk”. Zgodnie 
z zapowiedziami muzyków, nowa płyta jest powrotem do gitarowego grania.

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, FOT KAYAX

W ciągu ponad dwudziestu lat kariery, Hey eksplorował różne 
muzyczne obszary. Zaczynając od inspirowania się amerykań-
skim grungem po alternatywne eksperymenty z elektroniką 
z ostatnich dwóch płyt: „Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!” 
i  „Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan”. Płyta „Błysk” miała 
być powrotem do gitar. Ale jeżeli ktoś oczekiwał na „Błysku” 
grungowego brzmienia, charakterystycznego dla początków 
istnienia grupy, słuchając płyty musiał się rozczarować. Choć 
owszem jest gitarowo, melodyjnie, energetycznie – co z pewno-
ścią świetnie sprawdzi się na koncertach, ale też skromnie, bez 
patosu i ozdobników. Na album składa się 10 piosenek, które 
gatunkowo można by przypisać do inteligentnego pop-rocka. 
Słucha się ich oczywiście świetnie, a Katarzyna Nosowska jako 
autorka tekstów nie zawodzi.

„Błysk” ukazał się w czterech wariantach różniących się kolo-
rystyką okładki i zdjęciami, ale też kolejnością utworów.

„To pierwszy taki rok, gdy samotność znużyła mnie / 
To pierwszy taki rok, gdy przez fosę rzuciłam most” 
– śpiewa Katarzyna Nosowska w utworze zatytu-
łowanym „2015”. I chyba rzeczywiście coś jest na 
rzeczy, bo nowa płyta Hey, która powstawała w dużej 
mierze w minionym roku, wyraźnie różni się od tego 
wszystkiego, co grupa proponowała nam w ciągu 
ostatniej dekady. Na „Miłość! Uwaga! Ratunku! 
Pomocy!” i szczególnie „Do rycerzy, do szlachty, 
do mieszczan” składały się głównie spokojne, kon-
templacyjne piosenki o misternie skonstruowanej 
formie. To był czas medytacji, a teraz nastąpił czas 
działania – mocniej bije serce sekcji, ostrzej kąsa 
gitara, powróciły mocne, chwytliwe refreny, których 
nie sposób z Katarzyną nie śpiewać…

źródło: Kayax Production & Publishing
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Czytanie świata
Podobno można o kimś dużo powiedzieć, patrząc na jego półki z książkami. Co moje półki 

z książkami mówią o mnie? Zawsze myślałam o sobie jako o kimś dość kulturalnym,  
jako o kosmopolitce. Ale moje półki z książkami opowiedziały inną historię.  

Prawie wszystkie tytuły były autorów brytyjskich lub północno-amerykańskich,  
nie było żadnego przekładu. Odkrycie tego kulturalnego martwego punktu w moich 

lekturach było niemałym szokiem.

AUTOR: ANN MORGAN (UK), ŹRÓDŁO: TED.COM, TŁUMACZENIE: AGNIESZKA ZAMBRZYCKA, MARTA KLIBER

Wiedziałam, że gdzieś tam jest wiele 
niesamowitych opowieści autorów 
w innych językach. Zasmuciło mnie, 
że przez swoje czytelnicze nawyki nigdy 
ich nie spotkam. Zadecydowałam, że 
zlecę sobie intensywny kurs światowego 
czytania. Postanowiłam, że przez rok, 

podejmę się próby przeczytania krótkich opowiadań, powieści 
lub wspomnień z każdego kraju na świecie. 

Ustaliłam, że do swojego projektu posłużę się listą narodów 
ONZ, dodając Tajwan, co dało mi ostatecznie 196 krajów. Zro-
zumiałam, że mogę mieć także kłopot z uzyskaniem książek po 
angielsku z każdego kraju. Tylko około 4,5% literatury publi-
kowanej każdego roku w Anglii to tłumaczenia. Liczby te są 
podobne dla większości anglojęzycznego świata. 

Kiedy zaczęłam moje „czytanie świata”, największym wyzwa-
niem było to, że nie wiedziałam, gdzie właściwie mam zacząć 
poszukiwania przełożonych na angielski książek. Zdecydowałam, 
że poproszę o pomoc. 

Zarejestrowałam blog ayearofreadingtheworld.com i wysła-
łam krótki apel przez internet. Wytłumaczyłam kim jestem 
i jak wąski jest mój horyzont czytelniczy. Prosiłam każdego 
zainteresowanego o zostawienie podpowiedzi, po jakie książki 
z innych części świata warto sięgać. Nie miałam pojęcia, czy 
kogoś to zainteresuje, ale już po kilku godzinach ludzie zaczęli 
się kontaktować. Na początku przyjaciele i koledzy. Później 
przyjaciele przyjaciół. Bardzo szybko osoby mi obce.

Cztery dni po zamieszczeniu apelu dostałam wiadomość 
od Rafidy z Kuala Lumpur. Powiedziała, że mój projekt bar-
dzo przypadł jej do gustu i pytała, czy mogłaby w lokalnej 
anglojęzycznej księgarni kupić dla mnie malezyjską książkę 
i mi ją przesłać. Zgodziłam się entuzjastycznie i kilka tygodni 
później przybyła paczka zawierająca nie jedną, ale dwie książki 
– wybór Rafidy z Malezji i książkę z Singapuru, którą też dla 
mnie wybrała. Byłam zdumiona, że ktoś obcy, mieszkający 

prawie 10 000 km stąd, dokłada wszelkich starań, by pomóc 
komuś, kogo pewnie nigdy nie spotka.

Życzliwość Rafidy okazała się być stałym wzorcem. Niektórzy 
podejmowali się badań w moim imieniu, inni zbaczali z trasy 
na wakacjach i w podróżach służbowych, żeby specjalnie dla 
mnie pójść do księgarni. Okazuje się, że jeśli chcesz czytać 
świat, jeśli chcesz doświadczyć tego z otwartym umysłem, świat 
ci pomoże. Jeśli chodzi o kraje z niewielką lub żadną komercyjnie 
dostępną literaturą po angielsku, posuwano się jeszcze dalej. 
Od Szwecji do Palau, pisarze i tłumacze wysłali mi samopu-
blikowane książki i niepublikowane manuskrypty, odrzucone 
przez angielskich wydawców lub już niedostępne, dając mi 
uprzywilejowany dostęp do wymyślonych światów. 

Patrząc na angielskojęzyczną literaturę, w której wyrasta-
łam, zaczęłam dostrzegać jej ograniczenia w porównaniu do 
bogactwa, jakie oferuje świat. Stopniowo długa lista krajów, 
z jaką zaczęłam, zmieniła się z suchego, akademickiego rejestru 
miejsc w żywe, oddychające całości.

Nie chcę sugerować, że da się otrzymać wszechstronny obraz 
kraju z lektury jednej książki. Ale zbiorowo opowieści, które 
przeczytałam w tym roku, ożywiły mnie, ukazując bogactwo 
naszej niezwykłej planety. Tak jakby te światowe opowieści i trud 
poniesiony przez ludzi, by pomóc mi je przeczytać, nadały im 
rzeczywistych wymiarów. Obecnie, kiedy patrzę na półki z książ-
kami opowiadają one nieco inną historię. Jest to opowieść o sile, 
jaką mają książki w łączeniu nas przez polityczne, geograficzne, 
kulturowe, społeczne i religijne różnice. Jest to także świadec-
two niezwykłych czasów, gdzie dzięki internetowi łatwiej niż kie-
dykolwiek dzielić się opowieścią, światopoglądem, książką z kimś, 
kogo nigdy nie spotkamy, po drugiej stronie planety. 

ANN MORGAN – brytyjska pisarka, założycielka i prowadząca 
bloga ayearofreadingtheworld.com. Właśnie ukazuje się jej druga 
książka, zatytułowana „Beside Myself ”, która dostępna będzie 
w wielu krajach świata w języku angielskim. 
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Od razu można zadać sobie pytanie, o co właściwie chodzi 
w ulepszaniu wspomnianej komunikacji? Kristine Five Melvær 
w swojej pracy postawiła sobie za cel badanie komunikacyjnego 
potencjału przedmiotów tak, by tworzyły jak najściślejsze więzy 
emocjonalne ze swoimi użytkownikami. Tego chcielibyśmy 
doświadczać na co dzień – otaczać się tym, co lubimy i używamy 
z przyjemnością. Dlatego jej projekty są bardzo sensualne, poru-
szające jednocześnie wiele naszych zmysłów, a przy tym – co 
właściwe w zasadzie całemu skandynawskiemu designowi (dla 
uściślenia: Kristine studiowała i pracuje w Oslo) – niezwykle 
proste. Ale to już chyba głównie zasługa DNA urodzonych 
i żyjących tam ludzi. Moim celem jest tworzyć produkty, które 
będą ubogacać codzienne życie ich użytkowników i które będą 
trwały przez pokolenia – mówi o swojej pracy Kristine Five 
Melvær. Można się o tym przekonać sięgając po jej meble, 
lampy, tekstylia, czy drobne przedmioty codziennego użytku, 
jak np. szklane wazony i dekoracje, które – wydaje się – są jej 
znakiem rozpoznawczym. W swoich projektach wykorzystuje 
głównie drewno, wełnę, czy wspomniane szkło.

Kolejną niezwykle istotną cechą designu Kristine Five Melvær 
jest umiejętne łączenie projektowania użytkowego z projek-

Kristine Five Melvær, podobnie jak inni projektanci ze Skandynawii, z chęcią 
sięga do tradycji wzornictwa przemysłowego z tamtych stron. A przy tym nie boi 

się koloru oraz poszukiwania skutecznego sposobu na lepsze komunikowanie 
użytkowników z przedmiotami, które na co dzień wykorzystują. 

AUTOR: MARTA BOROWSKA, FOT. ERIK FIVE GUNNERUD

Potencjał komunikacji

Kristine Five Melvær w towarzystwie – znanego Wam  
z poprzednich wydań HUMANa –TornbjØrna Anderssena, pry-
watnie jej męża. Na co dzień pracują oddzielnie, ale wspólnie 
zaprojektowany wazon Oui ma symbolizować ich małżeństwo 
(prod. Magnor Glassverk)

Kolekcja wełnianych koców Mikkel, Røros Tweed
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towaniem graficznym. Widać to szczególnie dobrze w przy-
padku tworzonych przez nią tekstyliów: koców, poduszek czy 
dywanów. Wszystkie łączy zgeometryzowany wzór, dopra-
cowany w szczegółach i proporcjach. A do tego wspomniane 
już intensywne barwy i zamiłowanie do użycia naturalnych 
materiałów – w przypadku tekstyliów, głównie wełny. Te dwie 
ostatnie cechy to kolejny mocny punkt na mapie skandynaw-
skiego wzornictwa, którego kolor i natura są oczywistymi 
składnikami. I chociaż to elementy pojawiające się bardzo 
często u różnych projektantów z północy Europy, to reszta 
świata wydaje się być coraz bardziej głodna właśnie takiego 
rodzaju designu. Dobrze się z nim czujemy, jest dość uniwer-
salny, wysokojakościowy i praktyczny.

Kristine Five Melvær współpracuje z wieloma europejskim 
producentami. Jest pierwszą skandynawską projektantką, która 
nawiązała współpracę z uznaną belgijską marką When Objects 
Work. Jej wyjątkowy wkład doceniany jest także w pracę dla 
norweskiej marki Magnor Glassverk, producenta wyrobów 
ze szkła. Wielokrotnie nagradzana była za swoje projekty 
w dziedzinie szkła i tekstyliów. Prace Kristine Five Melvær 
można było oglądać na wystawach w Mediolanie, Nowym 
Jorku (New York Design Week 2015), Los Angeles, Tokio, 
Paryżu, Londynie czy Pradze. Prototyp jednego z jej pro-
duktów – lampy stołowej Ray – został nawet zakupiony na 
wystawę VitraHaus w 2012 roku. A jak wiadomo wszystkim 
fanom designu, marka Vitra zobowiązuje…  

Wazony Seasons, Magnor Glassverk

Multi – w zależności od potrzeby może być lampą 
lub wazonem, Magnor Glassverk

Lampy Bloom

Taborety VAVA
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Kreatywność pod 
gołym niebem

Wyjść z domu. Iść przed siebie, daleko. Zapocić się, zedrzeć buty. 
Doświadczać przyrody i kontaktów z prostym ludem. Czy to już 
sztuka, czy jej namiastka?
Z roku na rok przybywa latem plenerowych iwentów. Dominują 
festiwale muzyczne – bo pod „otwartym” niebem muza szybuje 
wysoko, a jej fanom zdaje się, że kontaktują nie tylko ze sobą, ale też 
z wszechświatem. Tak, przyroda daje ludzkiej kreatywności impuls, 
kop, echo. Bywa nawet dla sztuki konkurencją. Niektórzy uważają, 
że zachód słońca nad morzem jest spektaklem dorównującym 
napięciem dramatom Eurypidesa. Co zaś do zalet wizualnych, to 
żadne dzieło rąk ludzkich nie może się mierzyć z pięknem tej sceny.
Naturę wyniesiono na piedestał w epoce romantyzmu, kiedy 

NATURĘ WYNIESIONO 
NA PIEDESTAŁ W EPOCE 
ROMANTYZMU, KIEDY PRZESTANO 
UFAĆ „MĘDRCA SZKIEŁKU I OKU”. 
TWÓRCY POCZULI POTRZEBĘ 
WZNIOSŁOŚCI, METAFIZYKI 
I MISTYCYZMU – CO ODNALEŹLI 
W KRAJOBRAZACH DZIKICH, 
NIEOKIEŁZNANYCH, TRUDNO 
DOSTĘPNYCH.
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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).

przestano ufać „mędrca szkiełku i oku”. Twórcy poczuli potrzebę wzniosłości, meta-
fizyki i mistycyzmu – co odnaleźli w krajobrazach dzikich, nieokiełznanych, trudno 
dostępnych. To oni zapoczątkowali erę pieszych wędrówek, najczęściej odbywanych 
w samotności, by w skupieniu oddać się kontemplacji dzieła Stwórcy. William Turner 
przemierzył pieszo Anglię wzdłuż i wszerz (podobno potrafił dziennie pokonać do 
40 km), odnajdując estetyczne walory w deszczu, mgle i mżawce. Goethe padał na 
kolana przez majestatem Alp, Caspar Freidrich składał hołd żywiołowi morskiemu. 
Zarówno ci wielcy, jak i mniej utalentowani, starali się przelać wrażenia na papier, 
słowem bądź obrazem.
Z czasem peregrynowanie w pojedynkę przeobraziło się w eskapady grupowe. Tak 
powstała moda na spędzanie wakacji w plenerze (spolszczona wersja francuskiego 
terminu „plein airs”, co oznacza otwarte powietrze, wolna przestrzeń). Bazą dla wycie-
czek krajoznawczo-artystycznych były zazwyczaj zabite deskami wiochy; miejsca, gdzie 
diabeł mówi dobranoc. Tam artyści organizowali „kolonie”.
Pionierzy malowania i życia w naturze pojawili się we Francji w latach 30. XIX 
wieku. Barbizończycy (nazwa wywodzi się od miejscowości Barbizon w pobliżu 
Fontainebleau) uznali miasta za siedliska zła, skażone degeneracją moralną i kapi-
talistycznym wyzyskiem. Znaleźli azyl niezbyt daleko od Paryża, ale daleko od 
cywilizacji. Żyjąc w spartańskich warunkach, nie rozpraszani miejskimi pokusami, 
oddawali się w całości twórczości.  
W ślad za barbizończykami ruszyli impresjoniści. Ci, jak wiadomo, chcieli utrwalić 
ulotne wrażenia – blaski i cienie, gęstość powietrza, zmienność pogody, pór dnia. 
Plener stał się ich żywiołem. Niektórzy amatorzy natury i naturalności opuszczali 
metropolie na długie miesiące, nawet lata. To  przypadek Vincenta van Gogha, który 
doznał olśnienia w gorączce południowej Francji, czy Władysława Ślewińskiego, 
którego malarsko rozgrzała zimna Bretania oraz charyzmatyczna osobowość Paula 
Gauguina – ten zaś wkrótce zrezygnował ze skalistego bretońskiego wybrzeża na 
rzecz egzotycznego Tahiti. Znaleźli się też tacy, którzy chcieli efemeryczne zjawiska 
osadzić na geometrii: kuli, stożku, walcu. Przy tym upierał się Paul Cézanne, bez 
względu na stan zdrowia czy warunki atmosferyczne, maniakalnie malujący górę 
świętej Wiktorii w okolicy Aix.
A kiedy plenery pojawiły się w Polsce?
Do połowy XIX wieku studenci naszych nielicznych szkół artystycznych kopiowali 
krajobrazy z wzorników. Na ostatnim roku dostępowali łaski odmalowywania 
widoków według… pejzaży holenderskich. Dopiero niejaki Jan Piwarski, profesor 
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wprowadził do programu zajęcia zwane ple-
nerowymi seminariami. Wałęsanie się po kraju weszło w krew jego wychowankom: 
Wojciechowi Gersonowi, Franciszkowi Kostrzewskiemu, Józefowi Szermentow-
skiemu. Im zawdzięczamy narodziny polskiego malarstwa plenerowego. Oraz  
popularność letnich wyjazdowych „dokształtów”, do tej pory obowiązkowych na 
studiach  plastycznych.
Trzy lata temu pewna młoda artystka ruszyła w pojedynkę przez Polskę, od Gdańska 
po południową granicę, pieszo. Plonem jej łazęgi okazały się selfies i filmiki kręcone 
komórką. Przy okazji piechurka skonstatowała: „społeczeństwo jest niemiłe”. Rodacy 
nie zauważyli, że na ich oczach tworzone jest dzieło sztuki. Za to kuratorzy okrzyknęli, 
że „star is born”.
Bo obecnie niewiele potrzeba, żeby doszlusować do artystycznego panteonu. Wystarczą 
mocne nogi.
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Zawsze mi się udawało

Żyje Pani na walizkach. Czy łatwo jest przez całe życie 
być człowiekiem w drodze?
Ja nie jestem cały czas w drodze. Żeby udać się w drogę, muszę 
się najpierw przygotować, czyli potrzebny mi jest czas tu, na 
miejscu. Ja jeżdżę po coś, nie tylko po to, żeby zebrać te wraże-
nia, ale żeby się nimi później podzielić. Tak więc po powrocie 
muszę pracować nad materiałem, który zbierałam i realizowa-
łam w podróżach, to też wymaga czasu. A poza tym to jest taki 
okres, który pozawala mi poznać lepiej te miejsca, w których 

już byłam, bo muszę naładować się wiedzą, a nie o wszystkim 
wiedziałam przed wyjazdem. Jestem zmuszona do rozwoju, co 
mi się podoba. Tak samo jak jeżdżę po Polsce, to muszę się wiele, 
wiele nauczyć, a to zajmuje czas. Nie jestem wciąż w podróży.

Pani Elżbieto, podróżując czy to po świecie, czy po Polsce, 
chętniej wraca Pani do swoich ulubionych, konkretnych 
miejsc na kuli ziemskiej czy raczej z większą przyjemno-
ścią wyrusza Pani tam, gdzie nie była Pani wcześniej?

Kobieta żywioł. Ciężko znaleźć kilka, a nawet kilkanaście konkretnych słów, 
aby spersonalizować nimi Elżbietę Dzikowską. I nawet nie będę próbował. Na 

rozmowę, autorka zaprosiła mnie do swojego domu, w którym podczas dwóch 
godzin, chociaż wydaje mi się, że trwało to 15 minut, miałem okazję przeżyć 

swoją pierwszą podróż dookoła świata. I to przy boku najlepszego pod słońcem 
przewodnika. Była to nieziemska okazja do wysłuchania historii, ujrzenia obszarów 

i dotknięcia przedmiotów, których doświadczenie, dane jest nielicznym.
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Różnie. Oczywiście chcę poznać nowe miejsca, to jest naturalne, 
ale bywa, że wracam do tych, które już znałam. W Peru byłam 
dwanaście razy, w Meksyku wielekroć, tak samo w Chinach, 
w Indiach. W tym roku wybieram się po raz trzeci do Etiopii, 
więc czasami pogłębiam moją wiedzę poprzez te powroty. 
Poznaję też nowe miejsca – zwiedzenie tak olbrzymich krajów 
jak Chiny czy Indie nie jest możliwe podczas jednego wyjazdu. 

Wracając do Chin, to była Pani pierwsza podróż zagra-
niczna. To był 1957 rok. Czym Chiny z 1957 r. różnią 
się od dzisiejszych Chin?
Różnica jest wielka. Wówczas Chiny były bardzo przaśne. 
Ludzie przemieszczali się głównie rowerami, chodzili bar-
dzo skromnie ubrani. Teraz spotyka się tam najnowsze 
samochody i to w znacznej mierze wyprodukowane już 
w Chinach, aczkolwiek obce marki. Świat jest otwarty, 
coraz więcej Chińczyków spotyka się na wyjazdach 
zagranicznych, ale także wewnętrznych. Jeszcze 
pięć lat temu, jak byłam na południu Chin 
w pięknym parku narodowym, w Kamiennym 
Lesie, to spotykałam tam głównie turystów 
zagranicznych. Wielu Japończyków między 
innymi. Dwa lata temu, kiedy pojechałam tam 
po raz drugi, to większość stanowili Chińczycy, 
którzy mieli aparaty, niektórzy mieli komórki. Zresztą 
w Chinach produkuje się najwięcej na świecie 
telefonów komórkowych, ponoć pół miliarda. 
Spotykałam się z plemionami, w których 
nie znano pisma, nie umiano czytać, ale 
posługiwano się komórką. To jest wła-
śnie specyfika tego rejonu. Widać, 
że Chiny się rozwijają, także pod 
względem architektury. Nie zawsze 

mi się to podoba, bo czasami ta nowa architektura powstaje 
kosztem starej. Pamiętam stare historyczne hutongi w Pekinie, 
po których dziś nie ma prawie śladu. Ale jeżeli Chińczycy 
coś robią, to starają się robić dobrze. Nowa architektura jest 
piękna. Jest to najbardziej pracowity, w moim przekonaniu, 
naród na świecie, a konfucjanizm ułatwia im słuchanie rządu. 
Konfucjusz mówił, że trzeba szanować ojca, syna, starszego 
i władzę. No więc myślę, że to gdzieś w genach pozostało. 
Aczkolwiek zdarza się, że i Chińczycy się buntują, to jednak 
te dawne zasady konfucjańskie na pewno ułatwiają rządowi 
podporządkowanie ludzi.

Czy zamierza Pani jeszcze wrócić w tamte strony?
Tak, oczywiście! Być może już niedługo. Jeżeli uda mi się 

uzupełnić poznanie pewnych regionów, wydałabym 
album o Chinach, bo przez wiele lat fotografuję ten 

kraj, ludzi, więc mogłoby to być ciekawe.

◀ Elżbieta Dzikowska z kobietami 
z plemienia Desenech, Etiopia

JA NIE JESTEM CAŁY CZAS W DRODZE. ŻEBY UDAĆ SIĘ W DROGĘ, 
MUSZĘ SIĘ NAJPIERW PRZYGOTOWAĆ, CZYLI POTRZEBNY MI JEST CZAS 
TU, NA MIEJSCU. JA JEŻDŻĘ PO COŚ, NIE TYLKO PO TO, ŻEBY ZEBRAĆ TE 
WRAŻENIA, ALE ŻEBY SIĘ NIMI PÓŹNIEJ PODZIELIĆ.
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lepszym środkiem płatniczym jest świnia. Za świnię można 
kupić wszystko. A kupują m.in. muszelki, które stanowią ich 
podstawową ozdobę.

Kiedyś powiedziała Pani „Nie znam Ugandy, Nigerii, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, nie byłam na Grenlandii, 
brak mi sporej części Polinezji, ale na Bora Bora i inne 
wyspy mam jeszcze czas – tam się nic nie dzieje, może 
za kilka lat zechce mi się jednak odpoczywać na plaży, 
wygrzać swój nadwyrężony kręgosłup.” Czy wyobraża 
Pani sobie siebie samą na wakacjach, leżącą na plaży 
i koniecznie bez aparatu?
Byłam dwa lata temu w Sharm el Sheikh, w luksusowym hotelu, 
przez tydzień. Nigdy się tak nie wynudziłam jak tam. All Inclusive, 
plaża... Na szczęście przez dwa dni udało mi się coś zwiedzić. 
Jednego dnia wzięłam udział w wycieczce na Synaj, a innego 
pływałam łodzią podwodną, podziwiałam świat podmorski. Ten 

Jako pierwsza Polka dotarła Pani do ruin ostatniej stolicy 
Inków, ale też w wielu innych przypadkach docierała Pani 
do miejsc, w których przecierała Pani ślady turystom. 
Do miejsc, do których cywilizacja nie dotarła.
Do Vilcabamby, ostatniej stolicy Inków dotarłam w 1976 r. 
z mężem, a przede wszystkim z peruwiańskim historykiem 
prof. Edmundo Guillénem. Była to bardzo ważna, wspaniała 
wyprawa. Teraz okazuje się, że przed Inkami była tam starsza 
cywilizacja Wari. Może jeszcze kiedyś wrócę do Vilcabamby. 
Zdarza się, że bywam w miejscach, które z naszym pojęciem 
cywilizacji wiele wspólnego nie mają. Gdzie inaczej ludzie żyją, 
inaczej się ubierają, w co innego wierzą. Tak jest np. w Etiopii 
w dolinie rzeki Omo, gdzie byłam dwa razy. Są tam plemiona, 
które żyją tak jak setki, a może nawet tysiące lat temu. Podob-
nie w Irian Jaya na Nowej Gwinei, gdzie dotychczas nie ma 
dróg, tylko podróżuje się rzekami, gdzie wytwarza się jeszcze 
kamienne siekierki, gdzie praktycznie nie ma pieniądza, a naj-

Przed pomnikiem Buddy w nirwanie. Groty Dazu, Chiny, prowincja Syczuan
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odpoczynek był męczący dla mnie. Wolę odpoczywać w ruchu, 
jeżeli mogę coś poznawać – tym lepiej.

Czy jest na Pani mapie świata takie miejsce, które jest 
dla Pani największym wyzwaniem? Do którego nie mogła 
Pani do tej pory dotrzeć?
Papua-Nowa Gwinea. To jest państwo po drugiej stronie Irian 
Jaya, które jest prowincją Indonezji. A Papua-Nowa Gwinea mnie 
bardzo ciągnie, ponieważ tam we wrześniu odbywa się Festiwal 
Sing Sing, na którym spotyka się ponad sto plemion w swoich 
strojach etnicznych, tradycyjnych ozdobach, maskach, biżuterii 
itd. I to jest wielka okazja, żeby je poznać i zrobić zdjęcia, które 
są mi potrzebne, albowiem wydaję albumy „Uśmiech świata”, 
„Biżuteria świata”. Obecnie jest w przygotowaniu album „Drzwi 
i okna świata”, a w projekcie „Fryzury i nakrycia głowy” oraz 
„Świat, który odchodzi”, czyli właśnie plemiona, które ulegają 
globalizacji, albo są zagrożone globalizacją. Wybieram się tam 

Wśród wojowników plemienia Konyak. Indie, prowicja Nagaland – podczas Święta Tukana

w tym roku we wrześniu, ale nie jestem pewna czy dojdzie już 
teraz do tej podróży...

Czy podróżowanie po całym świecie jest bezpieczne? 
Czytałem, że przez przypadek mogła Pani zostać żoną 
pewnego Meksykanina.
Przyjechałam statkiem handlowym „Transportowiec” do Veracruz. 
Kajutę dzieliłam z Meksykanką. W Veracruz przywitał nas jej 
wuj i zaprosił do swego domu. Obwoził nas po Meksyku. Potem 
zaprosił kapitana statku i oficerów do restauracji, a także nas 
i niespodziewanie poprosił kapitana o moją rękę. Powiedział, że 
wie, że ja się zajmuję sztuką, więc on zapewni mi odpowiednie 
studia, zwiedzanie kraju i nie przeszkadzało mu nawet to, że 
miał żonę i synka. Byłam trochę przestraszona tą sytuacją. 
W Meksyku są casa grande – „domy duże”, legalne małżeństwo 
i casa chica – „domy małe”, czyli „na kocią łapę”. Dzieci z obu 
rodzajów związków mają takie same uprawnienia. W pewnym 
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momencie się przeraziłam. Z Eliją wyciągnęłyśmy klucze w nocy 
ze spodni wuja, obudziłyśmy kierowcę, kazałyśmy się odwieźć 
na autobus i uciekłyśmy do Miasta Meksyku. On jej do końca 
życia tego ponoć nie darował. (śmiech)

Jeżdżąc po całym świecie, ma Pani zapewne z zanadrzu 
jeszcze kilka takich historii.
Mnie się wszystko w podróżach udawało, bo ja jestem w czepku 
urodzona, z rodziny długowiecznej, więc nie przejmuję się 
różnymi sytuacjami, które mi się przydarzają. Przede wszyst-
kim, w Meksyku nierealne wydawało mi się to, że dostałam 
stypendium na rok od Pana Prezydenta Luisa Echeverríi Álva-
reza. Jechałam przez Meksyk na roczne stypendium w Peru. 
Akurat w Meksyku odbywał się Światowy Kongres Latyno-
amerykanistów, którego byłam członkiem. Po przybyciu na 
miejsce okazało się, że w ambasadzie czekała na mnie depesza, 

w której było napisane, że pani minister kultury z Peru została 
zdymisjonowana i moje stypendium okazało się nieważne. No 
to co robić? Wracam do ojczyzny, ponieważ nie mam pieniędzy. 
Miałam wówczas przeprowadzić też wywiad z Tonym Halikiem, 
którego nie zastałam telefonicznie w domu. Wtedy zaprosił 
mnie na obiad mój przyjaciel artysta José Luis Cuevas. Na tym 
obiedzie byli intelektualiści, politycy i sam prezydent, z którym 
posadzono mnie przy stole. Zapytał w pewnym momencie: 
„Jakie ma Pani plany?”. No więc powiedziałam, że miałam 
jechać na rok do Peru, ale że to już nieaktualne i wracam 
do Polski. „A dlaczego?” – on mówi. „Przecież my też Pani 
damy stypendium na rok. Niech Pani przyjdzie tu i tu jutro 
na przyjęcie. Będzie mój rzecznik prasowy Mauro Jiménez 
Lascano, on wszystko załatwi.” Przyszłam na spotkanie i nie 
chciano mnie na nie wpuścić. Pomyślałam chwilę, wyjęłam notes 
z torebki, wyrwałam kartkę, napisałam liścik do prezydenta, 
ktoś wychodził i mu podałam. I wtedy Prezydent zaprosił mnie 
do środka. To było wszystko niezwykłe. Mauro – jego rzecznik 
prasowy, załatwił mi stypendium na rok. Można powiedzieć, że 
jest to niewyobrażalne, ponieważ zdarzały mi się rzeczy, które 
zwykłemu dziennikarzowi nie były pisane. Pan Prezydent stale 
mnie zapraszał, chciał, żebym poznała jego kraj. Pewnego razu 
zostałam zaproszona do pałacu prezydenckiego Los Pinos na 
spotkanie ze studentami prawa i z ministrem sprawiedliwości. 
Około godziny 2 w nocy prezydent zapytał mnie czy chciałabym 
polecieć na Islas MarÍas. Są takie wyspy na Pacyfiku, gdzie 
jest więzienie bez krat, bo kratami są rekiny. Tam osadzani są 
najwięksi zbrodniarze. Odpowiedziałam, że bardzo chętnie, 
ale nie mogę, bo jestem jutro umówiona. „A z kim jest Pani 
umówiona?” – zapytał. Odpowiedziałam, że z Tonym Halikiem. 
„A może mnie Pani z nim połączyć?” – zapytał ponownie. No 
to połączyłam. Prezydent wziął telefon i mówi „Tu mówi Pre-
zydent”, a Tony na to „Jest druga w nocy, a ty robisz mi takie 
kawały?” Wtedy ja, przerażona wzięłam słuchawkę i powie-
działam mu, że to prawda, że mówi Prezydent. Skończyło się 
dobrze. Luis EcheverrÍa zaprosił też Tony’ego i polecieliśmy 
na Islas MarÍas. Tony miał dzięki temu wspaniały reportaż dla 
swojej sieci telewizyjnej NBC. Zdarzają się takie różne historie.Elżbieta Dzikowska z kobietą z plemienia Ji, płd. Chiny

PRZYSZŁOŚĆ JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZA, PRZESZŁOŚĆ JUŻ BYŁA. 
TO CO CIEKAWE, TO TO, CO SIĘ DZIEJE TERAZ I TO, CO BĘDZIE POTEM. 
MAM NADZIEJĘ, ŻE MOJA PRZYSZŁOŚĆ PRZYNIESIE MI WIELE PIĘKNYCH 
PODRÓŻY, WIELE WSPANIAŁYCH PRZEŻYĆ.
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Nieodzowną częścią podróżowania jest próbowanie 
miejscowej kuchni w każdym zakątku. Czy jakiś cha-
rakterystyczny smak zapadł Pani w pamięć?
W Meksyku. To były pierożki z jajeczkami mrówek, które wyglądają 
jak ziarenka maku. Nie powiem, żeby mi specjalnie smakowały, 
ale chwaliłam, bo wypadało. Sprowadzono te jajeczka do stolicy 
specjalnie ze stanu Guerrero, a więc i pochwały musiały być sute. 
Najciekawszą potrawą to chyba był pieczony pyton. Jadłam go 
dwukrotnie w Gabonie, raz w wykonaniu miejscowego kucha-
rza, a drugi raz przyrządził go polski misjonarz franciszkanin, 
kiedy dwa dni mieszkałam na misji. Ten w polskim wykonaniu 
smakował mi bardziej (śmiech).

Przemyca coś Pani z tego co poznała tu, do swojej kuchni 
w Polsce?
Przywożę przyprawy, a przepisy niekoniecznie. Nie lubię np. 
curry, więc hinduska kuchnia niezbyt mi odpowiada. Bardzo 
lubię kuchnię chińską, kuchnię włoską i sama mam wyobraź-
nię kulinarną, wiem co z czym łączyć. Czasami bez przepisu 
powstają nowe wydarzenia kulinarne.

Gdyby miała Pani spojrzeć globalnie na całość swojego 
podróżowania, czy byłaby Pani w stanie powiedzieć, 
gdzie spotkała się Pani z największą biedą, a gdzie z naj-
większym bogactwem na świecie?
Niewątpliwie Azja Południowa jest bardzo biedna. I Afryka. 
Z biedą spotkałam się też w krajach Ameryki Łacińskiej w Ekwa-

W plemieniu Miao (płd. Chiny), żeby wejść do wioski musi się najpierw wypić czarkę miejscowego alkoholu

dorze i w Peru. Natomiast z bogactwem?…Wszędzie są bogaci 
ludzie, ale jakże ich niewiele… 
Zawsze były mi bliskie właśnie te kraje biedne, biedne, ale 
życzliwe. Co jest najciekawsze i ujmujące, że w Azji południo-
wo-wschodniej, która jest znacznie biedniejsza od naszej ojczy-
zny, ludzie są uśmiechnięci, bardziej otwarci, życzliwi. Zawsze 
powtarzam, że uśmiech to najkrótsza droga do serca. Polakom 
będzie lepiej jak będą mniej narzekać, a więcej się uśmiechać. 
Dlatego też wydałam album „Uśmiech świata”, były wystawy. 
Jestem przekonana, że to co mówi Ghandi, że uśmiechając się 
dajesz tak wiele, a nie tracisz nic, to są dobre słowa.

„Największą zmianą, jaka dokonała się w trakcie mojego 
półwiecznego podróżowania było to, że z dziennikarza 
odkrywającego miejsca dziewicze zmieniłam się w dzien-
nikarza pokazującego świat, który zanika”. To również 
Pani słowa. Dużo jest jeszcze tego dziewiczego świata?
Coraz mniej, bo wszędzie już dociera internet, wszędzie są 
komórki, globalizacja zagraża temu światu. Ale czy to źle? My 
byśmy chcieli oglądać tych ludzi, te plemiona żyjące w tradycyjny 
sposób, ale one jak widzą w telewizji, że można mieć lodówkę, 
światło, samochód i lepszą drogę, to nic dziwnego, że do tego 
dążą. Ja się nie dziwię, aczkolwiek szkoda mi było, kiedy poje-
chałam do Indian Lakandonów na południu Meksyku, gdzie 
kiedyś byłam z Tonym. Widziałam jak uprawiają pola takim 
zaostrzonym kijem koa, jak chodzą w długich sukniach, które 
robili z kory drzewnej, jak mają swoją świątynię i swoich kapła-
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nów. Potem jak przyjechałam, żeby zrobić zdjęcie pracy w polu 
przy pomocy kija, to już musiałam za to zapłacić, bo było to już 
tylko na pokaz. Prowadziła tam już normalna szosa, a pierwszy 
raz leciałam awionetką. Było to niedostępne plemię. Świątyni 
już nie ma ponieważ zostali nawróceni przez protestantów. 
Bardzo się to zmieniło, ale może im jest lżej tak żyć?

Rok ma 365 dni. Ile z tych dni Pani jest u siebie, w ojczyźnie?
Nie wiem, bywa różnie. W tym roku jestem dość długo, bo 
byłam tylko w Stanach Zjednoczonych. Teraz wybieram się na 
Węgry, a następnie do Nowej Gwinei i Etiopii, ale jeżdżę też 
po Polsce i odkrywam ją. Kiedyś były „Pieprz i wanilia”, potem 
„Groch i kapusta”, teraz „Polska znana i mniej znana”. W tym 
miesiącu właśnie wychodzi drugi tom. Cieszę się, że mogę pokazać 
Polakom, jaki mają piękny i ciekawy kraj. W tym tomie będzie 
pięć rozdziałów o województwie zachodniopomorskim, gdzie 
widziałam ponad trzydzieści pięknych kościołów romańsko-
gotyckich, dwa miasta otoczone jeszcze murami – Trzcińsko 
Zdrój i Moryń. Kto o tym wie? Mówi się, że polskie Carcassonne 
to Paczków, Szydłów. A nikt nie wie o Trzcińsku i Moryniu, więc 
postanowiłam pokazać właśnie to. A w tym roku wybieram się 

w podróż do środkowej części województwa zachodniopomor-
skiego. Wybieram się na Dolny Śląsk, tropem pałaców i zamków, 
których tam jest więcej aniżeli nad Loarą. Przede wszystkim 
Polska to taki ciekawy kraj. Jak tylko mogę, to jadę gdzieś nad 
Biebrzę. Albo w moje ukochane Bieszczady, jestem obywatelem 
honorowym Ustrzyk Górnych.

Biebrza przyciąga ludzi z różnych zakątków...
Ja też jestem biebrznięta. (śmiech)

Powiedziała Pani, że woli rozmawiać o przyszłości niż 
o przeszłości. Przecież ma Pani tyle wspomnień...
Przyszłość jest dla mnie najważniejsza, przeszłość już była. To co 
ciekawe, to to, co się dzieje teraz i to, co będzie potem. Mam nadzieję, 
że moja przyszłość przyniesie mi wiele pięknych podróży, wiele 
wspaniałych przeżyć. Nie uważam się za staruszkę. W przyszłym 
roku kończę dopiero osiemdziesiąt lat (śmiech). Na starość może 
pojadę na Bora-Bora i będę się opalała pod zakurzoną palmą. 
(śmiech) Chociaż nie, nie będę się opalała, bo to bez sensu. Po 
co się opalać?... Natomiast lubię pływać. Wolę w ciepłej wodzie 
morskiej albo w jeziornej, aniżeli w basenach. Uważam, że dużo 
jest przede mną. Starość to jest stan umysłu, niezależnie od wieku. 
Trzeba chcieć, trzeba mieć marzenia i je realizować i nie poddawać 
się. Jak jest problem, to nie można narzekać tylko starać się go 
rozwiązać. Jak się jedno nie uda, to pomyśleć o innym.

Zawsze jest przecież kilka wyjść...
Zawsze mi się udawało. Nigdy nie rezygnowałam. Przecież 
doprowadziłam do wzniesienia pomnika Ernesta Malinowskiego, 
najwyżej na świecie. Tylko dlatego, że nigdy nie pomyślałam, 
że mi się to nie uda. (śmiech) Poświęciłam temu w tamtym 
okresie całą swoją energię – i stało się.

I Pani, tak zawsze z tą bronią, o której mówił Ryszard 
Kapuściński – z bronią w postaci uśmiechu.

TRZEBA CHCIEĆ, TRZEBA MIEĆ 
MARZENIA I JE REALIZOWAĆ 
I NIE PODDAWAĆ SIĘ. JAK 
JEST PROBLEM, TO NIE 
MOŻNA NARZEKAĆ TYLKO 
STARAĆ SIĘ GO ROZWIĄZAĆ. 
JAK SIĘ JEDNO NIE UDA, TO 
POMYŚLEĆ O INNYM.

W Persepolis (Iran) konieczne było nakrycie głowy.
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Oczywiście! Przyjaźniliśmy się z Ryszardem wiele lat, jest dla 
mnie dobrym wzorem.

Powiedziała Pani „Nie wyobrażam sobie, żeby moje 
życie ograniczało się do małego miasteczka na Podla-
siu, w którym się urodziłam. To, że muszę się uczyć aby 
wyrwać się do świata, było dla mnie oczywiste.” Jak Pani 
wspomina tamto Podlasie?
Wspomnieniom towarzyszy coraz mniej emocji. Jestem bardziej 
związana z Bieszczadami, Ustrzykami Górnymi, aniżeli z Podlasiem, 
aczkolwiek przyjaźnię się z dwoma mieszkańcami Międzyrzecza 
Podlaskiego po dziś dzień. Jeden to Leszek Sokołowski, który zdobył 
tytuł Największego Króla Łgarzy. Wywodzi się z Warszawy, a drugi 
to Ryszard Kornacki, poeta z Lublina. Mam sentyment. Nie mogę 
powiedzieć, że jest mi to obojętne miasto, bo jest to moje miasto. 
Niedawno pojechałam tam na koncert Sławy Przybylskiej, która 
też urodziła się w Międzyrzecu i też jest obywatelką honorową 
tego miasta, więc nic dziwnego, że tam własnie obchodzila 60-lecie 
swojej pracy artystycznej. Podchodziły do mnie jakieś kobiety, 
mężczyźni, których nie poznawałam. Później okazywało się, kto 
to jest – moi koledzy ze szkoły, ale tak mocno się pozmieniali! 
Podlasie w ogóle bardzo lubię, bo tam są ludzie inni, życzliwsi, 
milsi, bardziej gościnni. Różne szlaki odbyłam po Podlasiu, m.in. 
odkryłam szlak tatarski – Kruszyniany, Bohoniki, Sokółka. To 
są piękne szlaki, piękni ludzie i może dlatego, że panowała tam 

wieloetniczność, że są ludzie bardziej przemieszani, bardziej się 
rozumieją. Podlasiacy to dobrzy ludzie. Lubię Podlasie. Genetycznie 
i emocjonalnie jestem związana z tym regionem.

Z jednej strony widzi się Pani na Manhattanie, z drugiej 
strony w Bieszczadach. Kocha Pani ten tłok i bieganinę 
wielkomiejską, ale również zieleń, spokój. Gdyby Pani 
musiała wybrać, tu czy tu?
Manhattan. Tam się jest zmuszonym do rozwoju. Tam się nie cho-
dzi, a biega. Tam jest tyle możliwości korzystania z kultury. Moim 
hymnem długo była piosenka Marka Bernesa „Ja lublu tiebia, żyzń”, 
„Kak ja sczastliw, czto niet mnie pokoja”. Ja jestem zadowolona, 
że nie ma we mnie spokoju, że mnie ciąga, pędzi, gna... jeszcze.

Tę piosenkę śpiewali Państwo często z Tonym Halikiem 
w samochodzie?
Tak. Śpiewaliśmy jeszcze piosenki Okudżawy, mieliśmy ze 
sobą płyty Sławy Przybylskiej, znaliśmy wszystkie piosenki po 
polsku Okudżawy i z radością je śpiewaliśmy. Co to był za czas.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

FOT. WIESŁAWA BARAŃSKA,  

ARCHIWUM ELŻBIETY DZIKOWSKIEJ

Elżbieta Dzikowska i Tony Halik w Grecji
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Kotlina Biebrzańska to prawdziwa perła na przyrodniczej mapie 
Polski. Można ją zwiedzać na wiele sposobów – szybować nad 

rozległymi bagnami balonem, przemierzać piesze szlaki, wybrać się 
na przejażdżkę rowerową. My zdecydowaliśmy się na spływ tratwą, 
bo chcieliśmy jak najlepiej poczuć bijące naturalnym rytmem tętno 

tej wciąż nieujarzmionej przez człowieka, pierwotnej krainy.

Rzeka, która 
naprawdę wciąga



Wroceń – niewielka, senna wieś wciśnięta w zakole  
Biebrzy. Położona z dala od ważnych traktów komuni-

kacyjnych czy miejskich siedlisk. Czas zdaje się tu płynąć 
nieco wolniej, przeciskając się niespiesznie przez porastające 

brzegi rzeki trzciny. To właśnie tu rozpoczyna się nasza wyprawa. 
Zanim jednak wsiądziemy na tratwę, musimy pokonać jeszcze 
kilkukilometrowy odcinek do Dolistowa, gdzie jest zacumowana.

Furgonetka wiezie nas wyboistą, polną drogą, wzbijając chmury 
piasku, który osiada na samochodzie. Kierowca pomstuje na 
brak deszczu. Tegoroczny czerwiec znowu jest wyjątkowo 
suchy, choć na północnym skrawku nieba zaczynają się właśnie 
formować niepokojące, sine chmury. Gęstnieją z każdą chwilą. 
Na moment tylko przedziera się przez nie popołudniowe słońce, 
oświetlające dość już wysokie i mocno spłowiałe zboże, które 
faluje smagane podmuchami wzmagającego się wiatru.

STARTUJEMY!
W Dolistowie czeka już nasze przeznaczenie, czyli niewielka 
tratwa kołysząca się leniwie przy brzegu. Drewniana konstrukcja 
na pierwszy rzut oka nie sprawia wrażenia zbyt stabilnej. Jednak 
kredyt zaufania, jakim ją obdarzamy, spłaci z nawiązką w ciągu 
prawie sześciogodzinnej wyprawy. Niewielka, półotwarta kabina 
ze stołem, skromne miejsce, gdzie można rozłożyć śpiwór, żeby 
przenocować – warunki iście spartańskie, za to widoki bajeczne, 
zwłaszcza dla tych, którzy są złaknieni kontaktu z naturą.

Pierwszy krok na pokładzie, delikatne kołysanie zbitej z desek 
podłogi, mocne odepchnięcie od brzegu. Wypływamy… Jed-
nak tratwa okazuje się równie niepokorna jak Biebrza, którą 
płyniemy. Jest wręcz krnąbrna, a na wszelkie prośby reaguje 
złowrogim skrzypieniem desek. Od tafli wody, która znajduje 
się zaledwie kilka centymetrów poniżej poziomu pokładu, 
oddziela nas tylko wątła barierka wykonana z grubego sznura. 
Czujemy w delikatnym kołysaniu tratwy naturalny rytm Biebrzy.

Po zaledwie kilkunastu przepłyniętych metrach tratwa zastyga 
na środku rzeki. Co gorsza, wiejący z przeciwka wiatr zaczyna 
nas spychać, centymetr po centymetrze, do miejsca, z którego 
wypłynęliśmy. Z niekorzystnym wiatrem będziemy walczyli 
jeszcze przez prawie dwie godziny. Najpierw jednak musimy 
opanować technikę sterowania tratwą. Nieodzowne okazują 
się leżące na pokładzie kilkumetrowe drągi i wiosła, o które 
wcześniej się tylko potykaliśmy.

Sondujemy głębokość rzeki. Pod nami prawie trzymetrowa głębia. 
Drewniana żerdź grzęźnie w mulistym dnie. Teraz rozumiemy, 
dlaczego właściciel tratwy radził, żeby odpychać się od dna jej 
grubszą częścią. Zresztą i tak w połowie drogi nie unikniemy 
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drobnego incydentu. Zbyt mocno wbita w dno żerdź zostanie 
na środku rzeki i będziemy musieli po nią wracać.

RZEKA TAJEMNIC
Biebrza niełatwo zdradza swoje sekrety. Pod ciemnogranatową 
taflą próżno by wypatrywać dna. Tylko na jej powierzchni 
unoszą się wiązki wodorostów, tworzących fantazyjne wzory. 
Z biegiem czasu po obu stronach rzeki gęstnieją szuwary. Stają 
się coraz wyższe. W pewnym momencie wydaje się, że płyniemy 
korytarzem wydrążonym w ścianie zieleni. Jeszcze przez długi 
czas będziemy widzieli wieżę widokową w Dolistowie i stary, 
drewniany most prowadzący do Kopytkowa. Potem i one skryją 
się za linią horyzontu.

Wiatr powoli cichnie, a my wreszcie nabieramy większej wprawy 
w kierowaniu tratwą. Ale i tak do końca wyprawy nie unikniemy 
rozpaczliwych manewrów, zapobiegających uderzeniu w brzeg 
lub zaplątaniu się w szuwary.

NATURA LUBI ZMIENNOŚĆ
Biebrza nie znosi linii prostych. Rzeka płynie licznymi mean-
drami, zakolami, a jej koryto co rusz zmienia swój kierunek. Tuż 
przy głównym nurcie często tworzą się malownicze starorzecza. 
Widać, że człowiek wciąż jej do końca nie ujarzmił.

Na lewym brzegu, tym samym, na którym leżą Wroceń i Doli-
stowo, za nadrzecznymi szuwarami rozciągają się podmokłe 
turzycowiska, a dalej łąki. Prawy brzeg jest znacznie bardziej 
dziki. Gęste trzcinowiska tworzą nieprzebyty gąszcz, a w oddali 
majaczą charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodo-
wego brzeziny. Kilka kilometrów dalej w kierunku północnym 
rozciąga się legendarne Czerwone Bagno – Obszar Ochrony 
Ścisłej o unikatowych walorach przyrodniczych.

Zgiełk towarzyszący ludzkim siedzibom zostawiliśmy już daleko 
za sobą. Cicho sunąca po wodzie tratwa sprzyja obserwacjom 
otaczającej przyrody. Wysokie trawy i szuwary ożywają setkami 
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różnorodnych głosów. Natura funduje nam ptasi koncert, do 
którego dołączają kolejni „wokaliści”. Przecież okolice Biebrzy to 
istne ptasie eldorado. Całkiem blisko słychać charakterystyczny 
klangor żurawi, lecz samych ptaków nie możemy dostrzec. Tuż 
obok pikuje, wydając donośny odgłos, bekas kszyk. Na suchych 
trzcinach kołyszą się świergotki i rokitniczki. Płynącej tratwie 
towarzyszą szybujące z gracją tuż nad lustrem wody rybitwy 
białoskrzydłe i jaskółki brzegowe, których gniazda można dostrzec 
wydrążone w stromych brzegach. Przez dłuższy czas możemy 
też obserwować błotniaka łąkowego patrolującego nadrzeczne 
łąki. Brak wiedzy ornitologicznej rekompensuje lornetka, która 
ułatwia nam obserwację.

CZAS JEST WZGLĘDNY
Czas nad Biebrzą płynie własnym, nie do końca odgadnionym 
rytmem. Meandruje niczym sama rzeka. Po dwóch godzinach 
spływu jesteśmy przekonani, że baza we Wroceniu jest już tuż 
przed nami. Z dachu kabiny, który okazuje się być świetnym 
punktem obserwacyjnym, niektórzy z nas dostrzegają nawet dachy 

domów. Nasze męskie ego rośnie do niebywałych rozmiarów. 
Wszak właściciel tratwy opowiadał, że będziemy potrzebowali 
na pokonanie tego odcinka Biebrzy przynajmniej trzech godzin. 
A my… Niestety, rzut oka na GPS sprowadza nas na ziemię. 
Mamy dopiero za sobą jedną piątą drogi… Cóż, po raz kolejny 
okazuje się, że Biebrza to rzeka marzycieli…

Wiatr już całkowicie ucichł. Gładkie lustro wody mącą tylko 
rytmiczne ruchy wioseł, zostawiających drobne ślady piany. 
Idzie nam coraz lepiej, choć wciąż przed nami długa droga. 
Wszystko wokoło powoli cichnie. Tylko żaby nie przerywają 
„dopingu”, który staje się coraz głośniejszy. Po drodze mijamy 
kilka ukrytych w trzcinach pychówek, z których niegdyś często 
korzystali mieszkańcy okolicznych wiosek. Obecnie są one 
jednym z ulubionych tematów fotografów przyjeżdżających 
nad Biebrzę. 

Słońce na dobre wydostaje się spoza chmur, które niezauważenie 
opuściły niebo. Intensywnie żółta kula zawisa tuż nad horyzontem. 
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Przepiękny zachód słońca rekompensuje trudy całego dnia. Jest 
coś magicznego w tej chwili. Nadrzeczne łąki zalewa miękkie, 
ciepłe światło, które sprawia, że wszystko nabiera malarskiej 
plastyczności. Nasz fotograf z ulgą zamienia wiosło na aparat 
i „rzuca się” na poszukiwanie kolejnych kadrów. 

Ciemność powoli zakrywa niebo i wylewa się na rzekę. Nad 
powierzchnią wody rozpoczyna się taniec wieczornych mgieł. 
Tuż przed Wroceniem nagle wyrasta przed nami niezidenty-
fikowana bryła o zatartych przez mrok konturach. To prom, 
dzięki któremu rolnicy mogą dostać się na drugi brzeg, by 
zebrać siano. O tej porze sprawia upiorne wrażenie.

Nieco przemarznięci, ale pełni wrażeń dobijamy do brzegu. 
Zabieramy ze sobą zmęczenie, odciski na dłoniach i niezapo-
mniane wspomnienia. Zostawiamy tratwę otuloną mgłami. Ona 
jest już w domu. My dopiero do niego wracamy.

BOGACTWO TKWI W NATURZE
Kotlina Biebrzańska jest rajem dla wszystkich miłośników 
pierwotnej, nietkniętej cywilizacyjnymi zmianami przyrody. 
Podmokłe turzycowiska, bory bagienne, nadrzeczne szuwary 
czy zaciszne grądy wciąż skutecznie bronią się przed ingerencją 
człowieka, stanowiąc jednocześnie schronienie dla wielu uni-
katowych gatunków roślin i zwierząt. To właśnie tu znajduje się 
największa w Polsce ostoja łosia. W zakamarkach Twierdzy Oso-
wiec można obserwować rzadkie gatunki nietoperzy, a wyprawa 
na Czerwone Bagno daje niepowtarzalną możliwość spotkania 
wilczej watahy. Ornitolodzy i birdwatcherzy z całego świata 
ściągają nad Biebrzę wczesną wiosną, aby śledzić widowiskowe 
przeloty tysięcy żurawi, gęsi i kaczek. Nawet mniej wprawny 
turysta przy odrobinie szczęścia, spacerując po Długiej Łuce, 
jednej z najpopularniejszych w Biebrzańskim Parku Narodo-
wym ścieżek turystycznych, ma szansę wypatrzeć kołyszące się 
na wysokich trawach wodniczki i podróżniczki, a zadzierając 
głowę ujrzy kołujące błotniaki, a niekiedy nawet sowy błotne.

Równie bogata jest tutejsza flora, choć mniej wprawne oko 
może nie dostrzec znajdujących się nawet na wyciągnięcie ręki 
rzadkich gatunków roślin. Szachownica kostkowata, kosaciec 
bezlistny, rosiczka długolistna czy obuwik pospolity to tylko 
niektóre z nich. Ten ostatni rokrocznie zakwita tysiącami kwiatów, 
gdyż to właśnie nad Biebrzą znajduje się największa populacja 
w Polsce tego rzadkiego gatunku storczykowatych.

Niestety, lista zagrożeń czyhających na gatunki biebrzańskiej 
fauny i flory stale się wydłuża, a od niedawna znalazły się na 
niej także… rośliny. To nie pomyłka. Natura bywa wszak areną 
rywalizacji, w której nagrodą jest przetrwanie. Orężem w tej 

walce są bujność, zdolności adaptacyjne i miły dla oka kształt. 
Niestety, przyrodnicza wyjątkowość nie jest w tym przypadku 
gwarancją zwycięstwa, dlatego niejednokrotnie konieczne jest 
wsparcie człowieka.

INWAZJA „OBCYCH”
Kuszą soczystą zielenią, dekoracyjnym kształtem i atrakcyjnymi 
kwiatami. Są przy tym ekspansywne i łatwo przystosowują się 
do niemalże każdych warunków. Rośliny inwazyjne, bo o nich 
mowa, stanowią coraz większe zagrożenie dla wyjątkowości 
biebrzańskiej flory – alarmują biolodzy. 

Jadąc w maju Carską Drogą, rozciągającą się pomiędzy Strękową 
Górą a Osowcem, nie sposób nie ulec urokowi kwitnącej cze-
remchy bujnie porastającej pobocze. Wystarczy otworzyć okno 
samochodu, by poczuć jej intensywny zapach. Jesienią oczy 
cieszą zebrane w grona śnieżnobiałe owoce derenia rozłogowego, 
którego krzewy coraz częściej pojawiają się na biebrzańskich 
łąkach. Z kolei charakterystyczne owoce kolczurki klapowanej, 
przypominające swym wyglądem kolczaste baloniki, bywają 
ozdobą domowych bukietów. Jak widać, rośliny te potrafią 
zaskarbić sobie ludzką sympatię, tym bardziej, że świadomość 
związanych z nimi zagrożeń wciąż jest niewielka.

Lista inwazyjnych gatunków roślin, które dotarły nad Biebrzę, jest 
długa. Poczesne miejsce na niej zajmują także klon jesionolistny, 
robinia akacjowa, dąb czerwony, łubin trwały, róża pomarszczona 
i uczep amerykański. Choć dobrze znane z miejskich parków 
i przydomowych ogródków, stanowią zagrożenie dla naturalnych 
ekosystemów. Ograniczają dostęp światła słonecznego do niżej 
położonych roślin, hamują wzrost rodzimych gatunków, wypierają 
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inne rośliny z ich naturalnych siedlisk. W efekcie sprawiają, że 
zanika bioróżnorodność będąca jednym z największych przyrod-
niczych atutów Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Rośliny inwazyjne to zwykle wytrawni wędrowcy. Wiele z nich 
to „uciekinierzy” z ogrodów hodowlanych, inne zostały z roz-
mysłem zasadzone przez człowieka. Najczęściej trafiają do 
nas z Azji i Ameryki Północnej. Dereń rozłogowy pojawił się 
nad Biebrzą za sprawą Rosjan, którzy przy jego pomocy na 
przełomie XIX i XX wieku maskowali fortyfikacje Twierdzy 
Osowiec. Z kolei uczep amerykański został sprowadzony do 
europejskich ogrodów botanicznych już w XVIII wieku. Jako 
drzewa ozdobne na nasz kontynent trafiły klon jesionolistny 
i dąb czerwony, natomiast czeremcha pod koniec XIX wieku 
zaczęła być wykorzystywana przez leśników do zwiększenia 
produkcji drewna na ubogich glebach.

POMOC CZŁOWIEKA
W walce z inwazyjnymi gatunkami roślin „osiedlającymi się” 
na terenie parków narodowych nieodzowna okazuje się pomoc 
człowieka. Przykładem tego rodzaju działań jest choćby pro-
jekt realizowany w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwal-
skim Parku Krajobrazowym, który korzysta z dofinansowania 
w ramach funduszy EOG. Zakłada on nie tylko usuwanie roślin 
inwazyjnych, ale też akcję edukacyjną prowadzoną zarówno 
wśród turystów, jak i młodzieży.

W praktyce okazuje się, że najlepszym sposobem na „intruzów” 
jest ich wyrywanie i wycinanie, najlepiej ręczne, gdyż stosowanie 
sprzętu mechanicznego nie daje zadowalających efektów. Ale 
nie jest to łatwe. Czeremcha bez problemu odnawia się, gdy 
w ziemi pozostanie choćby fragment korzenia, a do rozrostu 
derenia wystarczy drobny pęd. Przy tym wsparcie w postaci 
użycia środków chemicznych jest w Polsce w tym przypadku 
zabronione. Pozostają zatem upór, determinacja i dokładność 
ludzi walczących z gatunkami roślin inwazyjnych.

Nad Biebrzą czeremcha, dereń czy robinia akacjowa są niemile 
widziane. Za to wciąż mogą zdobić nasze ogrody czy miejskie 
parki, gdzie bez szkody dla innych gatunków cieszą oczy. I wła-
śnie tam, zamiast „intruzów”, stają się gośćmi.

MARIUSZ GOLAK

FOT. ADAM TUCHLIŃSKI

Uwaga na 
rośliny 
inwazyjne!

URSZULA BIEREŻNOJ-BAZILLE, KIEROWNIK DZIAŁU OPINII  
I UZGODNIEŃ ŚRODOWISKOWYCH BIEBRZAŃSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO

Roślina czy zwierzę, by zostać uznane za gatunek 
inwazyjny, muszą spełnić dwa warunki: pochodzić 
z innego regionu świata oraz efektywnie namna-
żać się w nowym miejscu, zwiększając szybko 
zasięg występowania. Są to gatunki, które zostały 
przywiezione przez człowieka w dane miejsce 
w konkretnym celu: jako uprawa, ozdoba, lub 
w sposób niezamierzony, np. z wodami balasto-
wymi statków. Bardzo znaczącym źródłem inwazji 
są także ogrody. Sadzimy różne piękne rośliny, nie 
sprawdzając ich inwazyjności, nieodpowiedzial-
nie wyrzucamy za płot ich resztki czy nasiona. 
Trzeba wiedzieć, że wiele roślin inwazyjnych ma 
zdolność wzrostu z kawałka łodygi lub korzenia, 
co daje im przewagę nad innymi. Wyrzucenie ich 
za płot prowadzi do rozwoju nowych roślin, nie-
kontrolowanych przez nikogo – wówczas zaczyna 
się inwazja, tj. zajmowanie nowych terytoriów. 
Listę najbardziej niebezpiecznych gatunków oraz 
wskazówki, jak ograniczać ryzyko inwazji, można 
pobrać ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (www.gkdpo.gdos.gov.pl). 
Komisja Europejska szacuje, że koszty związane 
z obecnością gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt 
w Europie sięgają co najmniej 12 mld euro rocznie. 
Inwazje biologiczne są uznawane za jedno z naj-
ważniejszych zagrożeń różnorodności biologicznej 
na świecie. Dlatego bardzo ważne jest prowadzenie 
działań prewencyjnych. Na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego realizuje się je poprzez infor-
mowanie społeczeństwa oraz współpracę i pomoc 
w zwalczaniu gatunków inwazyjnych w momencie 
ich wkraczania na tereny cenne przyrodniczo. 
Działania te polegają na ręcznym wyrywaniu, 
wykopywaniu osobników roślin inwazyjnych. Są 
to bardzo skuteczne i stosunkowo tanie prace ze 
względu na mały zakres przestrzenny.

PROJEKT „INWAZYJNE GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW 
ZAGROŻENIEM DLA BIORÓŻNORODNOŚCI 
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 
I SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO” KORZYSTA 
Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EOG.
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Często wybierasz rower jako tzw. środek lokomocji pod-
czas swoich wypraw. Dlaczego tak lubisz rower? Bo 
zakładam, że tak jest.
Rower to najprostszy i najbardziej naturalny sposób podró-
żowania, może z wyjątkiem pieszych wędrówek. Nie wymaga 
dużych nakładów finansowych ani skomplikowanych przy-
gotowań (chyba że jedziemy na zimową wycieczkę po jakimś 
zamarzniętym akwenie). To bardzo prosty sposób na zwiedzanie 

świata, a ja jestem prostym chłopakiem. Nie wspominając o tym, 
co zawsze podkreślają podróżnicy rowerowi – mamy czas na 
lepsze poznanie ludzi i kultury kraju, w którym się znajdujemy. 
Jadąc samochodem, tracimy bardzo wiele i wiele umyka naszej 
uwadze. Wreszcie – last but not least – podróż rowerem to 
swego rodzaju medytacja, mamy możliwość uwolnienia się od 
wszystkich zmartwień i napięć codziennego życia, nasze plany 
sprowadzają się z grubsza do jednego: przejechania z punku 

Od dziecka lubiłem 
się szwendać
O sobie mówi, że włóczy się po świecie, robi zdjęcia, pisze i opowiada 
o dziwach, które widział. Jest laureatem festiwali podróżniczych i konkursów 
fotograficznych oraz filmowych. Jeździ rowerem. Owocem jednej z jego 
rowerowych podróży jest książka „Po Bajkale”. O rowerowych podróżach 
rozmawiamy z Kubą Rybickim.
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A do B. Po dwóch tygodniach takiej jazdy jestem zrelaksowany, 
a baterie naładowane na miesiące „szarej rzeczywistości”. Mało 
tego – po dłuższym czasie takiej podróży organizm się reguluje 
i wraca do równowagi, zaburzonej przez stres, niezdrowy tryb 
życia, itp. Przynajmniej tak to działa u mnie.

Czy podczas wypraw szczegółowo planujesz trasy rowe-
rowe, wyznaczasz konkretne cele na dany dzień?
Nie jestem szczególnym fanem planowania, gdy nie jest to 
konieczne. Wolę zdać się na przypadek i dojechać tam, gdzie 
dam radę, bez presji „muszę dziś dojechać do miejsca X”. Acz-
kolwiek często oczywiście tak to właśnie wygląda, bo chcemy 
spać w jakimś mieście, albo zobaczyć jakąś atrakcję. Myślę, 
że to kwestia charakteru – jeden woli wszystko szczegółowo 
zaplanować, inny zdać się na ślepy los.

Planując wyprawę rowerową za granicą przede wszystkim 
trzeba pamiętać – tak jak w każdej podróży – o zwyczajach 
panujących w danym kraju. Ale może są jeszcze jakieś 
typowo rowerowe aspekty do uwzględnienia?
Podstawa to odpowiednie przygotowanie roweru – czyli np. 
oddanie go do serwisu. Warto pamiętać przede wszystkim 

o zdrowym rozsądku i pozytywnym nastawieniu. Resztę można 
wyczytać w każdym poradniku wyprawy rowerowej (w interne-
cie czy książkach). Ważne jest tak naprawdę tylko jedno – jeśli 
rzeczywiście chcemy przejechać jakąś trasę rowerem, to nie 
ma możliwości, żeby nam się to nie udało, każdą przeciwność 
losu da się pokonać.

Swoje podróże relacjonujesz: na zdjęciach czy w tekstach. 
Jak ważne jest łapanie i pokazywanie tych miejsc i chwil? 
Przygotowujesz takie relacje bardziej dla siebie – żeby 
jeszcze raz wrócić do tej konkretnej podróży, czy dla 
innych?
Gdybym pisał i fotografował tylko dla siebie, to raczej nie 
miałoby sensu tego upublicznianie. To moja pasja i praca zawo-
dowa. Oczywiście, na pierwszym miejscu jest moja satysfakcja 
z podróży, ale zaraz potem myślę o tym, co ciekawego i ory-
ginalnego mogę przekazać innym. Tak naprawdę najmniej 
tekstów trafia na mój blog, większość jest publikowana w prasie 
lub portalach internetowych. W pewnym momencie człowiek 
zbiera tak duży bagaż doświadczeń i emocji, że czuje natu-
ralną potrzebę dzielenia się, zwłaszcza, że tematyka podróży 
jest w naszym kraju szalenie popularna. Staram się też jak 
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mogę promować idee odpowiedzialnej turystyki, podobnie jak 
wyjaśniać skomplikowane nieraz kwestie kulturowe. Nie dalej 
jak wczoraj robiłem prezentację o obozach dla uchodźców. 
Po prelekcji ludzie dziękowali za otworzenie oczu na pewne 
sprawy. Niestety, media głównego nurtu przedstawiają infor-
macje w sposób spłycony i schematyczny – a w końcu podróże 
ponoć kształcą. Dlatego cieszę się, mając możliwość publikacji 
na największych portalach tekstów np. o islamie, które łamią 
stereotypy dotyczące tej religii.

Najbardziej medialna wśród Twoich wypraw jest chyba 
ta na rowerze po Bajkale. Wiem, że na pewno już sły-
szałeś mnóstwo takich pytań, ale muszę zapytać i ja – co 
skłoniło Was, żeby wyprawić się po Bajkale zimą, a nie 
np. wzdłuż brzegu Bajkału latem? 
Latem Bajkału objechać się po prostu nie da. Linia brzegowa 
ma 2000 km, z czego znaczna większość prowadzi przez abso-
lutnie dzikie, górzyste tereny porośnięte tajgą. Nawet przejście 
wzdłuż brzegu piechotą to potężne wyzwanie, na które decyduje 
się bardzo mało osób. Warto dodać, że jako pierwszy okrążył 
jezioro w XIX wieku Polak – zesłaniec styczniowy, Jan Czerski. 
Zajęło mu to… 3 lata. 
Jako się rzekło – lubię jeździć rowerem, a chodzenie jest za wolne, 
dlatego od początku założyłem jazdę jednośladem. Można to 
zrobić tylko w zimie, gdy „Święte Morze Syberii” zamarznie. Ta 
pora roku ma wiele zalet – śpią niedźwiedzie i komary, a Bajkał 
jest jeszcze piękniejszy niż w lecie.

Czy sprzęt rowerowy wytrzymał te mrozy?
Nie licząc pękniętej kierownicy i ramy koła, to wszystko zdało 
egzamin. Mój rower w ubiegłym roku osiągnął pełnoletniość, 
także trudno się dziwić, że czasem coś szwankuje, ale pęknięcia 
kierownicy się nie spodziewałem. Na szczęście udało mi się ją 
zespawać w jedynym mieście na północy jeziora. Koło pękło 
natomiast ostatniego dnia – jakby specjalnie czekało na koniec. 
Przy okazji warto zauważyć, że do podróży rowerowych wcale 
nie jest niezbędny drogi sprzęt.

Jaka siła sprawia, że wyruszasz w podróż – żądza przy-
gód, chęć poznania ludzi, miejsc, czy jeszcze coś innego?
Myślę, że odpowiedziałem po części już na to pytanie. Na pewno 
żądza przygód i ciekawość, chęć oderwania się od rzeczywi-
stości, pasja fotografowania, potrzeba badania granic własnej 
wytrzymałości, sprawdziany psychiczne, długo by wymieniać… 
Od dziecka lubiłem się szwendać, a pasją do podróżowania 
i aktywnego spędzania czasu zarazili mnie rodzice. Każda podróż 
to niesamowite przeżycia i wspomnienia, których nie zamie-
niłbym na żadne pieniądze. Po powrocie mogę dostarczyć też 
trochę radości innym ludziom – czy może być coś lepszego?

A co mógłbyś powiedzieć tym, którzy chcieliby rozpocząć 
podróżniczą przygodę, może też z rowerem, ale trochę się 
boją – zimna, gorąca, nieznanego? Warto zaryzykować 
wbrew obawom? 
Obawom – nie tylko moim – poświęciłem znaczną część książki 
„Po Bajkale”. To zupełnie normalne, że boimy się nieznanego, 
nowych sytuacji i wyzwań. Nie znam podróżnika, który nie 
miałby różnych wątpliwości przed wyprawą. Każdy boi się 
czego innego, ale proszę mi wierzyć – każdy się boi. Sztuką jest 
ten strach przełamywać. W moim przypadku znika dopiero 
po wyjściu z pociągu czy samolotu i rozpoczęcia wyprawy – 
kiedy już naprawdę nie ma odwrotu. Zapłatą za te stresy będą 
niesamowite doświadczenia i historie, które wymyślić może 
tylko życie. Jeżeli rzucenie się od razu na głęboką wodę to dla 
nas za wiele, istnieje wiele biur podróży oferujących najbardziej 
niezwykłe ekspedycje pod okiem doświadczonych podróżników, 
którzy zajmą się logistyką i bezpieczeństwem takiego wyjazdu. 
Wbrew pozorom to świetny wybór nawet dla osób nie znoszą-
cych zorganizowanej turystyki.

ROZMAWIAŁA: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

FOT. JAKUB RYBICKI
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Czasami mamy dość dobrze znanych, wielokrotnie odwiedzanych miejsc 
i w trakcie wakacyjnych wędrówek szukamy czegoś nowego. HUMAN postanowił 
Wam pomóc i podpowiada gdzie warto wybrać się, by po urlopie wrócić nie 
tylko wypoczętym, ale i bogatszym – o wiedzę, doświadczenia, przemyślenia. 

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI

ZAMEK W ŁAŃCUCIE
Łańcut

To jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów 

i atrakcji turystycznych regionu i kraju. Słynie 

z unikalnych wnętrz z okresu XVII - XIX wieku, 

w których można cieszyć oko licznymi dziełami 

sztuki oraz cennymi kolekcjami pojazdów kon-

nych. Muzeum po ostatnim remoncie jest jeszcze 

ciekawsze – i na dodatek dostępne dla każdego! 

Zwiedzający mogą korzystać z audioprzewodników 

z systemem audiodeskrypcji dla osób niewido-

mych i słabowidzących. Jest też miejscem gdzie 

promuje się różnorodność kulturową mniejszości 

narodowych, w szczególności Ukraińców, Żydów 

i Łemków, zamieszkujących powiat łańcucki.

Pomocnik wakacyjny

EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI
Pacanów

Wakacyjna wyprawa w świat bajek? Wcale nie 

musimy wybierać się do komercyjnych przybyt-

ków a'la Disneyland by nasze dzieci poczuły, że 

znalazły się w świecie ulubionych bohaterów. 

Wystarczy śladami Koziołka Matołka wybrać się 

do Pacanowa. Tu naprawdę kozy kują! I tu działa 

też Europejskie Centrum Bajki, w którym wizyta 

to podróż w krainę marzeń i snów. Wyprawa do 

Pacanowa inspiruje do sięgania po literaturę 

oraz sprawi, że wszyscy – zarówno rodzice jak 

i dzieci – nasiąkną pozytywną energią.
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NARODOWE MUZEUM MORSKIE 
W GDAŃSKU
Gdańsk / Tczew

To wyjątkowe miejsce – jedyne w Polsce gdzie na taką 

skalę opowiada się o wodnej historii człowieka. Muzeum 

chroni kulturowe i techniczne dziedzictwo morskie, 

gromadzi zabytki marynistyczne, dokumentację historii 

morskiej oraz opowiada o naszych doświadczeniach 

z żeglugą, nawigacją, okrętownictwem, handlem morskim 

i rzecznym. Niedawno powstało Centrum Konserwacji 

Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym, które 

otworzono 2 lipca w Tczewie. Nowoczesny obiekt to 

jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie można podejrzeć 

muzealnych konserwatorów przy pracy, poznać historię 

polskiego żeglarstwa i dowiedzieć się, jak kiedyś budo-

wano łodzie i statki. Punkt obowiązkowy dla każdego, 

kogo pociągają morskie przygody!

MUZEUM ŚLĄSKIE
Katowice

Muzeum, którego początki sięgają lat 20. XX wieku, ale 

które od niedawna ma piękną siedzibę, jest miejscem 

gdzie możemy poznać dzieje Śląska – w jego skompli-

kowaniu, różnorodności i bogactwie. Sama placówka 

mieści się w centrum miasta na poprzemysłowym terenie 

dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. To 

„muzeum ukryte” – większość ekspozycji znajduje się 

bowiem w podziemnych salach, a pejzaż miasta jest 

wzbogacony jedynie o szklane boksy doświetlające 

wnętrza. To umożliwia oglądanie wystaw w świetle 

dnia, mimo iż ekspozycje ulokowane są prawie 14 m 

pod powierzchnią ziemi! Nowe Muzeum Śląskie wraz 

z Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz sie-

dzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach stanowią już tętniącą życiem kulturalną 

strefę miasta.

ZAMEK NA PIESKOWEJ SKALE
Pieskowa Skała

Wyprawy na zamek na Pieskowej Skale 

w Ojcowskim Parku Narodowym to jeden 

z punktów obowiązkowych szkolnych wycie-

czek. Ale sam zamek przeszedł niedawno 

remont, dzięki czemu odzyskał swój późno-

renesansowy blask.  Odświeżono nie tylko 

elewacje, ale też dokładnie zbadano niektóre 

wnętrza – dzięki czemu udało się przywrócić 

im pierwotną formę. Pojawiły się też nowe 

ekspozycje – zwiedzając zamek na nowo 

możemy odkryć jego historię. I przy okazji 

zrobić sobie selfie z Maczugą Herkulesa. :)
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MUZEUM PANA TADEUSZA
Wrocław

Większość z nas zna „Pana Tadeusza” jedynie jako lek-

turę szkolną. A za epopeją narodową stoi cała mitologia 

i bogata historia nierozerwalnie związana z dziejami Polski. 

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu to miejsce, w któ-

rym znaleziono wspólny głos historii i współczesności. 

Muzeum tłumaczy romantyczne tradycje na język zrozumiały 

współczesnym, pokazując jak to, co działo się dwieście lat 

temu wpływa i rezonuje w dniu dzisiejszym. W zasobach 

Muzeum znajdują się rękopisy „Pana Tadeusza” – a także 

bogate zbiory pokazujące jego wpływ na polską kulturę. 

Władysław Bartoszewski i Jan Nowak-Jeziorański przekazali 

swoje zbiory Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, i na 

bazie tych dokumentów powstała wystawa pokazująca 

ich wkład w odzyskanie przez Polskę wolności – tytuł mówi 

sam za siebie: „Misja: Polska”.

MUZEUM WARMII I MAZUR
Olsztyn

Muzeum działa od 1945 roku w XIV-wiecznym zamku gotyckim. To 

niezwykłe miejsce w latach 1516-1521 gościło Mikołaja Kopernika. 

Do dziś na ścianie krużganka znaleźć można ślady pobytu wielkiego 

astronoma w tym miejscu – jest tam własnoręcznie wykonana przez 

niego doświadczalna tablica astronomiczna. Znajdziemy tu też m.in. 

niepowtarzalne kolekcje rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego War-

mii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, 

grafiki współczesnej.

PAŁAC KAROLA 
POZNAŃSKIEGO
Łódź

Łódź to miasto niezwykłe – 

bogactwo architektury współ-

istnieje tu z wieloma zanie-

dbanymi albo niszczejącymi 

obiektami. Jednym z ciekawych 

przykładów architektonicz-

nych perełek Łodzi jest Pałac 

Karola Poznańskiego, w którym 

mieści się obecnie Akademia 

Muzyczna im. Grażyny i Kiej-

stuta Bacewiczów. To miejsce 

gdzie nie tylko kształci się 

muzyków, ale też toczy się 

intensywne życie kulturalne. 

Secesyjne wnętrza, zabytkowe 

meble – wchodząc do Pałacu 

możemy poczuć jak żyła elita 

fabrykanckiej Łodzi.
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OŚRODEK „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW”
Sejny, Krasnogruda

Gdzieś u kresu polskich granic w niewielkich Sejnach 

od 25 lat działa ośrodek Ośrodek „Pogranicze – sztuk, 

kultur, narodów”. To niezwykłe miejsce dialogu, spotkań, 

refleksji o współistnieniu wielu kultur i ludzi w tym samym 

miejscu. Same Sejny oraz Krasnogruda pełne są śladów 

tych, którzy mieszkali na tych terenach – narodowości, 

które przetrwały do dziś jak i nacji, które po wiekach 

zaginęły. Ośrodek działa w trzech obiektach w Sejnach: 

w Domu Pogranicza, Dawnej Jesziwie i Białej Synago-

dze. A od 2011 roku funkcjonuje też Międzynarodowe 

Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Ale najważniejsze 

jest to, co tu się dzieje – spotkania, warsztaty, kulturalne 

wydarzenia, które nie ustają nawet latem. To miejsce 

idealne by rozmawiać, by się nawzajem poznawać. 

I jednocześnie – by wyciszyć się na podlaskiej ziemi, 

pozwiedzać i pracować nad swoim duchem.

STARA POMARAŃCZARNIA 
Z TEATREM STANISŁAWOWSKIM
Warszawa

Kiedy w XVIII wieku powstawały Łazienki Królewskie 

w Warszawie, to Stara Pomarańczarnia z Teatrem Sta-

nisławowskim, była miejscem wyjątkowym dla całej 

koncepcji parku. Obiekt mieści dziś zbiór odlewów 

gipsowych arcydzieł rzeźby starożytnej oraz Galerię 

Rzeźby Polskiej. Warto jednak zajrzeć przede wszystkim 

do  wschodniego skrzydła budynku – gdzie w bogato 

dekorowanym wnętrzu odnajdziemy teatr – jeden z nie-

licznych na świecie przykładów autentycznego XVIII-

-wiecznego teatru dworskiego. 

MUZEUM PAPIERNICTWA
Duszniki Zdrój

XVII-wieczny młyn papierniczy położony nad 

Bystrzycą Dusznicką jest siedzibą Muzeum Papier-

nictwa – jedynej profesjonalnej placówki w Polsce, 

która zajmuje się tematyką dziejów zapisanych 

w papierze. Tutaj gromadzi się, opracowuje 

i udostępnia zbiory z dziejów papiernictwa, 

drukarstwa, historii Dusznik Zdroju. Muzeum 

współpracuje też ze współczesnymi artystami 

i jest cenione za zajęcia edukacyjne oraz dzia-

łalność naukowo-badawczą, które pozwalają 

popularyzować zagadnienia tak znaczące dla 

rozwoju naszej cywilizacji.
WSZYSTKIE OPISANE INSTYTUCJE ROZWIJAŁY SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ DZIĘKI WSPARCIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY 
NORWESKICH I EOG.
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Przyszło nam żyć w świecie, który coraz szybciej i szybciej pędzi. 
A my razem z nim. Postęp technologiczny miał sprawić, że wszyst-
kie nasze czynności będziemy wykonywali szybciej, sprawniej 
i efektywniej, dzięki czemu mieliśmy zaoszczędzić cenny czas dla 
siebie i najbliższych. Nic z tych rzeczy. W wielu polskich rodzinach 
każdy dzień wygląda podobnie. Połowę dnia spędzamy w świecie, 
gdzie wszystko musi być zrobione „na wczoraj”. Gdy wracamy 
z pracy, trudno nam się przestawić na tzw. tryb domowy, który 
rządzi się innymi prawami. Od dziecka nierzadko oczekujemy 
natychmiastowej reakcji – nawet jeśli skończyło kilka lat i właśnie 

ma w planach ciekawsze rzeczy do zrobienia. I wtedy, gdy rzeczy 
nie układają się po naszej myśli, wpadamy w frustrację i złość. 
Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiąz-
ków nie sprzyjają budowaniu codziennych więzi rodzinnych. Co 
gdybyśmy więcej czasu poświęcali rodzinie? Czy wtedy bylibyśmy 
mniej zmęczeni, a bardziej szczęśliwi? 

„AKTYWNI” ALE PRZED TELEWIZOREM
Wolny czas staje się dla nas tzw. dobrem luksusowym, czyli 
coraz mniej dostępnym i bardziej pożądanym. Według badań 
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Bezcenna  
inwestycja  
w rodzinę

Wspólnie spędzony czas z najbliższą rodziną można porównać do 
długoterminowej inwestycji, która procentuje dopiero po pewnym czasie.  
Dobre relacje rodzinne są bezcenne i przynoszą więcej satysfakcji i zadowolenia 
niż największe sukcesy finansowe oraz zawodowe. Jak zatem je poprawić? 
Pomocne w zbliżeniu do siebie rodziny mogą okazać się wakacje – pod 
warunkiem, że staramy się spędzać je ze sobą, a nie obok siebie.
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Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
statystycznie każdy z nas ma średnio tylko 4 godziny i 39 minut 
czasu wolnego w ciągu doby, niepoświęconego na pracę i dojazdy, 
zajęcia domowe czy opiekę nad dziećmi. 

Mimo że bardzo pilnujemy, aby nie zmarnować każdej wolnej 
sekundy, w praktyce okazuje się, że zaoszczędzony czas spę-
dzamy na bezwartościowych aktywnościach. Potwierdzają to 
liczne badania przeprowadzone na przełomie ostatnich 5 lat. 
Choćby raport CBOS pt. „Czas wolny Polaków”. Pokazuje on, 
że 52% przebadanych Polaków woli spędzić czas na oglądaniu 
programów telewizyjnych niż angażowaniu się w życie rodzinne 
(tylko 36%). Z kolei zgodnie z danymi Nielsen Audience Measu-
rement (przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl),  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku statystyczny 
Polak spędził przed telewizorem średnio 4 godziny, 29 minut 
i 14 sekund. Co ciekawe, to badanie wskazuje, że najmniej czasu 
przed telewizorami spędzają dzieci i młodzież, czyli osoby w prze-
dziale wiekowym 4–19 lat. W pierwszym półroczu 2015 roku 
dzieci i młodzież średnio oglądały programy telewizyjne przez 
2 godziny, 33 minuty i 44 sekundy. Warto jednak pamiętać, że 
dziś o wiele bardziej atrakcyjny jest dla nich świat wirtualny niż 
ten prezentowany w telewizji. Powyższe badania pokazują jednak 
pewną niekorzystną tendencję. Mamy coraz mniej czasu dla siebie, 
a wciąż pożytkujemy go w sposób pasywny i mało angażujący. 

NIERÓWNO AKTYWNI RODZICE
Aktywna rodzina to rodzina szczęśliwa i warto o tym pamiętać. 
Czynne spędzanie wolnego czasu sprzyja również budowaniu 
relacji rodzinnych. Dzieci podczas wspólnych gier i zabaw budują 
swoją tożsamość oraz nabierają prozdrowotnych nawyków. 
Jednak matki i ojcowie niejednakowo angażują się w wycho-
wanie swoich dzieci. Zgodnie z badaniem „Ojcowie i dzieci”, 
zrealizowanym w 2014 roku przez Fundację Rozwoju Dzieci 
im. Komeńskiego, aż 40% ojców deklaruje, że średnio spędza 
do 3 godzin dziennie na aktywnych zabawach z dziećmi. Jest to 
znacząca poprawa w stosunku do czasów PRL-u, gdzie ojciec 
jawił się dzieciom jako „wielki nieobecny”, a gdy wracał z pracy, 
to z reguły nie można było mu przeszkadzać w odpoczynku. 
Badanie „Ojcowie i dzieci” podaje kolejne optymistyczne – 90% 
ojców czuje radość w związku ze spędzaniem czasu z dzieckiem. 

Mimo tak pozytywnych wyników, statystyczny ojciec nadal poświęca 
o połowę mniej czasu (dziennie) swoim pociechom niż matka. 
Zgodnie z badaniem pt. „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych 
kobiet i mężczyzn. Badania jakościowe gospodarstw domowych” 
zrealizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
statystycznie, tygodniowo średnia liczba minut poświęcona na 
opiekę nad dzieckiem (zabawę, wspólne zajęcia) przez kobietę 

wynosi 403,2 minut (ok. 57 minut dziennie), zaś przez mężczyznę 
tylko 223,9 minut, co w sumie daje ok. 32 minuty dziennie. Od 
2013 roku ustawodawca wprowadził szereg przepisów prawnych, 
mających stworzyć dogodne warunki ojcom na aktywniejszy udział 
w wychowaniu dzieci. W sumie każdy ojciec nowo narodzonego 
dziecka ma możliwość wykorzystania 38 tygodni urlopu przysłu-
gującego mu po urodzeniu dziecka. Jest to czas, kiedy możemy 
nawiązać i zacieśnić więzi rodzicielskie i wyrobić w sobie naturalny 
nawyk związany z aktywnym uczestniczeniem w życiu swojego 
dziecka. Niestety, badania wskazują, że mężczyźni z mniejszym 
zapałem realizują się w roli ojców. 

DOBRY WZÓR DO NAŚLADOWANIA
Jedynie dobry przykład i ustawiczne uświadamianie może zmienić 
postawy na proojcowskie wśród mężczyzn. Od 1 lipca 2016 roku 
w 16 miastach wojewódzkich w Polsce możemy zobaczyć billboardy 
ze zdjęciami ojców opiekującymi się swoimi dziećmi. Jest to druga 
część kampanii pt. „Tato Polski” realizowanej przez Pełnomocniczkę 
Rządu do spraw Równego Traktowania, a współfinansowanej 
z funduszy norweskich i EOG. Głównym celem kampanii jest 
zachęcanie ojców, by spędzali więcej czasu ze swoimi dziećmi. 
Zaangażowane ojcostwo to trwalsze więzi międzypokoleniowe, 
większe zadowolenie z życia rodzinnego i co najważniejsze – 
szansa dla dziecka na kontakt z obojgiem rodziców. 

Głównymi bohaterami tej kampanii są właśnie ojcowie. Jednym 
z nich jest Robert Cichowlas z 3-letnim synkiem Hubertem 
z Poznania, który stwierdza: Bycie ojcem to dla mnie wspaniała 
życiowa przygoda. Świetnie się bawię, ale i uczę się postrzegania 
świata w rozmaitych barwach. To też spora odpowiedzialność 
i nieustanna lekcja cierpliwości. Z kolei Rafał Zielinśki, ojciec 
4-letniej Oliwii i 6-miesięcznego Adama z Tarnowa także zde-
cydował się wziąć udział w tej kampanii, aby pokazać innym, że 
ojcostwo to piękny okres w życiu każdego mężczyzny: Bycie tatą 
to mistrzostwo świata! Spełnienie się jako mężczyzna i człowiek. To 
najpiękniejszy okres w moim życiu, chociaż czasem bardzo trudny. 
Ojcowie biorący udział w kampanii „Tato Polski” podkreślają 
też, że dzięki ojcostwu czują się bardziej męscy. Potwierdza to 
Mateusz Łękowski, ojciec 3-miesięcznej Mai z Opola: Co dla 
mnie znaczy być tatą – nie da się określić jednym zdaniem. Na 
to pytanie odpowiada się od narodzin dziecka do końca życia. 
Bycie tatą to być mężczyzną – tylko bardziej. Ojcostwo może więc 
być nie tylko satysfakcjonujące, ale i potwierdzać męskość. Co 
zrobić gdy brakuje pomysłu na aktywne i wspólne spędzanie 
wolnego czasu z dziećmi?

ZABAWA W GRUPIE
Aktywny czas spędzony z dzieckiem niezwykle stymuluje jego 
rozwój i wzmacnia więzi rodzinne. Jednak co w praktyce to 
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oznacza? Czy wspólne oglądanie programów telewizyjnych 
możemy zaliczyć do tego typu aktywności? Urszula Zimo-
ląg, koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Dzieci im. 
Komeńskiego tłumaczy: Mówiąc o aktywności nie mam na myśli 
aktywności fizycznej jak sport, wycieczki, ale bycie z dzieckiem 
w sposób czynny, angażowanie się w jego zabawę, uczenie się, 
odpoczynek. Jeżeli jako rodzić przejawiamy trudności związane 
z takim uczestnictwem warto poszukać wsparcia. Propozycją jaką 
od lat inicjujemy w Polsce są Grupy Zabawowe – systematyczne 
spotkania dla małych dzieci (6 miesięcy – 3 lata) i ich opiekunów, 
podczas których rodzice towarzyszą dzieciom w proponowanych 
przez animatorkę lub animatora działaniach. Rodzice mogą 
zaobserwować w jaki sposób proste zabawy wpływają na rozwój 
oraz jak dzieci uczą się od siebie nawzajem – podkreśla Urszula 
Zimoląg.

W Grupie Zabawowej, w odróżnieniu od innych form opieki nad 
najmłodszymi, to rodzice lub opiekunowie towarzyszą swoim 
dzieciom podczas zajęć. Służy to nie tylko dobremu samopoczu-
ciu dzieci, ale co ważniejsze pozwala dorosłym rozwijać własne 
umiejętności i wzmacniać relacje z dziećmi. Grupa Zabawowa 
tworzy wspólną przestrzeń dla dzieci i rodziców, gdzie mają 
oni szansę odkrywać wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie 
dla obopólnego rozwoju. Rodzice współtworzą spotkania, mają 
wpływ na ich przebieg, a ponieważ uczestniczą w nich od początku 
do końca razem z dziećmi, mogą także proponować aktywności 
szczególnie dla nich ważne. Dzięki takim spotkaniom w wielu 
miejscowościach rodzice inicjują inne spotkania, również te dla 
starszych dzieci, powstają kluby mam i tatusiów lub organizowane 

są tematyczne warsztaty dla rodzin – podsumowuje Urszula 
Zimoląg. Kolejnym sposobem na poprawienie relacji są wyjazdy 
wakacyjne.

WAKACJE ZBLIŻAJĄ
Wspólne wakacje to niepowtarzalna okazja, aby ten intensywny, 
aczkolwiek krótki czas w pełni poświęcić swoim bliskim. Jest to 
czas relaksu i nadrobienia zaległości wychowawczych. Jednak 
jeśli zamiast spędzać ten czas z dziećmi na rozmowie i wspólnej 
zabawie rodzice poświęcają go tylko sobie lub pracy to taki 
wyjazd kończy się często krzykiem i płaczem. Jak więc powinien 
wyglądać dobry odpoczynek rodzinny na wakacjach? Przede 
wszystkim musi być dobrze zaplanowany. Wprawdzie elementy 
niespodzianki i przygody ciekawie urozmaicają wakacje, ale 
jeśli całkowicie zdamy się na przypadkowość, stracimy szansę 
na prawdziwie wartościowy czas. Rodzice muszą jasno określić, 
jakie cele powinny spełnić wakacje. Oprócz samego wypoczynku 
możemy również pogłębiać relację z najbliższą i dalszą rodziną, 
rozwijać wspólne zainteresowania z dziećmi, na które brakuje 
nam czasu w ciągu roku. Przecież byłoby przynajmniej dziwnie, 
jeśli także w wakacje zabrakłoby nam czasu dla siebie. Więc jeśli 
spędzamy te wakacje jako rodzina, warto wcześniej zastanowić 
się, w jaki sposób może być to czas atrakcyjny dla każdego. 
W takim wypadku najlepiej sprawdzi się zasada „dla każdego 
coś miłego”. Nie chodzi bowiem o to, by tylko rodzice dobrze 
się bawili na wakacjach, a dzieci nudziły jak mopsy. Z drugiej 
strony dobrze jest też nauczyć dzieci, że wakacje nie są tylko 
po to, by spełniać ich zachcianki – one też czasami powinny 
zrezygnować z jakichś rozrywek. 

▲ Od 1 lipca w 16 miastach Polski, zobaczyć możemy billboardy ze zdjęciami ojców i ich dzieci, angażujących się w aktywne spędzanie wspólnego czasu.
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CORAZ BARDZIEJ 
ŚWIADOMI I AKTYWNI

URSZULA ZIMOLĄG, 
KOORDYNATORKA 
PROJEKTÓW W FUNDACJI 
ROZWOJU DZIECI  
IM. KOMEŃSKIEGO

Wymiar czasu, jaki rodzice spędzają z dziećmi 
oraz świadomość wagi tego czasu dla rozwoju 
dzieci jest na pewno wyższa niż jeszcze kilka 
lat temu. Dla współczesnych rodziców coraz 
ważniejsza jest wspólna zabawa z dzieckiem. 
Zwiększa się również udział ojców w wychowanie 
i rozwój dziecka. Badanie „Ojcowie i dzieci” 
przeprowadzone w grupie ojców w większości 
pracujących na pełny etat wykazało, że ponad 
40% ojców spędza z dzieckiem dziennie do 
3 godzin. Niewiele mniej – 35% ojców zade-
klarowało, że jest do dyspozycji dzieci od 4 
do 8 godzin dziennie. Z badania wynika, że 
najczęstszym sposobem spędzania czasu jest 
zabawa zabawkami, klockami – taką odpowiedź 
wskazało 82% ojców. Gdy ojcowie spędzają czas 
z dziećmi, zazwyczaj skupiają się na zabawach 
ruchowych, grze w piłkę (46% ojców), zabawach 
na placu zabaw (68% ojców), majsterkowa-
niu (54% ojców). Warto też zwrócić uwagę 
na motywację ojców, którzy podkreślają, że 
czują radość i dumę spędzając czas z dziećmi 
oraz uważają (80%), że zarówno mamy, jak 
i ojcowie mają odpowiednie podejście do zaj-
mowania się małym dzieckiem. W badaniu 
potrzeb rodzin i dzieci w gminie Piaseczno 
w 2015 roku na pytanie o wspólne spędzanie 
czasu padały podobne odpowiedzi: rodziny 
najczęściej aktywnie spędzają czas – podczas 
spacerów, na placu zabaw, uprawianiu sportu, 
wycieczkach rowerowych (84%). Oba bada-
nia wykazały także, że rodzice szukają miejsc 
i wydarzeń, w których mogliby uczestniczyć 
wspólnie z dziećmi, a także że chcieliby włączać 
się w ich tworzenie oraz dzięki nim zwiększać 
swoje kompetencje rodzicielskie.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy – także wakacje. 
Często po powrocie z nich znowu „wpadamy w te same koleiny” 
i znów rzucamy się w wir obowiązków zawodowych i domowych, 
zapominając o potrzebach naszych dzieci. Tymczasem bez względu 
na miejsce zamieszkania, wiek dzieci, w okresie letnim istnieje 
mnóstwo sposobów na wspólne spędzanie czasu. Warto skorzystać 
z prostych form, takich jak spacer, ognisko, wycieczka rowerowa, 
gotowanie, słuchanie muzyki i śpiewanie, głośne czytanie, robienie 
sobie zdjęć bez okazji, pisanie listu do dziadków. Takie wydarze-
nia zapisywane w rodzinnym wakacyjnym pamiętniku, jesienią 
i zimą są nie tylko miło wspominane, ale również motywują do 
ich kontynuowania – zauważa Urszula Zimoląg. 

A co mają zrobić rodzice, gdy już nadejdzie rok szkolny lub 
przedszkolny? Podczas roku szkolnego możemy wykonywać te 
same działania. Chociaż trudniej będzie o czas na daleki spacer, 
nadal możemy wspólnie realizować codzienne obowiązki jak 
przygotowywanie posiłku, organizowanie przestrzeni w domu, 
czytanie, porządki, a nawet odrabianie lekcji. Dzieci ciągle mają 
potrzebę uwagi rodziców, choć im starsze tym bardziej ta potrzeba 
się zmienia. Nie zawsze najważniejszy jest poziom atrakcyjności 
wspólnego spędzania czasu, ale jakość  wzajemnego zaangażo-
wania – podsumowuje Urszula Zimoląg. 

Najważniejsze jest, aby rodzice pamiętali, że nad zacieśnianiem 
więzi rodzinnych trzeba ciągle pracować. A największym pre-
zentem, jaki możemy sprawić naszym dzieciom to spędzenie 
wspólnego czasu na rozmowach lub zabawach. W przeciw-
nym wypadku rodzice i dzieci staną się sobie obcy, a powstałej 
„przepaści” w relacjach i codziennym życiu nie „zasypią” nawet 
najdroższe prezenty.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ

KAMPANIA „TATO POLSKI” WSPÓŁFINANSOWANA 
JEST Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.
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Zrozumieć świat 
ptaków
Ptaki zawsze były, są i będą blisko ludzi. Większość z nas nawet ich nie 
dostrzega, po prostu „wpisują się” w krajobraz i w świat dźwięków, który nas 
otacza. Zdaniem dr. Andrzeja Kruszewicza, ornitologa i dyrektora warszawskiego 
ZOO, każdy ptak ma w sobie coś fascynującego, nawet najzwyklejszy, swojski 
wróbel. Warto czasem wsłuchać się w ptasie głosy. Andrzej Kruszewicz 
o ptakach mówi jak o ludziach. Nawet o utrudniających życie, irytujących 
wronach wypowiada się z sympatią i zrozumieniem...

Ptaki to Pana największa pasja – prowadzi Pan w war-
szawskim ZOO ptasi azyl, w radiowej Trójce można 
regularnie wysłuchać Pana audycji przyrodniczych... 
Jak się to wszystko zaczęło?
Jest taka przypowieść rodzinna, że kiedy byłem bardzo mały, 
spałem jeszcze w łóżeczku ze szczebelkami, to kiedy płakałem, 
rodzice stawiali przy mnie klatkę z kanarkiem. Kiedy śpiewał, 
podobno byłem jak zahipnotyzowany. Ptaki były w moim rodzin-
nym domu od zawsze. I teraz też są. Zresztą nie tylko ptaki, ale 
i inne zwierzęta, zwłaszcza rybki. Będąc na studiach miałem 
w swoim pokoju w akademiku całą menażerię. Pamiętam, jak 
w czasie stanu wojennego dali nam 3 dni na wyprowadzkę 
z akademika. Musiałem swoje ptaki i akwaria z rybkami szybko 
gdzieś przenieść. Szukałem dla nich miejsca u różnych znajomych 
w Warszawie. Był problem, ale się udało. Mało tego – przy tej 
okazji poznałem też swoją obecną żonę.

Więc najpierw kanarki w klatce, a potem całe dzikie 
ptactwo Podlasia?
Mieszkałem z rodzicami na peryferiach Białegostoku, to była 
tzw. Hiroszima czyli Antoniuk, ulica Tuwima i okolice. Były 
tam wtedy dzikie łąki, były krowy i konie, a na Marczuku stawy 
z bardzo bogatą roślinnością, godzinami mogłem tam siedzieć 
i obserwować ptaki. Przy okazji łapałem cierniki, różanki i inne. 
Prowadziłem dokładne notatki na temat swoich obserwacji. 
Kontakt z przyrodą miałem naprawdę intensywny. Czasem 
zastanawiam się nad tamtym okresem w swoim życiu i dzisiaj 
wiem, że było to dobre przygotowanie do dorosłości. Bo ja od 
początku miałem bardzo konkretne i przemyślane plany co 

do tego, czym będę się zajmował w życiu. Już w dzieciństwie 
na przykład marzyłem, że kiedyś napiszę książkę i teraz mam 
ich na swoim koncie około trzydziestu. I ciągle nie mam dość. 
Wciąż mam ogromną potrzebę dzielenia się z innymi swoją 
wiedzą i obserwacjami.

Zawsze w wywiadach podkreśla Pan, że relacje z ptakami 
mają dla Pana ogromne znaczenie...
Moje relacje z ptakami sprawiły przede wszystkim, że jestem 
człowiekiem z pasją – a to wzbogaca życie, sprawia, że żyjemy na 
wielu płaszczyznach. Słyszałem takie powiedzenie, że człowiek 
żyje tyle razy, ile ma pasji. Zawsze mówię, że dzięki relacjom 
z ptakami, zwierzętami i w ogóle przyrodą, nie przepracowałem 
w życiu ani jednego dnia, bo wszystko co robię, to prawdziwa 

ZAWSZE MÓWIĘ, ŻE 
DZIĘKI RELACJOM 
Z PTAKAMI, ZWIERZĘTAMI 
I W OGÓLE PRZYRODĄ, NIE 
PRZEPRACOWAŁEM W ŻYCIU 
ANI JEDNEGO DNIA, BO 
WSZYSTKO, CO ROBIĘ, TO 
PRAWDZIWA PRZYJEMNOŚĆ.
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w szkole, bo trafiłem na mądrego człowieka, który zobaczył we 
mnie potencjał. I dobrze się stało, bo ja bardzo chciałem być 
lekarzem od ptaków...

Jest Pan najlepszym przykładem na to, że pasję i pracę 
zawodową nie tylko można ze sobą połączyć, ale jeszcze 
stworzyć wartość dodaną, w Pana przypadku – konkretną 
pomoc dla zwierząt.  Jak doszło do tego, że stworzył Pan 
w warszawskim ZOO azyl dla dzikich ptaków?
Kiedy skończyłem studia – a trwało to osiem i pół roku, ponieważ 
trzy razy brałem urlop dziekański, aby podróżować po świecie 
– miałem już wcześniej zapewnioną pracę w Instytucie Ekologii 
Polskiej Akademii Nauk. Muszę przy tym wspomnieć, że w czasie 
studiów nigdy – dosłownie nigdy nie poszedłem na wykłady… 
Miałem ważniejsze sprawy. Wracając do azylu, kiedy zacząłem 
pracę w Instytucie Ekologii, jednocześnie współpracowałem 
też z Krystyną Rogaczewską i Jerzym Desselbergerem, którzy 
założyli azyl dla chorych ptaków w Warszawie. Opiekowałem 
się ptakami, a z Krystyną i Jerzym rozumieliśmy się bez słów... 
To oni zainspirowali mnie do tego, by próbować tworzyć azyl 

przyjemność. Jak pasja zmienia człowieka? Wyobraźmy sobie 
wspólny spacer dwóch ludzi leśną drogą. Jeden kocha przyrodę 
i wszystko, co widzi po drodze, sprawia mu radość – śpiew 
ptaków, źdźbła trawy, zioła. Drugi nie widzi i nie słyszy tego 
wszystkiego, ale przeszkadzają mu komary, słońce świecące 
prosto w twarz. Człowiek z pasją zawsze będzie szczęśliwszy.

I dlatego zdecydował się Pan na naukę w technikum 
weterynaryjnym?
Ten okres, kiedy uczyłem się w technikum weterynaryjnym 
w Łomży, był jednocześnie czasem, kiedy zachłysnąłem się 
przyrodą, ale nie tylko. Odkryłem też bibliotekę miejską, w któ-
rej można było brać książki do ręki prosto z półek i przeglą-
dać. Całe dnie spędzałem albo nad Narwią, albo w bibliotece. 
Skończyło się tak, że groziło mi wyrzucenie ze szkoły, miałem 
260 godzin nieobecności i 6 dwój na półrocze. A ja przecież 
marzyłem o tym, żeby zajmować się zwierzętami. Miałem wtedy 
szczęście, bo zainteresował się mną dyrektor. Zapytał mnie, co 
robiłem, kiedy nie chodziłem do szkoły. Ja na to, że obserwo-
wałem ptaki nad rzeką i czytałem książki. Udało się, zostałem 
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w warszawskim ZOO. Była połowa lat 90. Ówczesny dyrektor 
ZOO, dr Jan Maciej Rembiszewski zrozumiał, że to może być 
dobre dla ogrodu. Dostałem wtedy dwóch doświadczonych 
architektów, kartka, długopis i... już realizowałem swoje przyszłe 
miejsce pracy. To było wielkie wyzwanie, ale warto było. Potem 
w 1997 przyszedłem tu do pracy, pożegnałem się z instytutem, 
w którym już od dawna nie działo się dobrze. I tutaj zaczęło się 
układać, rozwinąłem szpital dla ptaków. Kiedy Maciej Rembi-
szewski miał odejść na emeryturę, obawiałem się, że azyl zostanie 
zlikwidowany. Dlaczego? Ponieważ weszliśmy w międzyczasie 
do Unii Europejskiej, a azyl nie pasował do przepisów unijnych. 
Zgodnie z nimi wszystkie zwierzęta w ZOO miały być wolne od 
chorób, a my tu mieliśmy w samym środku ogrodu szpital dla 
dzikich ptaków. Dwa tysiące chorych ptaków. Postanowiłem wtedy 
wystartować w konkursie na dyrektora i wygrałem. Trudno było 
poukładać relacje koleżeńskie, ale jakoś się ułożyło, chociaż był 
pewien opór. Ale teraz dokonaliśmy wspólnie pewnej rewolucji, 
zmieniliśmy system zarządzania i wygląda na to, że jest coraz lepiej.

Jak funkcjonuje azyl dla ptaków?
W tej chwili przyjmujemy 5 tysięcy ptaków rocznie, więc można 
powiedzieć, że azyl funkcjonuje sprawnie. Robimy więcej niż 
wszystkie 50 azyli w całej Polsce. Bo teraz takich azyli otwiera 
się coraz więcej, widać, że idea została nagłośniona i spopulary-
zowana. Warto wiedzieć, że przykład idzie z USA – nowy trend, 
zgodnie z którym ogrody zoologiczne powinny być centrami 
wspierającymi przyrodę, a w szczególności faunę, nie tylko 
miejscami, w których można obejrzeć zwierzęta. Tak właśnie 
staram się prowadzić warszawskie ZOO. Aktualnie pod tym 
względem jesteśmy liderem w Polsce, na swój sposób ustana-
wiamy nowe zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych.
A jak to funkcjonuje? Ptaki z terenu miasta przywozi do nas Straż 
Miejska, specjalnie przeszkolony patrol. Poza tym chorego ptaka 
może do nas przynieść każdy, o każdej porze dnia i nocy. Można  
zostawić ochronie. Mamy taki specjalny pokój życia, gdzie przy-
niesiony ptak jest badany, diagnozowany. Potem albo jest operacja, 
albo odchów i nauka życia. Część ptaków jest wypuszczana potem 
na wolność, przez specjalne przejściowe woliery, np. w Poczopku 
na Podlasiu albo w Wejherowie. Na wolność wypuszczana jest 
ponad połowa ptaków, część zostaje. Rozsyłamy je czasem do 
ogrodów zoologicznych na całym świecie. Ostatnio wysłaliśmy 
bociany do USA, co było niemałym wyzwaniem logistycznym, 
ale udało się. Ptaki poleciały do Stanów samolotem.

Czy ptaki często chorują?
Ptaki chorują szybko, niewyraźnie, bez objawów i szybko 
umierają. To jest sztuka, żeby rozpoznać, kiedy ptak choruje. 
Na szczęście dr Agnieszka Czujkowska, która prowadzi teraz 
azyl, ma nadzwyczajną zdolność wyczuwania tego, poza tym 

CZASEM MYŚLĘ, ŻE 
POWINNIŚMY WSZYSCY 
ZROBIĆ KROK WSTECZ 
I POPATRZEĆ NA NASZE 
RELACJE ZE ŚWIATEM 
PRZYRODY, NIE TYLKO 
Z PTAKAMI, OBIE STRONY 
BY COŚ ZYSKAŁY.

jest dociekliwa, dynamiczna, ma rozległą wiedzę, zna języki. 
Doświadczenie zdobyła przy mnie i teraz jest w tym ode 
mnie lepsza. Ale cóż – marny to mistrz, którego uczniowie 
nie przerastają, więc jeśli tutaj tak się zdarzyło, to dobrze 
świadczy też o mnie.

Pana praca ma też wymiar edukacyjny – prowadzi Pan 
programy dla dzieci w telewizji ABC, wspomniane już 
audycje w radiowej Trójce, liczne wywiady, w których 
mówi Pan o tym, co możemy, a czego nie powinniśmy 
robić ptakom, aby ich nie krzywdzić... 
Często zupełnie nieświadomie zastawiamy na ptaki pułapki, 
które utrudniają im życie, a czasem zabijają. Szyby bez firanek, 
przeszklone werandy – ptaki mogą się o nie zabijać. Chemia 
w ogródku, sadzenie dziwnych, egzotycznych roślin, które póź-
niej trzeba opryskiwać, nawozić, truć otoczenie. Po co? Kiedy 
można posadzić rodzime rośliny, nasze ptaki lepiej je rozumieją 
i lepiej się z nimi czują. Ja staram się w swoim ogrodzie sadzić 
rośliny, z których ptaki mogą mieć pożytek, a nawet jeśli coś 
mi zjedzą, to nie będę rozpaczał. Zjadały mi winogrona i przez 
3 lata nie mogłem zrobić wina. Ale już czarnej porzeczki nie 
ruszają. Nie używam w ogrodzie żadnej chemii. Mam w domu 
kanarki, którym przynoszę nasiona i liście mniszka. W moim 
domu na Polesiu jest staw, w którym są żaby. Chodzę tam na 
bosaka, zjadam zioła, nie muszę iść do sklepu po sałatki. Myślę, 
że każdemu taki kontakt z przyrodą dobrze robi. Czasem myślę, 
że powinniśmy wszyscy zrobić krok wstecz i popatrzeć na nasze 
relacje ze światem przyrody, nie tylko z ptakami, obie strony 
by coś zyskały. Co jeszcze robimy złego ptakom... Jest jeszcze 
ptasi „kidnaping”, ludzie zabierają do domu młode ptaszki, które 
wypadły z gniazda. Nieświadomie robią im tym krzywdę, myśląc, 
że pomagają. A wystarczy ptaszka posadzić na trawie i to jest 
najlepsze co można zrobić. Minimum interwencji. Naprawdę 
niewiele trzeba, żeby zrozumieć świat ptaków.
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Wszystko to wynika z niewiedzy i niezbyt wielu tak 
naprawdę możliwości dokształcania się. Są jednak książki 
i są takie projekty jak białostocka Sokolarnia...
Sokolarnia to piękny projekt, który pozwala pokazać społeczeń-
stwu jak cudownymi ptakami są szponiaste. Pokazać, opowie-
dzieć, nauczyć poprzez różnego rodzaju aktywności, konkursy. 
Robiliśmy wspólnie z Sokolarnią akcję wypuszczania sokołów 
w Puszczy Knyszyńskiej. Takie projekty to perełki, które dają 
społeczeństwu szansę na poznanie tajemnic przyrody. Sokolarni 
jest sporo, ale przeważnie ich działalność jest bardziej komer-
cyjna, ta na Podlasiu jest zdecydowanie edukacyjna. 

Podlasie chyba w ogóle jest wyjątkowe, jeśli chodzi o ptaki. 
Jakie gatunki można tutaj zaobserwować?
Podczas wakacji polecam odwiedzić zbiornik retencyjny Siemia-
nówka, również tę część od strony białoruskiej. To prawdziwy raj 
dla miłośników ptaków. Zobaczymy tutaj między innymi cztery 
gatunki rybitw, mieszkają tutaj rybołów, bielik, żurawie, bociany, 
pliszka cytrynowa. Można spotkać czaple białe... Siemianówka 
daje wręcz obłędne możliwości, przez niemal cały rok. Z kolei 
Białowieża to dzięcioły, w Puszczy Knyszyńskiej mamy sóweczkę, 
włochatkę, cietrzewia. Łabędzie krzykliwe znajdziemy na każdym 
rozlewisku na Podlasiu. Dolina Biebrzy to prawdziwa Mekka 
dla miłośników ptaków, podobnie jest na Narwi. Ale ptaki to 
nie tylko Podlasie, również Polesie, okolice Bugu. Dobrze się 

ułożyło, że cała ściana wschodnia aż po Bieszczady stanowi jeden 
wielki kompleks parków narodowych i rezerwatów. Ale też po 
drugiej stronie – Rosja, Białoruś, Ukraina – mamy ogromny 
obszar dzikiej przyrody, jeśli ktoś szuka kontaktu z naturą, to 
warto tam się przejechać.

To wiemy już, gdzie jechać na ornitologiczne wakacje 
w Polsce, a co warto zobaczyć za granicą? Proszę popro-
wadzić nas szlakiem Pana licznych podróży.
Są takie miejsca za granicą – enklawy ptaków. Do niektórych 
zawsze chętnie wracam – Bharatpur Sanctuary w Indiach. Park 
Corbett w Indiach, poza tym Bhutan, podnóże Himalajów, 
Assam, Dolina Brahmaputry – to prawdziwy obłęd jeśli chodzi 
o przyrodę i ptaki. W Syczuanie warto popatrzeć na bażanty. 
Najlepiej obserwuje się z dróg, nie ma sensu i potrzeby wchodzić 
w krzaki, a tak naprawdę przy niemal każdym hotelu można 
znaleźć punkt obserwacyjny, więc jest to jak najbardziej dostępne 
dla zwyczajnych turystów. Ja zawsze, podróżując, interesuję się 
całym środowiskiem, kulturą, jedzeniem, rozmawiam z miejsco-
wymi, pytam, jak i gdzie rosną przyprawy, potem je przywożę 
i sam wypróbowuję. Kiedyś przywiozłem z Bhutanu pieprz, 
który powoduje odrętwienie ust i języka, ale przy okazji daje też 
niepowtarzalne doznania smakowe... Chętnie eksperymentuję 
w kuchni, niedawno robiłem na przykład zupę z orzeszków 
ziemnych z curry. Wyszła wyśmienita. Ale dbam też o relacje 

UCHRONIĆ PRZED WYGINIĘCIEM
Spośród 36 gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce aż 14 zarejestrowano w tzw. Czerwonej 
Księdze Zwierząt, co oznacza, że są zagrożone wyginięciem. Aby je uratować, konieczny jest m.in. wzrost 
świadomości społecznej, edukacja, zwrócenie uwagi ludzi na ptaki, które mają ogromne znaczenie dla 
utrzymania równowagi środowiska naturalnego. Właśnie w tym celu realizowany jest projekt „Soko-
larnia”, prowadzony przez Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach funduszy norweskich i EOG. Utworzono ośrodek edukacji 
ekologicznej. W prowadzeniu zajęć edukacyjnych niezwykle istotną rolę odgrywa możliwość pokazania 
żywych ptaków, dlatego też w skansenie prowadzona jest hodowla wybranych gatunków ptaków dra-
pieżnych, a w tym zwłaszcza sokoła wędrownego. W ramach projektu „Sokolarnia” organizowane (lub 
planowane) są różnego rodzaju akcje edukacyjne: konkursy, festyny i pokazy z udziałem sokolników, 
wystawy i konferencje naukowe.
„(...) Podczas pokazu sokolniczego można mądrze prezentować naturalne umiejętności ptaków szpo-
niastych, ich przystosowania do polowania i perfekcję zmysłów. Jest to także okazja by wspomnieć 
o zagrożeniach i sposobach ochrony ptaków szponiastych, jak się okazuje niezwykle wrażliwych na 
chemiczne skażenie środowiska. Każda inicjatywa adresowana do młodzieży, związana z poznawaniem 
rodzimej przyrody, zasługuje na wszelkie poparcie. Jako Podlasiak z urodzenia i ornitolog z zamiłowania 
deklaruję wszelką pomoc i wsparcie dla planu stworzenia ośrodka sokolniczego w okolicy Białegostoku.” 
– tak mówi o projekcie „Sokolarnia” dr Andrzej Kruszewicz.
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PROJEKT „OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM 
PODLASKIEGO – SOKOLARNIA” OTRZYMAŁ WSPARCIE 
Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG. 

z ludźmi, staram się jak najlepiej poznać każde ciekawe miejsce, 
w którym aktualnie jestem.

Jest Pan z zamiłowania podróżnikiem, ale na co dzień 
dyrektorem ZOO, co oznacza dużo typowo  papier-
kowej pracy za biurkiem. Nie kusi Pana, żeby wyjść 
z dyrektorskiego gabinetu i pojechać gdzieś w plener, 
obserwować przyrodę?
Kusi i bardzo często uciekam z Warszawy. Kupiłem gospodarstwo 
na Polesiu, w zupełnie dzikim miejscu koło Włodawy. Mam tam 
13 hektarów, własny staw z żabami i piskorzami. Bywam tam 
regularnie, są tam konie, wszystko czyste, ekologiczne. Mam więc 
swoją enklawę. Dużo jeżdżę w teren, staram się przynajmniej 
raz w roku zorganizować jakąś większą wyprawę, regularnie 
bywam w Puszczy Knyszyńskiej, Białowieży, mam sporo takich 
miejsc i przyjaciół w różnych częściach kraju i świata. Niedawno 
byłem w Syczuanie, w Tybecie, zazwyczaj jeździmy na kilka 
tygodni, w międzynarodowych grupach. Wyłączam się wtedy 
ze wszystkiego, żadnych maili, telefonów, tylko przyroda, ptaki, 
dyskusje o tym, co danego dnia zobaczyliśmy. Teraz z kolei zła-
pałem bakcyla Tajlandii, kupiłem już bilet, wyjeżdżamy w lutym. 
Będzie to 5-osobowa wyprawa przyrodnicza, z przewodnikiem, 
prawdziwa przygoda. Podróżowanie zawsze daje mi dreszczyk 
emocji. Tu w Polsce już właściwie znam wszystkie ptaki, kiedy 
słyszę śpiew, od razu rozpoznaję gatunek. Tymczasem wejście 
w dżunglę to zawsze jest zagadka – nie znam tego głosu! Trzeba 
się skradać, podejść, potem pogrzebać w książkach. Nie zawsze 
znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to mnie nie 
martwi, bo nie o to w tym chodzi, żeby „odhaczyć” kolejny 
gatunek, ale właśnie o ten dreszczyk emocji...

Ile gatunków ptaków mamy w Polsce?
Na pewno ponad 400, a lęgowych 240. Jak na skalę Europy jest 
całkiem nieźle. Jest kilka gatunków wymierających, chociaż 
staramy się temu zapobiegać. Na przykład udało się odtwo-
rzyć wymierającego bielika. Przybywa też orłów przednich. 
Niestety zanika kraska, podobnie jak dzierlatka. Przybywa 
z kolei żołny. Tak naprawdę najbardziej zagrożone są kaczki, 
niektórych gatunków jest zaledwie kilkadziesiąt sztuk. Powody 
są różne – zakłócenia na trasach wędrówki, skażenie środowiska, 
w niektórych regionach też polowania. Na szczęście kaczki dają 
się łatwo hodować, więc namawiam kolejne organizacje, żeby 
wspomogły odtworzenie niektórych gatunków.

Ma Pan swoje ulubione gatunki ptaków?
Tak, kanarki. Towarzyszą mi od zawsze, tak jak już wspomnia-
łem – od wczesnego dzieciństwa. Uwielbiam ich śpiew, jak go 
nie słyszę, jest mi smutno. Mam kilka w domu, lubię jak się 
przekrzykują. Lubię amadyny wspaniałe, bo są po prostu piękne 

i kolorowe. Ze swojskich, krajowych ptaków moją ulubienicą 
jest zięba, zwłaszcza samce są cudowne, śpiewają pięknie. Albo 
makolągwa, kos, szpaki – trochę szalone, postrzelone. Bardzo 
lubię słuchać głosów różnych ptaków – na przykład szpaki pod-
chwytują dźwięki z otoczenia i powtarzają. Śpiew to zaznaczenie 
terytorium, ale też pokazanie swojej mocy. Może być rozbudo-
wany i skomplikowany jak u kosa, szpaka, albo perfekcyjny jak 
u słowika. Nie wszystkie ptaki śpiewają, ale wszystkie wydają 
odgłosy, tzw. substytuty śpiewu... O samym śpiewie ptaków 
można by ze mną przeprowadzić osobny wywiad...

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: BEATA MICHALIK

FOT. ARCHIWUM ANDRZEJA KRUSZEWICZA
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Talent do bycia gdzie indziej

Hotele i lotniska na całym świecie są takie same – mawia mój znajomy, często latający 
w interesach, a ja myślę, że nie mógłby mylić się bardziej. Hotele i lotniska to fenomenalne 
strefy azylu i cudowne korytarze, w których dokonuje się przemiana człowieka codziennego, 
osiadłego w swych przyzwyczajeniach, w podróżnego, czyli kogoś, komu może przyda-
rzyć się nieznane. Te neutralne „ziemie niczyje” umożliwiają indywidualne odczuwanie 
podróży, pozostają nieokreślone i pozornie pozbawione właściwości właśnie po to, abyśmy 
my mogli dokonać przejścia, wypełnić je własnymi przeżyciami. O ile ich doznajemy. 
Bo w epoce kompresji czasu, pośpiechu, który nie ustaje i niemal wyklucza poczucie 
zatrzymania, trudniej być w drodze. Droga także ulega spłaszczeniu, niemal likwi-
dacji, a wtedy staje się jedynie nużącą poczekalnią, stratą czasu. Tak przeżywa ją mój 
znajomy, przesuwający się bezszelestnie w kolejkach do odpraw i kontroli w portach 
lotniczych i hotelowych recepcjach. On nie bywa w podróży, przemieszcza się pomiędzy 
spotkaniami oznaczonymi w elektronicznym kalendarzu jako „priorytetowe”. Przykrą 
konieczność powierzania swego ciała firmom przewozowym znosi ze spokojem czło-
wieka rozumiejącego wymogi współczesności, choć wolałby telekonferencje niż te 
rutynowe peregrynacje. Błędem byłoby sądzić, że cierpi na przesyt podróżowania – on 
tak naprawdę nigdy nie był w Brukseli, Helsinkach, Wilnie ani Wiedniu. Nie zawiesił 
na nich oka, nie przysiadł na ławeczce, by pogapić się na kawiarniany ruch, nie zajrzał 
do rubryki „Ogłoszenia drobne” w lokalnej gazecie ani nie wszedł przed południem 

WYRUSZENIE ZE 
SWOJEGO ŻYCIA DO 
ŚWIATA ODLEGŁYCH 
ZDARZEŃ I LOSÓW, TO 
PRZEDE WSZYSTKIM 
SZANSA, ALE I IDĄCY 
Z NIĄ NIEPOKÓJ.
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do muzeum czy kościoła, by spędzić godzinę twarzą w twarz z barokowym aniołem 
lub dziewiętnastowiecznym pejzażem wiejskim. W dobie globalnych transferów 
ciał i bagaży najtrudniej o przeniesienie umysłów i uczuć, o wprawienie ich w tryb, 
zawieszenie pomiędzy tożsamością, do której przywykliśmy, a mentalną wolnością, 
jaką oferuje bycie poza domem.

Podróżowanie zawsze było przywilejem nielicznych. Dziś nawet wyraźniej widać, 
że bycie w drodze to szczególna umiejętność, rodzaj zdolności do kontemplowania 
świata i samego siebie, po zrzuceniu skóry i wyrzeczeniu się wszystkiego, do czego 
przywykliśmy. Tak czy inaczej – wymaga ryzyka, bo z podróży autentycznej zawsze 
wraca się odmienionym, a i dom okazuje się po nieobecności nieco inny. Wyru-
szenie ze swojego życia do świata odległych zdarzeń i losów, to przede wszystkim 
szansa, ale i idący z nią niepokój. Co, jeśli tamten świat pochłonie mnie i powrót nie 
będzie już możliwy? Co, jeśli jakaś cząstka mnie zapodzieje się i nie znajdzie drogi 
do domu? Także dziś możliwe jest wyruszanie z dreszczem nieprzewidywalności, 
choć wymaga to więcej wysiłku, bo wszędzie gęsto od wytartych szlaków i proce-
dur, które zmieniają podróżowanie w sekwencję zachować konsumenckich – tra-
wimy usługi lotnicze, handlowe i hotelowe, zapominając o metafizyce przeniesienia.   
 
To, że łatwo dziś przejachać czy przelecieć na skraj świata, o niczym jeszcze nie świadczy. 
Wypada przyznać, że im więcej z nas wybiera się w podróż, tym więcej robi to, by w odle-
głym krańcu świata napotkać wszystko, co już zna i lubi. Hotele od Seulu po Limę starają 
się serwować uspokajające „śniadanie kontynentalne”, by podróżne brzuchy nie narażały 
się na szok odmiany. Usługi typu all-inclusive nie tyle imitują znaną rzeczywistość, co 
wytarzają uniwersalny schemat odpoczynku i złudzenie swobody: możliwość wyboru 
obejmuje popołudnie w basenie, przepisową liczbę drinków i posiłków, pakiet wycieczek 
z przewodnikiem i wliczonymi w cenę biletami do muzeów. Sieciowe kawiarnie i sklepy 
odzieżowe dbają o to, byśmy na innym kontynencie czy w strefie czasowej przypad-
kiem nie poczuli, że cokolwiek jest inaczej niż zwykle: bezkofeinowa latte tall smakuje 
przecież tak samo, no i bez obaw - bluzki w marynarskie prążki oraz sandały zdobione 
sztucznymi kamieniami są w tym sezonie tak samo dostępne w Kalkucie, Bejrucie jak 
w Buenos Aires. Najnowocześniejsze linie lotnicze zapewniają wi-fi na czas lotu, dzięki 
czemu można odbierać i nadawać niezakłócony strumień danych, aktualizować wiedzę 
o wszystkim, co robią ci, których zostawiliśmy na miejscu. Zabieramy ich ze sobą, likwi-
dując doznanie oddalenia i tęsknoty. Jedyne, co ulega zmianie, to status w serwisach 
społecznościowych. Zawiadamiamy: „Jestem w podróży z Warsaw Chopin Airport do 
J.F.K. Airport, New York”, choć ta informacja jest w zasadzie nieistotna, skoro zamierzamy 
pozostać w pełnym kontakcie, a więc nie oddalamy się ani na krok. I tak mimo coraz 
większej liczby przelotów i przewozów pasażerskich ludzkość pozostaje w miejscu. 

Chyba, że uda się rozbudzić wyobraźnię i pragnienie bycia kimś innym – choćby tym-
czasowo. Wówczas bezosobowość lotnisk i hoteli okaże się naszym sprzymierzeńcem. 
Wraz z kartą pokładową otrzymujemy zaproszenie do nowej tożsamości. W lotniskowych 
toaletach lusterka odbijają już nieco inne twarze. Wyłączony na czas podniebnego lotu 
telefon jest jak prawo do zapomnienia i bycia gdzie indziej. Gładko pościelone łóżko 
i hotelowy szlafrok uwalniają ciało od znanego kostiumu. Wśród dyskretnych poko-
jówek i ściszonych głosów recepcjonistów człowiek podróżny ma szansę wyprawić się 
w nieznane. Albo pozostać w tej łagodnej, transferowej iluzji – nie być ani tu, ani tam. 
Aż do południa, gdy na całym świecie nadchodzi pora wymeldowania. 
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Do czego służy trawa w mieście? Do kogo należy? Organizatorzy miejskich 
inicjatyw „trawnikowych” udowadniają, że trawa jest po to, aby na niej 
siedzieć. A przy okazji nauczyć się czegoś mądrego i zrobić coś dla świata.

O trawę naszą 
i waszą

Czy trawa jest po to, by z niej korzystać? Każde dziecko powie, 
że tak. Trwa jest po to, by po niej biegać, turlać się, siedzieć na 
kocu, czytać książkę. A jednak jeśli chodzi o miejskie trawniki, dla 
wielu zarządców zieleni trawa to przede wszystkim cenny zasób, 
który należy chronić. Najczęściej przed samymi mieszkańcami.  

Dlaczego ten spór jest ważny? Bo chodzi w nim o coś więcej niż 
trawę. O miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom, w którym 
każdy czuje się jak u siebie. O ożywienie „zabetonowanych” 
centrów, gdzie zieleni jak na lekarstwo, wygodnych ławek rów-
nie mało, zaś aby usiąść na miejskim rynku najczęściej musisz 
kupić co najmniej kawę. O poczucie przynależności do miejskiej 
społeczności. Wreszcie – o potrzebę bliskości natury, którą 
odczuwa przecież każdy człowiek.

ARTYKUŁ 144. NIE MOŻNA I JUŻ
„Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy 
lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też 
dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego 
nadzorem, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”. 

Artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń z 1971 roku przez całe 
dziesięciolecia był właściwie jedyną odpowiedzią na pytanie 
„Dla kogo ta trawa?”. Na pewno nie do siedzenia, chodzenia, 
biegania. Nie można deptać i już. Krajobraz polskich parków 
„zdobiły” więc jak Polska długa i szeroka tabliczki z napisem 
„Nie deptać trawy”, a patrole milicji czy, w nowszych czasach, 
strażników miejskich przeczesywały zieleńce w poszukiwaniu 
krnąbrnych piknikowiczów. Mieszkańcy Poznania do dzisiaj 
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wspominają lotne oddziały strażników, które latem kilka razy 
dziennie „zasadzały się” na opalających się na trawie przed 
Operą studentów czy rodziców z dziećmi siedzącymi na kocy-
kach. Nie można i już. 

Kiedy w 2010 roku sejm znowelizował archaiczny zapis, wyda-
wało się, że miejskie trawniki staną się wreszcie miejscem 
odpoczynku dla mieszkańców. W artykule 144. pojawił się 
znamienny dopisek: „Kto […] depcze trawnik lub zieleniec 
w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez 
właściwego zarządcę terenu…”. A więc wreszcie można. Po czter-
dziestu latach dogoniliśmy Europę, gdzie widok mieszkańców 
okupujących z kocami każdy skrawek zieleni w mieście od dawna 
już był czymś zupełnie normalnym. Dogoniliśmy oczywiście 
czysto teoretycznie, bo w praktyce decydujący wciąż pozostaje 
enigmatyczny głos „zarządcy terenu”. Tymczasem jednak miesz-
kańcy zaczęli przejmować sprawy we własne ręce. A dokładnie 
rzecz ujmując, zaczęli przejmować miejskie trawniki. 

CZY TRAWA MOŻE BYĆ ZABYTKIEM?
Kielce, maj 2015 roku. Grupa mieszkańców zrzeszona w nie-
formalnym Letnim Klubie Śniadaniowym występuje do władz 
miasta o pozwolenie na zorganizowanie w miejskim parku 
pikniku pod hasłem „Śniadanie na trawie”. Dostaje zgodę pod 
warunkiem, że… wszystkie koce zostaną rozłożone na asfal-
towych alejkach parku. Absurd? Jak najbardziej. Przeszkoda? 
W żadnym wypadku – asfaltowy piknik się odbył, a dzięki temu, 
że przybrał formę happeningu, wołanie o przyjazną przestrzeń 
w mieście, o więcej zieleni, o odzyskanie centrów miast przez 
mieszkańców, zostało usłyszane w całej Polsce.

Jak mówią założycielki Letniego Klubu Śniadaniowego, kie-
leckie śniadania na trawie były efektem wiosennych przemy-
śleń na temat tego, jak w miastach brakuje swobody i radości, 
uśmiechniętych ludzi w parkach, spędzających czas z rodziną 
i przyjaciółmi na świeżym powietrzu, spokojnych, wspólnych 
posiłków. Pomyślałyśmy, że może innym mieszkańcom miasta 
brakuje tego samego. Pomysł chwycił – okazało się, że ludzie chcą 
wyjść z domu i szukają okazji do wspólnego spędzenia czasu, 
a to dało nam inspirację do działania – mówi Kasia Kędzierska, 
jedna z założycielek Klubu, którego skrót (LKŚ) pochodzi od 
pierwszych liter ich nazwisk. – W międzyczasie dołączyli do 
nas przyjaciele i teraz LKŚ to całkiem spora grupa radosnych, 
energicznych ludzi.

Dlaczego mieszkańcy Kielc tak licznie odpowiedzieli na tę 
inicjatywę? Letni Klub Śniadaniowy ma na to odpowiedź – 
życie w dużych miastach jest szybkie i głośne, brakuje w nim 
niezobowiązujących aktywności i kontaktów międzyludzkich. 

Ludzie ciągle się spieszą, tęsknią za czasem spędzanym z rodziną, 
dlatego kiedy pojawia się okazja „powrotu do natury”, chociaż 
na kilka godzin, chętnie z niej korzystają. 

MIEĆ POZYTYWNY PRZEKAZ  
I WALCZYĆ O SWOJE
Pierwsze Śniadanie na Trawie odbyło się w kieleckim parku 
w czerwcu 2015 roku bez żadnych przeszkód. Podczas orga-
nizacji kolejnego pikniku, miesiąc później – wielkie zaskocze-
nie. Dostałyśmy zgodę urzędników, ale z zakazem siedzenia na 
trawie. Bo trawa zabytkowa, pod opieką konserwatora zabyt-
ków – wspomina Kasia Kędzierska. –  Zrobiła się z tego wielka 
sprawa. Była przedmiotem obrad sesji Rady Miasta, pojawiła się 
w wielu materiałach medialnych. Uczestnicy pikników zostali 
przez Zastępcę Prezydenta nazwani nawet „wywrotowcami”.  
Z jednej strony było to komiczne, a z drugiej powodowało jakiś 
społeczny bunt. Na szczęście udowodniliśmy, że to nie miejsce jest 
ważne, a idea. „Piknik na bruku” był świetną imprezą pomimo 

Możliwość piknikowania na trawie to wspaniała okazja do wzmacniania więzi 
rodzinnych, jak i sąsiedzkich. Fot. Małgorzata Replińska/Pracownia Zrównowa-
żonego Rozwoju

Warszawski Targ Śniadaniowy odbywa się dziś już m.in. na Żoliborzu, Mokoto-
wie, Pradze Płd, Ursynowie. Fot. Targ Śniadaniowy (Warszawa)
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niesprzyjających warunków. Przyszły całe rodziny, graliśmy 
w klasy i gumę, mieliśmy świeżą trawę w kubeczkach, tak żeby 
każdy mógł jej chociaż dotknąć, jedna z osób przyniosła nawet 
rozkładaną sztuczną trawę, na której można było posiedzieć. 

Urzędnicy przekonali się, że kielczanie będą walczyć o swój park 
i możliwość spędzania w nim czasu – kolejne pikniki wróciły 
na trawę. W 2016 roku odbędą się aż trzy Śniadania na Trawie, 
Letni Klub Śniadaniowy planuje też retro dancing oraz stworzenie 
wraz z mieszkańcami kieleckich osiedli miejskich ogrodów. 

JAK SIEDZĄC NA TRAWIE  
ZROBIĆ COŚ DLA ŚWIATA?
Wiedzą o tym w Toruniu, gdzie Śniadania na Trawie organizo-
wane są już od 2008 roku z okazji obchodzonego na początku 
czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Co roku toruń-
ski zabytkowy Rynek zamieniany jest w jeden wielki trawnik 
z 2 tys. m2 prawdziwej trawy – spotykają się na nim mieszkańcy 
Torunia i okolic, organizacje pozarządowe, przedstawiciele zrów-
noważonego, społecznie odpowiedzialnego biznesu, lokalnych 

wytwórców naturalnej żywności i rękodzieła. W tym roku miała 
miejsce 9. już edycja Śniadania na Trawie – mówi Dominika 
Urzędowska z  Pracowni Zrównoważonego Rozwoju organizu-
jącej wydarzenie. – Najbardziej cieszy nas fakt, że przychodzą do 
nas naprawdę różne osoby, w różnym wieku, ludzie na co dzień 
zajmujący się organizacjami pozarządowymi, ale też po prostu 
mieszkańcy, którzy za naszym pośrednictwem mogą też spotkać 
się z „pozarządówkami”. 

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju na co dzień zajmuje 
się przede wszystkim tematyką przestrzeni miejskiej i  jej 
„odzyskiwania” dla mieszkańców. Jakiś czas temu robiliśmy 
projekt „Senior – Aktywny Mieszkaniec!”, w którym badaliśmy 
oczekiwania tej grupy mieszkańców – dodaje Dominika Urzę-
dowska. – Okazało się, że dla seniorów wiele miejskich imprez 
jest po prostu poza zasięgiem. Są biletowane, zbyt późno czy 
zbyt daleko… Nasze śniadania odbywają się więc przez cały 
dzień i seniorzy naprawdę mogą się poczuć częścią miasta. Nie 
ma tam żadnych krawężników i barier architektonicznych, są 
za to darmowe miejsca do siedzenia i zielona naturalna trawa 
w samym centrum miasta.

Jak mówią organizatorzy, każdego roku, od samego rana z nie-
codziennej możliwości korzystają dzieci z całego Starego Miasta 
— turlają się po trawie, grają w piłkę, rozkładają koce. W tym 
samym czasie dorośli mogą spotkać się z przyjaciółmi, ćwiczyć 
jogę, tańczyć capoeirę. Toruńskie śniadanie na trawie to jed-
nak coś więcej niż możliwość spędzenia miłego dnia na kocu. 
Uczestnicy biorą udział w warsztatach dotyczących ekologii, 
zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

APEL O PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE
W 2016 roku Śniadanie na Trawie odbyło się 5 czerwca, a wzięło 
w nim udział około 8 tys. osób. Polska Akcja Humanitarna 
zorganizowała zajęcia dla dorosłych i dzieci, w czasie których 
można było dowiedzieć się, jak pozyskuje się wodę tam, gdzie nie 
sposób zbudować studni, jak wygląda typowy dzień mieszkańca 
Kenii czy uchodźcy z Syrii. W namiocie Amnesty International 
na uczestników czekały warsztaty dotyczące praw człowieka. Na 
stoisku Greenpeace dzieci uczyły się, jak rośnie las, jak budować 
domki dla owadów, dlaczego warto dbać o pszczoły. Organizując 
Śniadanie na Trawie chcemy pokazać, że zieleń w mieście jest bardzo 
potrzebna, że nie można wszystkiego brukować, betonować, mówiąc 
jednocześnie, że tak wygląda nowoczesność – wyjaśnia Dominika 
Urzędowska. – Ludzie w mieście potrzebują przyrody. Ciągle zbyt 
mało jest miejsc, gdzie można rozłożyć koc, puścić dzieciaki na 
trawę i nie bać się, że w coś wdepną. Śniadanie na Trawie to nasz 
apel o przyjazne przestrzenie w mieście. 

Toruńskie Śniadanie na Trawie – w samym centrum miasta, na ponad 
2 tys. m2 naturalnej trawy. Fot. Małgorzata Replińska/Pracownia Zrówno-
ważonego Rozwoju
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ODŻYWIĆ I OŻYWIĆ, CZYLI  
LOKALNIE JEST FAJNIE
Od siedzenia na trawie i przyjemnego spędzania czasu w gronie 
rodziny lub przyjaciół wyszedł też pomysł na Targ Śniadaniowy, 
który zyskał już ogromną popularność w Warszawie. W każdy 
weekend na Żoliborzu, Mokotowie, Pradze Płd., Ursynowie, a także 
w innych lokalizacjach, w piknikowej atmosferze uczestnicy 
celebrują wspólne śniadania. Można spróbować regionalnych 
specjałów z całej Polski, dań kuchni egzotycznych, kupić dobre 
jedzenie od sprawdzonych wytwórców i dostawców.

Jak jednak twierdzą organizatorzy, Targ Śniadaniowy to coś 
więcej niż bazar z jedzeniem. To sposób na ożywienie lokal-
nej społeczności, wyjście naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców i stworzenie warunków do rozwoju więzi sąsiedzkich. To 
alternatywa dla sieci sklepowych i hipermarketów, które przez 
ostatnie 20 lat zrobiły tak samo wiele dobrego co i złego. Do tej 
pory udało nam się zorganizować blisko 800 spotkań w różnych 
miastach – Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Kra-
kowie – mówi Krzysztof Cybruch, pomysłodawca Targu Śnia-
daniowego. – Powody, dla których je robimy? To chęć zrobienia 
czegoś od siebie, aby ożywić tzw. tkankę lokalną, społeczność 
głodną nie tylko dobrego jedzenia, ale i relacji międzyludzkich. 
Chcemy pokazać, że miasto i przestrzeń wokół nas są świetne, 
jeśli to my tam jesteśmy. A przestrzeń to nasza wspólna sprawa, 
choć najczęściej tylko ją mijamy. 

Dlaczego śniadanie na trawie? Po południu i wieczorem w dużych 
miastach sporo się dzieje, to poranki są porą dnia, kiedy 
warto miasto ożywić.  Dlatego Targi Śniadaniowe zaczynają 
się co sobotę od 8 rano, od wspólnego śniadania. Kogo cieszy 
to najbardziej? Rodziców z małymi dziećmi! Dorośli mają 
czas dla siebie, a dzieci są tuż obok – komfort ten doceniają 
zwłaszcza ci, którzy zastanawiali się nieraz, co robić w sobotę 
rano z dwulatkiem, który wstał o 5.30. To, co na początku 
nazywano modą, hipsteriadą, zabawą dla brodaczy w dresach, 
wegan i cyklistów, po 4 latach okazało się trwałym trendem, 
rzeczywistą potrzebą mieszkańców wielkich miast – dodaje 
Krzysztof Cybruch.  

Czego potrzebują więc mieszkańcy miast? Odetchnięcia? Czasu 
dla siebie? Dbałości o zdrowie swoje i rodziny? Obcowania 
z naturą? Wszystkiego naraz – mówią zgodnie organizatorzy 
pikników i śniadań na trawie. Zależy nam na spotykaniu się 
z innymi. Jedzenie czy siedzenie na trawie to tylko miły pretekst 
do nawiązywania normalnych, ludzkich, sąsiedzkich więzi. 
Do tego, by zamienić obcowanie z półką sklepową na kontakt 
z drugim człowiekiem. 

JUSTYNA ŁOTOWSKA

Targi Śniadaniowy to, jak twierdzą organizatorzy wydarzenia, świetny sposób 
na ożywienie lokalnej społeczności. Fot. Targ Śniadaniowy (Warszawa)

Świetnie bawią się tu i integrują przede wszystkim dzieci.  
Fot. Targ Śniadaniowy (Warszawa)

Jedzenie na trawie to świetny pretekst do spotkania z innymi, do nawiązywa-
nia sąsiedzkich więzi. Fot. Targ Śniadaniowy (Warszawa)



Najpopularniejszym programem mobilności studenckiej na 
obszarze Unii Europejskiej jest Erasmus, który został powo-
łany w roku 1987, jako „Europejski program działań na rzecz 
mobilności studentów” (European Action Scheme for the 
Mobility of University Studies).  Dziś funkcjonuje pod nazwą 
Erasmus+ i uczestniczy w nim 28 państw Unii Europejskiej,  
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, 
Lichtenstein i Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: 
Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Jego cał-
kowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Szacuje się, że latach 
2014-2020 z programu skorzysta 4 mln osób, w tym 2 mln 
studentów i 800 tys. wykładowców.

W Polsce program Erasmus+ realizuje Fundacja Rozwoju Sys-
temu Edukacji. Prowadzi ona również inne programy mobilno-
ściowe dla młodzieży i studentów – np. eTwinning promujący 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
Fundusz Stypendialny Sciex – stwarzający możliwości rozwoju 
dla młodych pracowników naukowych, czy też Fundusz Stypen-
dialny i Szkoleniowy wspierający współpracę edukacyjną między 
Polską a krajami EOG, czyli Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.  

Możliwości zorganizowania studenckiego wyjazdu na zagraniczną 
uczelnię jest naprawdę wiele. I warto z nich korzystać. Po pierwsze 

dlatego by nabyć nową wiedzę i umiejętności związane z profilem 
studiów. Ale zagraniczne stypendia i staże to także skuteczny 
trening języka obcego, czy wdrożenie do pracy w międzynarodo-
wym zespole. Wszystkie te doświadczenia mogą zaprocentować 
w przyszłości ułatwiając znalezienie ciekawej pracy. Wartością nie 
do przecenienia jest także możliwość poznania innych krajów, 
obyczajów, tradycji, nowych ludzi i światopoglądów. Nie od dziś 
wiadomo, że podróże kształcą i poszerzają nasze horyzonty.  
Potwierdzają to relacje uczestników takich wyjazdów. O doświad-
czeniach zdobytych na zagranicznych uczelniach i wrażeniach 
z pobytu, opowiadają nam stypendyści Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego:

Michał Haida – student Politechniki Śląskiej na wymianie 
w Norwegian University of Science and Technology w Trondheim,

Natalia Dąbrowska –  studentka Uniwersytetu Warszawskiego 
na wymianie w Uniwersytecie Islandzkim w Reykjavíku,

Maja Starostecka – studentka Politechniki Wrocławskiej na 
wymianie w Institute for Cancer Research w Oslo,

Barbara Kulpa – studentka Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie na wymianie w Uniwersytecie w Liechtensteinie.
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Poszerzyć horyzonty
Wakacje to dla studentów okres wypoczynku, ale też czas 
zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy. 
Niektórzy żacy właśnie latem podejmują swoją pierwszą pracę, 
część z nich korzysta z zawodowych staży i praktyk,  
a część planuje wyjazdy w ramach programów  
wymiany studenckiej z uczelniami z innych krajów.
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Co zmotywowało Was aby sięgnąć po stypendium w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego?
MH: Zdecydowałem się wziąć udział w wymianie w ramach 
FSS, ponieważ wiedziałem, że to rozwinie moje umiejętności 
i może dać mi możliwość znalezienia lepszej pracy na mię-
dzynarodowym rynku. Dodatkowo uczestnictwo w wymianie 
pozwoliło mi odkryć najpiękniejszy kraj, jakim jest Norwegia, 
zwłaszcza Trondheim i jego okolice.

ND: Wyjazd do Islandii był moim największym marzeniem – 
dokładnie na samej górze mojej listy życzeń. Fundusz Stypen-
dialny i Szkoleniowy dał mi tę niesamowitą okazję aby nie tylko 
zwiedzić ten kraj, ale również poznać kulturę, język i spotkać 
ludzi z całego świata.

MS: Spędzenie wakacji w Norwegii to spełnienie moich marzeń 
z dzieciństwa. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Stypen-
dialnego i Szkoleniowego miałam możliwość połączyć moje 
zainteresowania z odbyciem bardzo cennego i intensywnego 
stażu z zakresu badań nad nowotworami.

BK: Renoma Uniwersytetu w Liechtenstein i mojego kursu. 
To było moje marzenie, aby zobaczyć jak taki mały kraj 
funkcjonuje.

Czego nauczyliście się podczas swojego pobytu?
MH: Do najważniejszych umiejętności, jakich się nauczyłem 
w trakcie wymiany, można zaliczyć kontrolowanie i przepro-
wadzanie eksperymentów w nowoczesnym obiekcie testowym 
– transkrytyczny system chłodniczy R744 – w laboratorium 
SINTEF/NTNU. Miałem możliwość wykorzystać swoją wie-
dzę w praktyce na rzeczywistym systemie, co nie byłoby 
możliwe na mojej macierzystej uczelni. Poza tym, podczas 
mojego stażu w NTNU byłem w kontakcie z największymi 
światowymi leaderami w systemach chłodniczych, takich jak 
SINTEF Efektywność Energetyczna, Danfoss lub ENEX. Po 
ukończeniu studiów z tytułem magistra, będę kandydatem 
na doktora w międzynarodowym projekcie, finansowanym 
przez Norwegian Research Council. Gdybym nie brał udziału 
w wymianie nie mógłbym uczestniczyć w tak innowacyjnym 
projekcie.

ND: Podczas wymiany bardzo dużo się nauczyłam. Przede 
wszystkim studiowałam islandzki i teraz jestem w stanie kontynu-
ować naukę na własną rękę. Zmuszona byłam do mówienia cały 
czas w języku angielskim, co spowodowało, że bariera językowa 
całkowicie zniknęła. Czuję, że jestem bardziej otwartą osobą 
i nie tak nieśmiałą. Teraz wiem, że nie ma nic złego w proszeniu 
o pomoc lub gdy się nie wie jak coś zrobić. Dowiedziałam się 
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również, jak to jest żyć z dala od rodziny i przyjaciół oraz jak 
zachować z nimi stały kontakt.

MS: Spędzenie czasu z uznaną na arenie międzynarodowej grupą 
badawczą w Institute of Cancer Research w Oslo było doskonałą 
okazją poznania wybitnych i doświadczonych naukowców, których 
metody pracy i zaangażowanie są dla mnie wzorem do naślado-
wania. Odbyty staż pozwolił uświadomić sobie, że w przyszłości 
na pewno będę kontynuowała naukę w zakresie badań nad nowo-
tworami. W trakcie wymiany stałam się dużo bardziej pewna 
siebie, a motywacja do nauki stała się jeszcze większa, głównie 
ze względu na fakt, że poprzez zrealizowane badania mogłam 
przyczynić się do walki z rakiem na całym świecie.

BK: Dowiedziałam się, że muszę wierzyć w siebie i moje zdolności. 
Nauczyłam się być otwarta i wykorzystywać wszystkie nadarza-
jące się możliwości. Teraz jestem bardziej cierpliwa i świadoma 
wszędzie panującej biurokracji. To była dla mnie najlepsza szansa 
do korzystania na co dzień z języka angielskiego i niemieckiego. 
Nawet jeśli coś wydaje się być niemożliwe – na przykład zdobycie 
amerykańskiej wizy w ambasadzie amerykańskiej w Bern przez 
studenta z Liechtensteinu pochodzącego z Polski – wszystko 
może się zdarzyć, jeśli jest się pewnym siebie i wiesz czego chcesz.

Poza Waszymi praktykami na uczelni – co jeszcze cie-
kawego zrobiliście lub widzieliście?  

MH: Brałem udział w kilku wydarzeniach prowadzących przez 
firmę DNV GL-Fuel Fighter, dotyczących uczestnictwa nowego 
prototypu samochodu w wyścigu Shell Eco-Marathon. Prototyp 
zaprojektowany i wyprodukowany został na NTNU. Poza tym, 
uczestniczyłem w towarzyskich wydarzeniach studenckich, 
takich jak międzynarodowy festiwal żywności.

ND: Pracowałam jako wolontariusz dla Stockish Film Festival 
and Sónar Reykjavík (festiwal muzyczny). Uruchomiłam również 
blog, na którym opisuje swoje obserwacje związane z Islandią.

MS: Po zakończeniu wszystkich obowiązków w laboratorium, 
w weekendy odwiedzałam muzea (w tym wiele znanych, takich 
jak muzeum fałszerstwa). Odbyłam też spacer po mieście, aby 
dowiedzieć się więcej o „Harrym Hole z Oslo” (Harry Hole jest 
głównym bohaterem w serii powieści kryminalnych pisanych 
przez norweskiego pisarza Jo Nesbø). Zjechałam również w dół 
na linie ze szczytu skoczni Holmenkollen i wypróbowałam 
wszystkie atrakcje w parku rozrywki „Tusenfryd”, nawet te 
najbardziej zatrważające!

BK: Byłam członkiem zespołu, który przygotowywał wywiady 
i reportaże o systemie politycznym w Liechtensteinie. Przygoto-
wywałam wywiady z politykami w języku niemieckim. Ponadto 
napisałam artykuł do gazety The Poland Times, w którym 
opisałam jak się żyje w Liechtensteinie.

▲ Tak w Vaduz świętuje się koniec zimy / fot. archiwum B. Kulpy ▲ Barbara Kulpa (z prawej) gościła na wymianie na Uniwersytecie 
w Liechtensteinie. Tu w towarzystwie koleżanki w stolicy kraju, Vaduz. / 
fot. archiwum B. Kulpy
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A czy możecie powiedzieć, które zdarzenie z tego wyjazdu 
najbardziej utkwiło w Waszej pamięci?
MH: Moja najbardziej interesująca historia wydarzyła się 10 maja, 
kiedy moja dziewczyna przyjechała odwiedzić mnie w Tron-
dheim. Byłem bardzo szczęśliwy z powodu jej przyjazdu oraz 
niespodzianki jaką dla niej przygotowałem. 10 maja chodziliśmy 
po centrum Trondheim wzdłuż wybrzeża do bardzo pięknego 
portu, w którym przymocowane były jachty oraz stała niesamo-
wita stara latarnia. Następnie udaliśmy się w wędrówkę w góry 
Bymarka – jedne z najwyższych gór w okolicy Trondheim. Na 
nieszczęście wszystkie schroniska w drodze były pozamykane 
przez co byliśmy głodni i wyczerpani. Następnie znalazłem 
piękne miejsce nad jeziorem Baklidammen. Byliśmy sami, więc 
postanowiłem, że jest to najlepsze miejsce. Upadłem na kolana 
i spytałem, czy chce zostać moją żoną. Była bardzo zaskoczona, 
ale ze łzami w oczach zgodziła się. To był najpiękniejszy dzień 
w moim (i w jej również) życiu.

ND: Podroż do Islandii była wystarczająco fascynująca! Najlep-
szymi rzeczami w tym kraju było dla mnie siedzenie w natu-
ralnych gorących źródłach ukrytych gdzieś w górach oraz 
festiwal muzyczny o nazwie Aldrei fór ég su, zwłaszcza wtedy, 
gdy pierwsza piosenka, którą słyszysz jest wykonywana przez 
Mugison – dyrektora festiwalu.

MS: Dość zaskakujące było norweskie lato. Było długie i upalne, 
z czego nie mogłam nie skorzystać. Regularnie pływałam w jeziorach 

i fiordach, a także spacerowałam po okolicznych miastach 
i lasach. W trakcie jednego ze spacerów widziałem przez gęsty 
las stado łosi. Pomimo że był to jeden z najstraszniejszych 
momentów w moim życiu (łosie są ogromne i mogą zaatakować, 
jeśli czują się zagrożone), jestem bardzo wdzięczna, że mogłam 
podziwiać je w ich naturalnym środowisku. Nigdy nie zapomnę 
tego doświadczenia, ani spektakularnych, pięknych widoków.

BK: Dla mnie najbardziej interesującą historią było uczestniczenie 
w podróży do Stanów Zjednoczonych. Było ona zorganizowana 
w ramach jednego z wykładów. Była to dla mnie nie lada wyzwa-
niem, ponieważ byłam jedyną studentką, która potrzebowała wizy. 
Sama podróż za to była dla mnie wspaniałym doświadczeniem. 
Brałam udział w spotkaniach z przedsiębiorcami z Sillicon Valley 
w Kalifornii. Miałam bardzo napięty harmonogram, ale całe 
szczęście miałam również czas na to aby zwiedzić San Francisco, 
gdzie zostałam dłużej i poznałam lepiej moich nowych kolegów 
i koleżanki z wymiany – nadal utrzymujemy dobry kontakt. 
Po tym tygodniu, ja i moi przyjaciele postanowiliśmy jeszcze 
kiedyś wrócić i dokładniej zwiedzić Kalifornię.

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

W tekście korzystaliśmy z materiałów FSS zgłoszonych przez 
stypendystów do konkursu „Pocztówka z wakacji”.

▲ Michał Haida w ramach wymiany miał możliwość nauki w Norwegian 
University of Science and Technology w Trondheim. Na zdjęciu w towa-
rzystwie swojej żony Marty – w tamtym czasie jeszcze narzeczonej. / fot. 
archiwum M. Haidy ▲ Uliczki Trondheim w obiektywie Michała Haidy / fot. archiwum M. Haidy

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG WSPIERAJĄ 
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
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Szkoda, że nie ma jej już z nami. Zmarła niespodziewanie  
31 marca 2016 w Miami, gdzie pracowała nad jednym ze swoich 
projektów. Świat architektury mocno ją opłakiwał. W zasadzie 
we wszystkich mainstreamowych mediach można było usłyszeć 
o nagłym odejściu Zahy Hadid. I nie było w tym przesady – 
straciliśmy wizjonera, architekta z niezwykłą odwagą w prze-
łamywaniu barier współczesnej architektury, osobę wyjątkowo 
zdeterminowaną jeśli chodzi o realizację swoich pomysłów. 

KARIERA DLA CIERPLIWYCH
Nie od razu jednak Zaha Hadid zyskała rozgłos jako architekt. 
Urodziła się w 1950 roku w Bagdadzie. Studiowała matematykę 
na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie. Jej przygoda z archi-
tekturą rozpoczęła się w 1972 r. kiedy wyjechała do Londynu, 
by uczyć się w Architectural Association School of Architecture. 
Już w 1979 r. uruchomiła w stolicy Wielkiej Brytanii własne 
studio – Zaha Hadid Architects. Jednak na realizację swojego 
pierwszego, dużego projektu musiała poczekać jeszcze 14 lat! 
W tym czasie zdobywała uznanie swoimi pracami teoretycz-
nymi. Wśród tych najlepszych znalazły się projekty klubu The 
Peak w Hongkongu (1983), pomysł zagospodarowania wąskiej 
działki na Kurfürstendamm w Berlinie (1986), czy projekt 
opery w Cardiff w Walii (1994). Nie stroniła także od wyzwań 
artystycznych – była m.in. autorką scenografii tournée zespołu 
Pet Shop Boys (The Nightlife Tour). 

Światowy rozgłos i uznanie przyniósł jej wspomniany pierw-
szy, duży zrealizowany projekt w 1993 roku. Była to remiza 
strażacka na terenie fabryki Vitra w szwajcarskim Weil nad 
Renem. Wspólnie z Patrikiem Schumacherem, wspólnikiem 
ze studia, stworzyli projekt, w którym już wtedy zrealizowali 
wszystkie najbardziej charakterystyczne dla prac Zahy Hadid 
założenia: świadome wpisanie budynku w zastany krajobraz 
(a raczej efektowne „wtopienie” go w niego), niespodziewaną, 
dynamiczną formę architektoniczną projektu, wykorzystanie 
innowacyjnych technologii przy budowie. Taka jest właśnie 

wspomniana remiza – jedynie pobieżny rzut oka sprawia, że 
trudno połapać się w poszczególnych częściach budynku. Podob-
nie jest z wnętrzem, które gubi ustalone podziały pomiędzy 
piętrami. Dziś budynek służy jako muzeum.

Kolejne lata przyniosły następne sukcesy: skocznia narciar-
ska Bergisel w Innsbrucku (1999), przystanek tramwajowy 
w Strasburgu (2001), Centrum Sztuki Współczesnej Rosenthal 
w Cincinnati (2003),  MAXXI: Narodowe Muzeum Sztuki 
XXI-wieku w Rzymie (2009), Olimpijskie Centrum Sportów 
Wodnych w Londynie (2011), czy Centrum Heydara Aliyva 
w Baku (2013). Wszystkie okrzyknięte zostały architekturą, 
która łączy idee przyszłości z wizjonerskim ujęciem przestrzeni 
i wykorzystuje przy tym zaawansowany design, materiały i pro-
cesy konstrukcyjne. Zawsze wierzyłam w postęp i w wielką rolę 
kreatywności. Dlatego pozostaję krytyczna wobec wszelkich prze-
jawów tradycjonalizmu – mówiła o swojej pracy Zaha Hadid. 

Bez ograniczeń
Wyjątkowy architekt, ale również wyjątkowa kobieta. Przez cały okres swojej 
kariery dzielnie walczyła o swoje miejsce w środowisku zdominowanym przez 
mężczyzn i udowadniała, że jej prace nie są wymysłami kobiecego ego, ale 
skutecznie popychają ten świat naprzód. Zaha Hadid – jeden z bardziej 
utytułowanych współczesnych architektów.

▲ Centrum Heydara Aliyva w Baku / fot. Hufton+Crow
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▲ Centrum kulturalne Dongdaemun 
Design Plaza w Seulu / fot. Virgile 
Simon Bertrand

◀ Remiza strażacka na terenie 
fabryki i campusu marki Vitra 
w szwajcarskim Weil nad Renem / 
fot. Christian Richters
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KRÓLOWA DYNAMIZMU
Zaha Hadid przez lata działalności wypracowała sobie opinię 
jednego z najwybitniejszych architektów świata. Nawet jeżeli 
komuś trudno jest się z tym zgodzić, to z pewnością nie może 
odmówić stylowi, w którym projektowała, wyjątkowej rozpozna-
walności. Nigdy nie tworzyła w programach komputerowych, 
a jedynie robiła rysunki. Odrzuciła to, co uchodziło przez 
dziesiątki lat za estetyczną normę w architekturze. Porządek 
i kontrolę rozumiane jako ciężkie, proste linie i nieprzyjazne 
materiały, zamieniła na miękkie formy organiczne, dynamizm 
i energię. W jej najlepszych projektach prawa fizyki zostają 
jakby zawieszone. To dlatego wszystkie jej prace wymagały 
wyjątkowo precyzyjnych obliczeń i algorytmów. Budynki jej 
autorstwa niezmiennie wywołują dyskusje, przyciągają turystów. 

Jej wyjątkowy styl został w końcu zasłużenie doceniony także przez 
samo środowisko architektoniczne. W 2004 r. jako pierwsza kobieta 
otrzymała nagrodę Pritzkera, opisywaną jako architektoniczny Nobel. 
A w lutym 2016 roku, również jako pierwsza kobieta, wyróżniona 
została Złotym Medalem RIBA. Podczas swojego wystąpienia na 
uroczystości wręczenia medalu, odpowiadała wszystkim tym, 
którzy uważali jej prace za wyraz wymysłów własnego ego – do 
tego wymysłów mało praktycznych i wyjątkowo kosztownych 
pod względem realizacji. Architektura nie jest dla mnie medium 
osobistej ekspresji – mówiła. – Wszyscy, którzy uważają, że tak 
jest, nie rozumieją mojej twórczości. Nigdy nie wątpiłam w to, że 
architektura musi mieć swój wkład w postęp społeczności, a także 
w nasze indywidualne i wspólne dobre samopoczucie.

Naprawdę szkoda, że nie będzie mogła tego osobiście udowodnić 
kolejnym niedowiarkom… 

MARTA BOROWSKA

▲ Wnętrze rzymskiego muzeum MAXXI / fot. Iwan Baan

▼ Stacja kolejowa Nordpark w Innsbrucku / fot. Werner Huthmacher
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Ostatnich naście lat upewniło już chyba wszystkich, że Polska festiwalem stoi: 
czy to muzycznym, filmowym, albo np. związanym z kulinariami. Festiwale 
gromadzą coraz więcej uczestników, nawet tych zza granicy, niektóre stają 
się w pewnych kręgach wydarzeniami kultowymi, obowiązkową pozycją 
w kalendarzu. Lato to ten wyjątkowy czas, kiedy tego rodzaju imprez odbywa się 
szczególnie dużo. Poniżej nasz redakcyjny wybór na najbliższe trzy miesiące. 

ZEBRAŁA: MARTA BOROWSKA

Lato, czyli czas kultury

FESTIWAL „LITERACKI SOPOT”, SOPOT
KIEDY: 18-21 sierpnia 2016
Literacki Sopot postawił sobie za cel promocję literatury i czytelnictwa wśród 
mieszkańców Trójmiasta oraz turystów odwiedzających Sopot. Rosnące z roku na 
rok popularność i prestiż festiwalu, pozwalają sądzić, że zadanie to jest z sukcesem  
realizowane. Na cztery dni miasto zmienia się w prawdziwy literacki kurort, 
a najpiękniejsze zakątki Sopotu tętnią rytmem literackich spotkań, warsztatów 
i dyskusji. Tematem wiodącym tegorocznej, piątej edycji będzie literatura izraelska.
W sierpniu w Sopocie w ramach festiwalu spotkać się będzie można m.in. z mistrzem 
krótkich form Etgarem Keretem, autorem kryminałów Drorem A. Mishani, kró-
lową komiksu Rutu Modan i bohaterką małego politycznego skandalu w Izraelu 
Dorit Rabinyan. Organizatorzy zapraszają także na spotkania wokół scenariuszy 
filmowych jako gatunku literackiego. Ekspertami spotkań będą Eustachy Rylski, 
Andrzej Bart i Maria Zmarz-Koczanowicz. Festiwal Literacki Sopot to także dys-
kusje. Jedna z najważniejszych w tym roku rozpocznie się pokazem filmu „Dzieci 
słońca”. Będzie on wprowadzeniem  do festiwalowej rozmowy o fenomenie kibuców. 
Posłuchać będzie można reżysera filmu, Ran Tala oraz autorkę głośnej autobio-
graficznej książki o dorastaniu w kibucu „Byliśmy przyszłością” Yael Neeman.
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Fot. Bogna Kociumbas
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FESTIWAL FILMOWY KINO DZIECI, WYBRANE 
MIASTA W POLSCE
KIEDY: 17-25 września
Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wyjątkowe przedsięwzięcie, na którym 
pokazywane są krótko- i pełnometrażowe filmy dla młodych widzów w wieku 
od 4 do 12 lat. W tym roku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia. 
Program Kina Dzieci jak co roku został przygotowany tak, aby każdy z uczest-
ników festiwalu mógł w prezentowanych filmach znaleźć dla siebie coś 
wyjątkowego. Forma festiwalu zakłada konkurencję – tak dzieje się i w ramach 
Kina Dzieci. Najciekawsze tytuły wybiera zarówno jury, jak młodzi widzo-
wie. Konkurować będą ze sobą wyjątkowe filmy niepokazywane do tej pory 
w polskich kinach – animacje i kino aktorskie, filmy najnowsze i te, które 
były już wyświetlane w wielu krajach i tam zdobyły tytuły najciekawszych 
produkcji dla młodych widzów. 
Festiwal Kino Dzieci to nie tylko projekcje filmowe, ale także rodzinne 
warsztaty, które zachęcają do interpretacji filmów przez najmłodszych, 
spotkania branżowe i inne wydarzenia towarzyszące. 

„CHOPIN NA KRAKOWSKIM 
PRZEDMIEŚCIU”, WARSZAWA
KIEDY: każda sobota lipca i sierpnia 
Na Trakcie Królewskim już po raz siódmy zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina. 
Od 2 lipca ruszyła kolejna edycja imprezy „Chopin na Krakowskim Przedmieściu”. 
W lipcowych i sierpniowych koncertach na Krakowskim Przedmieściu wezmą udział 
młodzi, utalentowani pianiści – Jakub Kitowski, Klaudia Kudełko, Paweł Pawlik, 
Julia Singalewicz-Sobczak i Kamil Zacharczuk. Organizatorzy tegorocznej edycji 
chcą przybliżyć muzykę Chopina zarówno w aranżacji klasycznej, jak i w nowo-
czesnej, niekonwencjonalnej formie. Finałowy koncert „Chopin na Krakowskim 
Przedmieściu” odbędzie się 3 września br. W odróżnieniu od klasycznych utwo-
rów wykonywanych w czasie letnich koncertów, podczas finałowego wydarzenia 
goście usłyszą Chopina przede wszystkim w aranżacjach jazzowych. Posłuchać 
będzie można m.in. Paweł Tomaszewski Quartet z projektem „Chopin into the 
future”, Piotr Wyleżoł Trio z projektem „My Polish heart” oraz zespołu Andrzej 
Olejniczak Quartet z projektem „Chopin by Jan Jarczyk”. Koncert uświetni także 
występ Włodka Pawlika, laureata nagrody GRAMMY dla polskiego jazzu za płytę 
„Night in Calista”. Artysta wystąpi z solowym recitalem „Chopin według Pawlika”.

XVI ŚWIĘTO PAPIERU, 
MUZEUM PAPIERNICTWA
W DUSZNIKACH ZDROJU
KIEDY: 23-24 lipca
Święto Papieru to wydarzenie poświęcone  popula-
ryzowaniu wiedzy o papierze. Tegoroczna impreza 
będzie miała charakter polsko-hiszpański, co 
powiązane jest z ESK 2016 Wrocław-San Sebastian 
i udziałem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju w jej obchodach. Podczas wydarzenia prze-
prowadzone zostaną warsztaty czerpania papieru 
z masy papierniczej z dodatkiem czerwonej i żółtej 
makulatury – kolorów Hiszpanii i Wrocławia. 
Odbędą się także zajęcia plastyczne dla dzieci 
z tworzenia wachlarzy i laleczek w tradycyjnych 
sukienkach hiszpańskich. Rozegrane zostaną 
konkursy wiedzy o  hiszpańskich tradycjach 
papierniczych. 23 lipca odbędzie się koncert 
inspirowany muzyką hiszpańską. Planowany jest 
także pokaz tańca flamenco. Zobaczyć będzie 
można także wystawę sztuki papieru Agnieszki 
Staszczyszyn-Nurkowskiej, artystki tworzącej 
swoje prace z materiałów, które najczęściej tra-
fiają do kosza – pustych pudełek po zapałkach, 
kartonikach po rolkach papieru toaletowego 
oraz papierowych pojemników na jajka. Ponadto 
podczas Święta Papieru odbędą liczne konkursy 
wiedzowe i sprawnościowe dla wszystkich odwie-
dzających w tych dniach Muzeum.
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Fot. Paweł Czarnecki



BILET DO SZTUKI

64

OFF FESTIVAL, KATOWICE
KIEDY: 5-7 sierpnia
OFF WE GO, czyli ruszamy w nieznane. Bo jak mówią organizatorzy, OFFowi 
nie zależy na wpisywaniu się w mainstream, czy zapraszaniu artystów, 
których utwory odtwarzane są miliard razy na YouTube. Line-up OFFa nie 
dyskryminuje ani nie faworyzuje żadnych gatunków. Tu najważniejsza jest 
muzyka i jej jakość. W tym roku podczas trzech festiwalowych dni zagrają 
m.in. The Kills (USA), GUSGUS (IS), Brodka (PL), SBB (PL), Kaliber 44 
(PL) oraz pionierzy grindcore’a – Napalam Death (UK).
Z pewnością jedną z atrakcji festiwalu jest fakt, że OFF odbywa się na zie-
lonym terenie Doliny Trzech Stawów, gdzie nietrudno o kontakt z naturą 
i doświadczenie chwili spokoju. A prócz tego, na festiwalowiczów czekają 
m.in. Kawiarnia Literacka, czyli miejsce, w którym będzie można poroz-
mawiać o pisaniu, czytaniu, książkach, reportażach i wszystkich możliwych 
zjawiskach czytelniczych, czy PiaskoOFFnica – specjalna strefa dla dzieci, 
położona w najcichszym zakątku festiwalowego terenu, gdzie pod okiem 
opiekunów i animatorów, najmłodsi uczestnicy festiwalu mogą się wspól-
nie bawić, brać udział w warsztatach i innych ciekawych aktywnościach.

FESTIWAL SZEKSPIROWSKI, 
GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI, GDAŃSK
KIEDY: 29 lipca – 7 sierpnia
W te wakacje odbędzie się już 20. edycja Festiwalu Szekspirowskiego. Nie 
zabraknie na niej wielkich nazwisk i wybitnych szekspirowskich realiza-
cji. Zobaczyć będzie można spektakle m.in.: z Polski, Wielkiej Brytanii, 
Francji czy z Iranu. Jedną z gwiazd będzie brytyjski teatr performatywny 
Forced Entertainment. Festiwal Szekspirowski to jedna z największych 
międzynarodowych imprez, na którą organizatorzy – Gdański Teatr 
Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense – co roku zapraszają 
najlepsze szekspirowskie spektakle i najwybitniejszych twórców teatru 
z całego świata.
Do Gdańska w tym roku przyjedzie m.in. spektakl Romea Castellucciego 
– „Juliusz Cezar. Fragmenty”. Jest on inspirowany jednym z najczęściej 
nagradzanych dzieł Castellucciego „Juliusz Cezar” z 1997 roku. To swo-
istego rodzaju refleksja nad sztuką retoryki, choć słów w tym spektaklu jest 
niewiele. Sporą atrakcją będą z pewnością przedstawienia wspomnianej 
już brytyjskiej grupy Forced Entertainment, która przygotowała „Dzieła 
wszystkie” Szekspira, grane przy stole przez poszczególnych aktorów tej 
formacji. W sumie przez cały festiwal pokazanych zostanie 36 godzinnych 
spektakli – każdy poświęcony innej sztuce Williama Szekspira. 

GEYER MUSIC FACTORY 2016,
CENTRALNE MUZEUM 
WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI
KIEDY: 1 lipca – 26 sierpnia
Geyer Music Factory to cykl letnich koncertów ple-
nerowych odbywających się na terenie Białej Fabryki 
Ludwika Geyera – jednego z najpiękniejszych w Polsce 
zabytków architektury przemysłowej. W piątkowe 
wakacyjne wieczory dziedziniec Białej Fabryki zamienia 
się w estradę dla artystów.
Tegoroczna edycja Geyer Music Factory odbywa 
się pod hasłem przewodnim „Rodziny“.  Wystąpią 
zatem artyści, którzy rodzinnie tworzą muzykę, a także 
ci, którzy tworzą coś w rodzaju estradowej rodziny, 
grając ze sobą wspólnie od wielu lat. Podczas letnich 
miesięcy w ramach Geyer Music Factory wystąpią 
m.in. Waglewscy, Miśkiewiczowie, Trebuniowie, 
Napiórkowscy, Zielińscy, czy Szcześniak&Herdzin. 
29 lipca 2016 odbędzie się trzecia już edycja Nocy 
jednego muzeum. W jej ramach będzie można wziąć 
udział w  jednodniowych prezentacjach, pokazach, 
prelekcjach i spotkaniach z kustoszami. Odwiedzić 
będzie można także pracownie rękodzielnicze w Skan-
senie Łódzkiej Architektury Drewnianej.

Fot. Zosia Zija & Jacek Pióro / Sony Music Polska
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RENOWACJA I ADAPTACJA BUDYNKU 
SUSZARNI ORAZ ZABEZPIECZENIE 
PRZECIWPOŻAROWE KOMPLEKSU 
MUZEUM PAPIERNICTWA 
W DUSZNIKACH-ZDROJU 
WSPARTE ZOSTAŁY Z FUNDUSZY 
NORWESKICH I EOG. GDAŃSKI 
TEATR SZEKSPIROWSKI REALIZUJE 
PROJEKT „SZEKSPLORACJE 
KULTURY” WSPARTY W FUNDUSZY 
EOG. FESTIWAL FILMOWY KINO 
DZIECI JEST WSPÓŁFINANSOWANY 
Z FUNDUSZY EOG.

T-MOBILE NOWE 
HORYZONTY, WROCŁAW
KIEDY: 21-31 lipca
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile 
Nowe Horyzonty jest festiwalem wizjonerów 
kina, artystów bezkompromisowych, którzy 
mają odwagę iść obraną przez siebie drogą 
wbrew panującym modom i  opowiadać 
o rzeczach najważniejszych swoim niepo-
wtarzalnym językiem – tak o idei festiwalu 
mówi Roman Gutek, jego dyrektor.
W programie 16. Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty 
zostanie pokazanych około 200 pełnome-
trażowych filmów, wśród nich ponad 100 
nowych, w Polsce prezentowanych po raz 
pierwszy. Istotną częścią festiwalu będą także 
retrospektywy mistrzów i współczesnych 
nowohoryzontowych reżyserów, pokazy 
klasyki kina, wystawy i projekty audiowi-
zualne, koncerty w klubie festiwalowym 
i bezpłatne pokazy plenerowe na wrocław-
skim rynku. Podczas festiwalu odbędzie się 
Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty, 
w ramach którego zobaczyć będzie można 
m.in. pokazywane w Polsce premierowo 
filmy dotykające kluczowych problemów 
współczesności, autorstwa twórców euro-
pejskich i światowych. Nie zabraknie też 
filmów polskich. A oprócz tego, jak co roku, 
widzów czeka Nocne Szaleństwo, czyli przegląd 
najciekawszych i najbardziej oryginalnych 
dokonań współczesnego kina gatunkowego 
oraz codziennie wieczorne pokazy na Rynku 
wrocławskim. Ale atrakcji na uczestników 
festiwalu czeka wiele, wiele więcej…

„FORTUNA PLAYS SZYMBORSKA”, KÓRNIK
KIEDY: premierowe wykonanie 28 sierpnia
Nagrania Wisławy Szymborskiej czytającej swoje wiersze zna niemal każdy. Co 
wydarzy się, gdy melodia jej głosu zostanie potraktowana dosłownie – gdy muzykę 
ściśle uzależni się od jej słowa, a ze składowych powstanie interaktywny wieczór 
poetycki? „Fortuna plays Szymborska” w oryginalny sposób prezentuje wiersze 
Wisławy Szymborskiej w opracowaniu na taśmę (głos), trąbkę, perkusję oraz elek-
troniczne urządzenia przetwarzania dźwięku. Głównym założeniem projektu jest 
komunikatywne połączenie poezji, muzyki, sztuk wizualnych oraz wideo. Maciej 
Fortuna gra Wisławę Szymborską wszystkim – szczególnie młodym, którzy mogą 
odkryć ją zupełnie na nowo. 
Wizualizacje, które zostaną wykorzystane podczas koncertu, bazują na materiałach 
wideo ukazujących Wisławę Szymborską czytającą swoje wiersze. Pokazane zostaną 
także kolaże Szymborskiej poddane modyfikacjom i animacji. W projekcie wezmą 
udział: Maciej Fortuna, Andrzej Konieczny i Paweł Wypych. Wydarzenie zakończy 
trwający od 3 lipca Festiwal Muzyka z Kórnika.
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W samym centrum Krakowa, przy ul. Piłsudskiego 12, w kom-
pleksie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego powstał obiekt 
poświęcony życiu i twórczości Józefa Czapskiego. Człowieka, 
który żył w najbardziej burzliwym okresie polskiej historii, 
był świadkiem kluczowych dla niej wydarzeń. Pawilon jego 
imienia już staje się miejscem, gdzie przez pryzmat twórczości 
i doświadczeń artysty, można zgłębiać sztukę i historię XX wieku.

ŚWIADECTWO HISTORII
Józef Czapski urodził się w 1896 roku. Brał udział w I Wojnie Świa-
towej, potem w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920. 
Po zwycięstwie nad bolszewikami przyjechał do Krakowa, gdzie 
zapisał się do tutejszej Akademii Sztuk Pięknych. Wraz z kole-
gami (m.in. Janem Cybisem, Hanną Rudzką-Cybis i Arturem 
Nachtem-Samborskim) założył Komitet Paryski (KP). W 1924 
roku wyjechali do Paryża na studia malarskie. Czapski przebywał 
tam z przerwami do 1930 roku. Po powrocie do kraju intensywnie 
malował, brał udział w wystawach i pisał na temat sztuki. Od 
małego myślał, że będzie malarzem, choć jak wspomina – jego 
rysunki były wtedy okropne i nic nie zdradzało, że stanie się 
takim artystą, jakim znamy go z lat późniejszych. Dziś wiemy, że 
idee kreowane przez Komitet Paryski wpływały na polską sztukę 
przez kolejnych 50 lat. Każde moje odkrycie (pod pędzlem) – to 
prawdy najprostsze i już sto razy odkryte, ale to jedyna droga: 
dotknąć, spotkać swych mistrzów, zapomniawszy o nich przedtem, 
ani powtarzając ich, ani kopiując. Wszystko trzeba na nowo całym 
sobą pod pędzlem odkryć, to może być czterdzieści lat po tym, jak 
odkrycie już usłyszałeś, pojąłeś, ale pojąłeś intelektualnie, nawet 

uczuciowo, ale nie w swojej pracy, i nie na końcu swojego pędzla 
– pisał Czapski w „Wyrwanych stronach".

Artystyczny rozwój przerwał wybuch wojny. Józef Czapski brał 
udział w kampanii wrześniowej, po której upadku trafił do 
niewoli sowieckiej i był więziony w Starobielsku, Pawliszczew 
Borze i Griazowcu. O włos udało mu się uniknąć rozstrzelania 
i po układzie Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. został zwolniony 
i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa.

Otrzymał polecenie odnalezienia na terenie Związku Radzieckiego 
polskich oficerów i żołnierzy, którzy byli więzieni w obozach 
w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku. Czapski już wtedy 
przypuszczał, że zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku. W 1944 
roku wydał „Wspomnienia starobielskie", a kilka lat później 
książkę „Na nieludzkiej ziemi” poświęconą polskim oficerom 
zamordowanym w Katyniu i innych miejscach w Rosji Sowiec-
kiej. To te dzieła będą inspirować Andrzeja Wajdę w czasie jego 
przygotowań do pracy nad filmem „Katyń”.

Z KULTURĄ NA EMIGRACJI
Z armią Andersa przeszedł na Bliski Wschód. W czerwcu 1947 r. już 
w Rzymie pod kierunkiem Jerzego Giedroycia, wraz z Gustawem 
Herlingiem-Grudzińskim oraz Zofią i Zygmuntem Hertzami 
współtworzył pierwszy numer emigracyjnej „Kultury”. Pisał 
do niej aż do śmierci, a swoje książki wydawał w Instytucie 
Literackim.

Nie mogłem  
nie pisać
Tytuł tego tekstu to zdanie, które Józef Czapski wypowiedział 
w jednym z wywiadów. W jego życiu malarstwo i literatura przeplatają 
się, wzbogacane zostają o doświadczenia okresu wojny. Dziś 
w Krakowie możemy z bliska poznać historię tego niezwykłego artysty, 
którego życie biegło tak, że wymagało ubrania w opowieść. 
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Zbiory, które artysta przekazał w testamencie, zawierały wiele 
materiałów, które wymagały gruntownych prac konserwatorskich. 
Dokumenty zgromadzone w muzeum to opowieść o historii XX 
wieku i zmianach, które zachodziły na świecie. Ale to też intymne, 
prywatne świadectwo miłości, jaką ich autor darzył sztukę i kulturę.

Pawilon ma być nowoczesną placówką muzealną korzystającą 
zarówno ze standardowych form ekspozycji, jak i zalet technologii. 
Odtworzono także gabinet pracy Czapskiego – dzięki temu, że 
zachowało się całe wyposażenie jego pokoju w Maisons-Laffitte. 
Odwiedzając pawilon możemy też poznać jego prace plastyczne – 
zarówno z okresu Komitetu Paryskiego, jak i czasów emigracyjnych.

Równie ważne miejsce na ekspozycji zajmują jego świadectwa 
z okresu uwięzienia w radzieckich obozach jenieckich oraz poszu-
kiwania zaginionych oficerów zamordowanych na rozkaz Stalina.

Pawilon Józefa Czapskiego z założenia jest miejscem otwartym 
na dyskusję i wymianę poglądów. W muzealnej kawiarni odby-
wać się będą wykłady na temat malarstwa, literatury polskiej 
w kraju i na emigracji po II wojnie światowej, a także spotkania 
poświęcone wybitnym postaciom polskiej kultury.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

ILUSTRACJA: AGNIESZKA DWORAŃCZYK, PANNAKRESECZKA.PL

W tekście korzystaliśmy z materiałów Muzeum  
Narodowego w Krakowie oraz Polskiego Radia.

BUDOWĘ PAWILONU JÓZEFA CZAPSKIEGO 
WSPARTO Z FUNDUSZY EOG.

▲ Pawilon Józefa Czapskiego / fot. Mirosław Żak
◀ Prace Józefa Czapskiego / fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

▲ W pawilonie poświęconym życiu i twórczości Czapskiego zobaczyć 
można m.in. odtworzony gabinet pracy artysty / fot. Mirosław Żak

Jego twórczość oscylowała przede wszystkim wokół tematów 
religijno-społecznych, pisał o polityce, literaturze, malarstwie. 
Malował, pisał eseje i recenzje z wystaw – choć jego prace 
(z przyczyn politycznych) w Polsce pokazywane były rzadko. 
Szerokie spektrum twórczości literackiej koresponduje nie-
jako ze stylem malarstwa – zarzucano mu brak przywiązania 
do jednolitej formy. Ale Konstanty Jeleński przypomina: styl 
Czapskiego to przeciwieństwo łatwej stylizacji. Józef Czapski pisał, 
że to, co jego spojrzenie przemienia w wizję, to czysta estetyka.

Józef Czapski zmarł na emigracji w roku 1993, a należący do niego 
księgozbiór, pisane przez całe życie dzienniki oraz rzeczy osobiste 
przekazał w testamencie Muzeum Narodowemu w Krakowie. 
Zbiór liczy 278 tomów dzienników, ponad 3500 książek i listy. 
Zbierane były przez 50 lat. Decyzja by przekazać wszystko do 
muzeum w Krakowie była w zgodzie z rodzinną tradycją – jego 
dziadkiem był bowiem słynny kolekcjoner, bibliofil i numizmatyk 
hr. Emeryk Hutten-Czapski. Zebrał on największą na świecie 
kolekcję numizmatyczną liczącą ponad 11 tys. monet, medali, 
orderów, banknotów i rycin oraz bogatą bibliotekę, którą po jego 
śmierci spadkobiercy przekazali na rzecz miasta.

Prywatne Muzeum Czapskich, mieszczące się w rodzinnym pałacyku, 
stało się wtedy częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. Obecnie, 
wraz z przylegającym do niego kompleksem, pałacyk tworzy Muzeum 
im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Czy bogate dziedzictwo Józefa 
Czapskiego mogło być prezentowane gdzieś indziej?

WIELOWYMIAROWA EKSPOZYCJA
Aby godnie zaprezentować dzieło życia Czapskiego powstał spe-
cjalnie poświęcony temu pawilon. Jego budowa rozpoczęła się 
w połowie 2014 r. i została ukończona w kwietniu 2016 roku. 
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FESTIWAL
CZERWIEC- 
-WRZESIEŃ  

2016

SONGWRITER ŁÓDŹ FESTIWAL
Łódź
Już od kilku wiosennych i przez kilka 
następnych letnich weekendów, ulica 
Piotrkowska w Łodzi zamieniać się 
będzie w scenę muzyczną. Druga edy
cja Songwriter Łódź Festiwal zgromadzi ponad 50 arty
stów z kraju i zagranicy. W każdą sobotę o godzinie 20:00 
pod zegarem na woonerfie (ul. 6 sierpnia) odbywają się 
dwa koncerty (support + gwiazda wieczoru). W tym roku 
zagrali już Skubas i Iza Lach, Zabrocki, Zalef – Krzysztof 
Zalewski, Tom James, Lasse Matthiessen, Paula i Karol. 
Teren koncertu jest zadaszony, a do dyspozycji widzów 
oddano leżaki.

WSCHÓD KULTURY
Rzeszów (23-26 czerwca 2016), Lublin 
(6-10 lipca 2016), Białystok (1-4 
września 2016)
Wydarzenie pomyślane jako cykl festiwali 
interdyscyplinarnych, integrujących śro
dowiska artystyczne trzech miast Polski 
Wschodniej: Rzeszowa, Lublina i Białegostoku oraz krajów 
Partnerstwa Wschodniego. Czas jego trwania, to okazja 
do zaprezentowania potencjału artystycznego wschodnich 
regionów, wymiany kulturalnej i pokazania wspólnoty, ko
rzeni i różnorodności kulturowej. Wydarzenie zainauguruje 
Rzeszów festiwalem „Europejski Stadion Kultury”, Lublin 
zaprasza na pięciodniową edycję „Wschodu kultury – Inne 
Brzmienia Art’n’Music Festival”, natomiast Białystok zam
knie całość festiwalem „Inny Wymiar”.

FESTIWAL LEGEND ROCKA
Dolina Charlotty
Koncertowe wydarzenie, które powinno zainteresować 
wszystkich fanów rocka. Przypadające w tym roku dzie
siąte urodziny festiwalu świętować będą ze swoimi fana
mi wyjątkowe gwiazdy. W przepięknie usytuowanym, 
kameralnym amfiteatrze w Dolinie Charlotty zagrają Suzi 
Quatro i Kasia Kowalska (7 lipca), Carlos 
Santana (8 lipca), zespoły Marillion 
oraz Mike & The Mechanics (25 lipca), 
Deep Purple (26 lipca), The Sisters 
Of Mercy (5 sierpnia), a także White
snake (6 sierpnia). Muzyczne wakacje 
najwyższej próby zagwarantowane.

BRAVE FESTIVAL PRZECIW  
WYPĘDZENIOM Z KULTURY
Wrocław
Wydarzenie będące niepowtarzalnym 
przeglądem kultur i tradycji, którym grozi 
wyginięcie. Jak zapowiadają organizatorzy 
zanosi się na to, że tegoroczna, dwunasta 
już edycja festiwalu, będzie tą, która naj
mocniej ze wszystkich dotychczasowych 
dotyczyć będzie tematu „wypędzenia”. 
W programie nie zabraknie pokazów 

filmowych, koncertów, spektakli, 
dyskusji z artystami oraz 

warsztatów, ale Brave Festival 
to także promowanie aktyw
ności ekologicznych i edu
kacja. Szczegóły programu 
na www.bravefestival.pl

FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH I ULICZNYCH FETA
Gdańsk
W połowie lipca teatry plenerowe i uliczne 
zagoszczą na bastionach, opływie Motła
wy i Starym Przedmieściu w Gdańsku. 
Impreza powraca do – zdaniem bywalców 
festiwalu – najlepszej lokalizacji. Wyda
rzenie swoim rozmachem i wciąż rosnącym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców stoi 
przed kolejnymi wyzwaniami. Na 20. FECIE pojawią się 
przede wszystkim teatry i spektakle, które widzowie mogli 
podziwiać przez ostatnie dziewięć edycji. Apetyt widzów 
powinien zostać zaspokojony.

TEATR
14-17 LIPCA 2016

AUDIORIVER
Płock
Festiwal prezentujący niemal 
wszystkie gatunki elektroni
ki, od house’u i techno, przez 
drum & bass i electro, a na IDM 
i experimental kończąc. Co 
ważne jego organizatorzy nie 
omijają również takich muzycz
nych rejonów jak jazz, rock czy 
dobry pop. Wydarzeniu towa
rzyszą m.in.: Targi Muzyczne 
Audioriver, podczas których 
płocki rynek Starego Miasta 
zamienia się w tętniące życiem 
i muzyką forum wymiany infor
macji, kontaktów i pasji, a także 
Audioriver Fashion Nights, czyli 
targi mody niezależnej.

FESTIWAL
1-16 LIPCA 2016

MUZYKA
LIPIEC, SIERPIEŃ 

2016

MUZYKA
16 KWIETNIA –  
10 WRZEŚNIA

MUZYKA
29-31 LIPCA  

2016
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FESTIWAL FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI
Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą
Dziesiątki atrakcji – premier, pokazów specjalnych, przeglądów oraz spotkań 
z wielkimi twórcami, czynią z festiwalu Dwa Brzegi prawdziwe święto kina. 
Jak zawsze nie zabraknie na nim także miejsca na literaturę, teatr i muzykę. 
Wszystkie te elementy będą w tym roku wyjątkowe, każde z nich uczci bowiem 
jubileuszową, 10. edycję imprezy. Warto stać się częścią tego wyjątkowego, in
terdyscyplinarnego wydarzenia i razem z innymi pasjonatami kina podziwiać 
osiągnięcia X Muzy.

OLSZTYN GREEN FESTIVAL
Olsztyn
To już trzecia edycja 
festiwalu, który na 
dwóch scenach 
nad jeziorem 
Ukiel gromadzi 
śmietankę polskich 
artystów – w tym 
roku będą to m.in. Ania 
Dąbrowska, Mela Koteluk, Brodka, 
Kortez, Organek, Voo Voo, Smolik/
Kev Fox oraz Rebeka. Koncerty to 
tylko jedna z atrakcji olsztyńskie
go wydarzenia. Podczas festiwalu 
działać będą strefy tematyczne – 
Co Jest Grane24 Music Zone, Ac
tive Zone, Green Zone oraz Food 
Zone. Nie zabraknie także atrakcji 
dla rodzin z dziećmi. Szczegóły na 
www.olsztyngreenfestival.com

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 
Cieszanów
Ogólnopolski festiwal, który na 
trwałe wpisał się w kalendarz 
dużych imprez muzycznych w Pol
sce, co roku gromadząc ponad 20 
tysięczną publiczność. Impreza od 
dawna wykracza poza lokalny kon
tekst – gościła zespoły z różnych 
stron świata, wśród których nie 
zabrakło legend punka i metalu. 
CRF cieszy się dużym zaufaniem 
i szacunkiem wśród artystów, 
ale też fanów muzyki, którzy go 
odwiedzają. Zaangażowanie jego 
twórców sprawia, że stał się on 

wydarzeniem wyróż
niającym się na tle 

innych masowych 
przedsięwzięć 
muzycznych.

KRAKÓW LIVE FESTIVAL
Kraków
Live Music Festival był po
czątkowo festiwalem brzmień 
spod znaku hiphopu, r’n’b 
i popu. Obecnie coraz więcej 
dla siebie mogą na nim znaleźć 
także fani rocka. Wśród artystów, którzy w tym 
roku zagrają na scenie umiejscowionej na terenie 
lotniska Muzeum Lotnictwa w Krakowie, znaleźli 
się Massive Attack, Sia, Damian „Jr. Gong” Mar
ley, Cage The Elephant oraz The Neighbourhood. 
Szczegółowe informacje na temat festiwalu znaleźć 
można na stronie www.livefestival.pl

MUZYKA
18-21 SIERPNIA 

2016

MUZYKA
19-20 SIERPNIA 

2016

FILM
30 LIPCA –  
7 SIERPNIA  

2016
FESTIWAL

13 – 14 SIERPNIA 
2016

L’ART FESTIWAL
Lubartów
To otwarty festiwal sztuki, którego założeniem jest prezentowanie różnorodnych grup artystycznych z całej 

Polski. L`ART zbiera w sobie wszystkie formy artystyczne – zarówno te tworzone profesjonalnie, konwen
cjonalne i dokładnie zaplanowane, jak i te nieprofesjonalne, niekonwencjonalne i powstałe w wyniku 

spontanicznych działań. Także w tym roku do Lubartowa zjadą m.in. twórcy realizujący się w dzie
dzinie muzyki, teatru, czy sztuk sportowych. Cel jest jasny – wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi 

i spotkanie z nim w akcie sztuki w przestrzeni miejskiej.

SZTUKA
26-28 SIERPNIA 

2016
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ART MOVES, CZYLI FESTIWAL SZTUKI NA BILBORDACH
Toruń
Jedyny taki w swoim rodzaju. Art Moves to w zasadzie zwieńczenie 
konkursu, w którym może wziąć udział każdy artysta zainteresowany 
prezentowaniem swojej sztuki w formie wielkoformatowego plakatu. Co 
roku twórców ogranicza/inspiruje inny temat, w tym muszą dokonać in
terpretacji hasła: „Pod presją. Jak być sobą we współczesnym opresyjnym 
świecie?”. We wrześniu i październiku 10 najlepszych prac będzie można 
oglądać na toruńskich bilbordach. Warto przekonać się, jak artyści wyko
rzystają tę specyficzną formę wyrazu.

SOLANIN FILM FESTIWAL
Nowa Sól
Offowy festiwal filmowy, 
który wyrósł z pasji, zaanga
żowania i wiary w moc kina. 
Solanin to przede wszystkim 
niezależne produkcje oraz ciekawe 
filmy polskie, europejskie i światowe. 
Doskonała okazja, żeby prezentować, 
nagradzać i promować offowe filmy oraz 
ich twórców. Swoją artystyczną moc wy
darzenie czerpie 
przede wszystkim 
z zaangażowania 
miłośników, pa
sjonatów i widzów 
kina – na ich licz
ną obecność or
ganizatorzy liczą 
i w tym roku.

LITERACKI SOPOT
Sopot

Wydarzenie literackie odbywające się w jednym z najpiękniejszych 
kurortów nad Bałtykiem. Na cztery festiwalowe dni miasto zmienia się 

w prawdziwy literacki port, a najpiękniejsze zakątki Sopotu tętnią rytmem 
literackich spotkań, warsztatów i dyskusji. Festiwal to również wspólne 
czytanie literatury, projekcje filmów nią inspirowanych, targi książki, a także 
działania z pogranicza literatury i innych dziedzin sztuki. Tematem wiodą
cym piątej edycji będzie literatura izraelska.

BELLA SKYWAY FESTIVAL
Toruń
Festiwal, który wzbogaca kultu
ralny krajobraz Torunia o kolejne 
wydarzenie o europejskim charak
terze – niecodzienne, unikatowe, 
zmieniające rzeczywistość, tchną
ce nowe życie w stare mury mia
sta. Program wydarzenia opiera 
się na trzech filarach: nauce (czyli 
przekazywaniu wiedzy w przy
stępny sposób), sztuce (bogactwie 
jej dziedzin, dostępnym na wy
ciągnięcie ręki) i ludziach (festi
walowi przyświeca bowiem hasło 
„kultura dla wszystkich”). 
Podobno Bella Skyway 
odzwierciedla duszę 
Torunia – przeko
najmy się więc jaka 
jest jej istota.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FILMOWY ARS INDEPENDENT
Katowice
Wydarzenie poświęcone 
sztuce filmu, animacji, 
tworzeniu wideoklipów 
i gier wideo. To właśnie w tych 
konkursowych kategoriach każdego roku 
przyznawane są nagrody Czarnego Konia. 
Co ciekawe, w tegorocznej edycji laure
atów wybierze festiwalowa publiczność, 
a nie tradycyjne jury. Odwiedzając Kato
wice w tym czasie 
można wcielić się 
w rolę filmowego 
krytyka, ale też 
wziąć udział w pre
zentacjach gier 
wideo, spotkaniach 
z twórcami, wysta
wach i koncertach.

FILM
17-21 SIERPNIA 

2016

FILM
27 WRZEŚNIA –  

2 PAŹDZIERNIKA 
2016

SZTUKA
WRZESIEŃ – 

PAŹDZIERNIK

LITERATURA
18-21 SIERPNIA 

2016

FESTIWAL
23–28 SIERPNIA 

2016
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