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W NUMERZE:

Cyrk z arcydziełami Mniej więcej 150 lat temu artyści – 
wówczas spoza mainstreamu, dziś z najwyższej światowej półki 
– zaczęli doceniać cyrkowców. Doceniać? To mało powiedziane. 
Oszaleli na punkcie cyrku. Popisy pod niebem namiotu stały się 
inspiracjami dla prac malarskich, gra� cznych, czasem rzeźbiarskich 
– zapraszamy do lektury felietonu Moniki Małkowskiej. Będzie 
trochę o sztuce, trochę o cyrku i czerpiącej z nich współczesności 

Sport – idealne uzależnienie Wydaje mi się, że poszukiwanie 
diety cud nie ma sensu. Jeżeli na zawsze nie zmienimy swoich złych 
żywieniowych nawyków i nie zaczniemy odżywiać się świadomie, to 
nic z tego nie będzie. Po pierwsze więc jedzmy. Po drugie – jedzmy 
regularnie, powiedzmy co trzy godziny. Po trzecie, odrzućmy produkty 
niezdrowe, przetworzone, smażone, sosy, tłuściochy, fast foody i to już 
będzie połową sukcesu – specjalnie dla magazynu HUMAN o swojej 
metamorfozie, pasji do sportu i zdrowego trybu życia opowiada 
Kaśka Kępka

Każda kropla na wagę złota Naukowcy w swoich badaniach 
nad wpływem matczynego pokarmu na zdrowie dziecka (a szczególnie 
wcześniaka) idą dziś dalej niż jeszcze kilka lat temu. Odkrywają jego 
nowe pozytywne aspekty, a to – w dobie gdy na świat przychodzą dzieci 
w coraz wcześniejszych stadiach ciąży – jest nie do przecenienia – piszemy 

o powstających w Polsce bankach mleka i wyjątkowym wpływie naturalnego 
pokarmu w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych  

Moda na zaradność My, ludzie, cały czas potrzebujemy przestrzeni, gdzie 
wspólnie z innymi możemy tworzyć, budować coś kreatywnego. Dla jednych 
takim miejscem może być dom, szkoła, a nawet praca. Dla innych to za mało. 
To właśnie z myślą o nich powstały makerspace’y, fablaby, czy hackerspace’y – 
więcej o kulturze „makerów” i pozytywnie zakręconych ludziach tworzących 
tego typu miejsca, przeczytacie na kolejnych stronach
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OD REDAKCJI

W zdrowym ciele
Czasy sprzyjają dbaniu o zdrowie. Choć niestety dla wielu z nas wciąż jedynie w teorii.

O tym, że szczupłym warto być – z różnych powodów – wiadomo od dawna. Jednak 
ostatnio kwestia utrzymania wagi ciała w ryzach nabrała nowego, bardzo wyraźnego 
znaczenia: tu chodzi o nasze zdrowie. Widać to szczególnie na przykładzie zdobywają-
cych coraz większą popularność „trenerek Polski”. I nie ma się tu z czego śmiać: kobiety 
i mężczyźni z różnych zakątków naszego kraju stosując się do ich zaleceń pozbywają się 
zbędnych kilogramów, zyskują wysportowaną sylwetkę oraz – co bardzo ważne – pew-
ność siebie. Niezbędnym elementem walki o wymarzoną figurę stała się dieta. Ale nie 
ma ona nic wspólnego z popularnymi jeszcze kilka lat temu dietami-cud, które dzięki 
wyraźnemu ograniczeniu spożywanych pokarmów szybko prowadziły do efektów. Dziś 
dieta ma być przede wszystkim narzędziem troski o wewnętrzną równowagę. A samo 
zdrowie  stało się dla nas najcenniejszym skarbem, o który powinniśmy – a nawet  
musimy! – odpowiednio dbać. Najlepiej właśnie poprzez odpowiednie odżywianie i ruch. 

W tym numerze właśnie na ten temat rozmawiamy z Kaśką Kępką, bohaterką naszej 
okładki. Ta popularna prezenterka telewizyjna, a dziś również propagatorka zdrowego 
trybu życia, zdradza nam, jak zdrowo można uzależnić się od sportu. I że warto to 
zrobić. Jak mówi, z bycia fit, z bycia zmęczonym wysiłkiem fizycznym można czerpać 
prawdziwą radość. Myślimy, że ta rozmowa stanie się inspiracją dla tych, którzy jeszcze 
nie zdecydowali się na podjęcie noworocznych postanowień. 

Jednak z myślą o tych z nas, którzy nie mają możliwości cieszenia się dobrym zdro-
wiem, zadajemy też inne, trudniejsze pytania. Piszemy o tym jak oswoić i odczarować 
tematykę nowotworów, jak mówić o nich w sposób naturalny i szczery, jak zachęcać do 
profilaktyki. Przeczytajcie artykuł „Uszczypnij raka”. Podobne zagadnienia, tym razem 
skupione wokół osób z chorobami psychicznymi i ich wciąż – niestety – powszechnym 
społecznym wykluczeniem, podejmujemy w materiale „Piękny umysł”.

Czytajcie, komentujcie. Za wszystkie niezmiernie przychylne komentarze, które otrzy-
maliśmy od Was po pierwszym wydaniu magazynu HUMAN serdecznie dziękujemy. 
A na Nowy Rok życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia. I zdrowych nowo-
rocznych postanowień. 

Marta Borowska
redaktor naczelna
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Zimowe zrób to sam
Czyli instrukcja krok po kroku, jak w domowym zaciszu stworzyć minimalistyczny 

śnieżny krajobraz zamknięty w słoiku.

AUTOR TEKSTU I FOT.: PANNAKRESECZKA.PL

Potrzebujesz:
• Dowolny szklany słój 

z przykrywką lub zakrętką

• Figurkę, która  

zmieści się w słoju

• Sztuczny śnieg w sprayu

• Cukier kryształ (lub inny sypki 

produkt w kolorze białym, który 

będzie udawał śnieg)

• Dowolną wstążkę

• Arkusz zielonego papieru
• Cyrkiel

• Nożyczki
• Klej

Teraz zrobimy choinki. Narysuj cyrklem 
okręgi. To od wielkości słoja zależy wysokość i ilość choinek, 
których potrzebujesz (z okręgu o średnicy 20 cm powstanie 
choinka o wysokości 10 cm). Wytnij okręgi i przetnij je na pół.

Spryskaj wnętrze słoja sztucznym śniegiem. Uważaj, aby nie trzymać aerozolu zbyt blisko naczynia – śnieg ma tylko przyprószyć 
szkło.
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Wsyp do słoja cukier. 
Jego ilość będzie 
zależała od wielkości 
naczynia.
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Złóż półokrąg na pół. Powstałą ćwiartkę 

złóż ponownie, a potem jeszcze raz.
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Voila! Zimowa 
dekoracja 
w skandynawskim stylu gotowa.

Otrzymany wachlarz posmaruj z jednej strony klejem. Sklej ścianki tak, aby powstała choinka, której podstawą będzie krzyżyk.

Delikatnie spryskaj sklejone 

choinki śniegiem w sprayu.

Włóż do słoja figurkę i zamknij go pokrywą. Jeżeli wykorzystujesz słój typu twist-off, to jego zakrętkę warto pokryć akrylową farbą np. srebrną lub złotą.

Przewiąż słój dowolną wstążką. Świetnie sprawdzi 

się taka z drucikiem, dzięki któremu zawiązanej 

kokardzie można nadać ładniejszy kształt

Ostrożnie włóż 

choinki do słoja, 

lekko wbijając 

w cukier-śnieg.

7
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Osobowość na ekranie
Ostatnie lata w światowym kinie, to dobry czas dla twórców filmów biograficznych. 

Potwierdzeniem niech będzie chociażby lista laureatów Oscarów 2015, na której wyjątkowo 
dużo obrazów z kategorii „portrety wielkich”. Także w Polsce lada chwila możemy spodziewać 

się kilku premier biografii wybitnych rodaków.

AUTOR: ARKADIUSZ KACZANOWSKI

UNESCO ogłosiło rok 2015 Rokiem Tadeusza Kantora. Z powo-
dzeniem łączył on role reżysera, scenografa, malarza, gra� ka, 
twórcy happeningów, aktora we własnych przedstawieniach 
i teoretyka sztuki. Jedni widzieli w nim geniusza, innym jawił 
się jako misty� kator. W 2016 roku nadarzy się ponownie 
okazja przybliżenia sobie tej ważnej postaci polskiego teatru. 
Filmowy portret artysty będzie nosić tytuł „Nigdy już tu nie 
powrócę”, a wyreżyseruje go Jan Hryniak. Grający w � lmie 
główną rolę Borys Szyc (fot. 1), stanął przed wyzwaniem odtwo-
rzenia energii nietuzinkowego twórcy teatru „Cricot 2”. O tym 
czy � lm Hryniaka będzie laurką, czy rzetelną próbą oddania 
osobowości Kantora pierwsi widzowie przekonają się na jego 
kwietniowej premierze.
Wielkie nadzieje pokładane są w kinowej produkcji „Ostatnia 
rodzina” - biogra� i rodziny Beksińskich, którą reżyseruje Jan 
P. Matuszyński. Wydana w 2014 roku książka Magdaleny Grze-
bałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” zaostrzyła apetyt na 
� lmową opowieść o tej nietuzinkowej rodzinie. O Zdzisławie 
– znakomitym artyście sztuk wizualnych, Tomaszu – dzien-
nikarzu muzycznym i tłumaczu oraz żyjącej w cieniu ich obu 
żonie i matce – Zo� i. Z opowieści o ich codzienności wyłania 
się obraz ojca rodziny, który chciałby całkowicie oddać się 

sztuce, wrażliwego syna, dla którego życie staje się coraz większą 
udręką oraz kobiety, na którą spada ciężar troszczenia się o obu. 
Większość z nas pamięta jak kończy się ta historia. W 1998 
z powodu choroby umiera Zo� a, rok potem Tomasz popełnia 
samobójstwo, a życie Zdzisława w 2005 roku kończy brutalne 
morderstwo. Rolę Tomka zagra w � lmie Dawid Ogrodnik, 
któremu na planie towarzyszyć będą m.in. Andrzej Seweryn 
jako Zdzisław oraz Aleksandra Konieczna, � lmowa Zo� a. Obraz 
wejdzie do kin jesienią 2016 roku.
Jest szansa, że dobrze zrealizowanej � lmowej biogra� i doczeka 
się w także jedna z najwybitniejszych uczonych na świecie i chyba 
najbardziej znana Polka – Maria Skłodowska-Curie. Film „Maria 
Curie” jest koprodukcją polsko-francusko-niemiecką, tytułową 
rolę zagra Karolina Gruszka, a za reżyserię odpowiada Marii 
Noëlle (fot. 2). Obraz ma połączyć wierną faktom opowieść 
o życiu dwukrotnej noblistki z intymnym portretem kobiety, 
która zdołała odnieść sukces w zdominowanym przez mężczyzn 
świecie nauki. Będzie to opowieść o jej smutkach i radościach, 
chwilach triumfu, jak i porażkach nie tylko w świecie nauki, 
ale przede wszystkim w jej życiu prywatnym i rodzinnym. To 
przez ten pryzmat chcemy ukazać nieznaną dotąd twarz naszej 
bohaterki  – podkreśla producent Mikołaj  Pokromski.
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Polski reportaż ma się dobrze
Ostatnia dekada przyniosła renesans polskiego reportażu. Książki spod znaku non-fiction 

cieszą się coraz większą popularnością i błyskawicznie wspinają się na szczyty list bestsellerów. 
Czy to oznacza tęsknotę za prawdziwym światem, zaludnionym przez ludzi z krwi i kości, 

a nie pełnym plastikowych bohaterów rodem z telewizyjnych seriali?

AUTOR: MARIUSZ GOLAK

Zaginiony świat
„Usypać góry. Historie z Polesia” to próba 
opisania fenomenu polskich Kresów. Wcią-
gająca opowieść o krainie, w której – obok 
siebie – żyli Polacy, Litwini, Białorusini 
i Żydzi. Ale też „tutejsi” – Poleszucy, dla 
których ojczyzna to nie historia czy poli-
tyka, ale miejsce człowieka w kosmosie. 
To zatrzymany w czasie świat królewiąt, 
panów i chłopów, przemysłowców, kupców 
i cadyków oraz jego dramatyczny koniec. 
Na początku XXI wieku Małgorzata Szejnert 
wyrusza ich tropem i przybliża małą ojczy-
znę Ryszarda Kapuścińskiego, której on sam 
nie zdążył opisać. Oddaje głos mieszkającym 
tam ludziom, żyjącym z dala od wielkiej 
polityki, chroniącym swoje wyznania i języki, 
wierzącym, że ciągle można uratować to, co 
zniszczyła władza sowiecka.

Ciemne oblicze Polski
Polska widziana przez pryzmat reportaży 
Michała Olszewskiego jawi się jako kraj 
o podwójnym obliczu – pod powierzchnią 
małej stabilizacji, na obrzeżach zwyczaj-
nego, codziennego życia, rozgrywają się 
wydarzenia dramatyczne. To wielkie dra-
maty małych ludzi, opowiedziane oszczęd-
nym językiem, który najlepiej pozwala 
wybrzmieć bolesnym emocjom. O Polsce 
pokazanej w reportażach Michała Olszew-
skiego chcielibyśmy jak najszybciej zapo-
mnieć. Na szczęście książka nam na to nie 
pozwala.

Istota podlaskiej duszy
„Jutro spadną gromy” to opowieść, w której 
Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki 
mierzą się z mitem cudowności Podlasia. 
Czy jest ono faktycznie bramą, przez którą 
widać Wschód z jego tajemniczą duszą? 
Wbrew pozorom Jastrzębski z Morawiec-
kim nie zanurzają się w podlaski mit. Stoją 
z boku i mit ten dekonstruują. Nie dla 
samego burzenia, ale po to, by poznać jego 
korzenie i istotę „podlaskiej duszy” w całej 
jej złożoności. Nawiązując do literackiej 
tradycji rosyjskiego skazu, autorzy snują 
opowieść o małej ojczyźnie i tych wszyst-
kich, którym przyszło żyć na krańcach 
świata. Bo zarówno dla ludzi podążających 
ze Wschodu, jak i z Zachodu Podlasie jest 
końcem. A może... początkiem?

Michał Olszewski
„Najlepsze buty na świecie”
Wydawnictwo Czarne
listopad 2014

Małgorzata Szejnert
„Usypać góry. Historie z Polesia”
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
marzec 2015

Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, 
Maciej Skawiński
„Jutro spadną gromy”
Fundacja Sąsiedzi
wrzesień 2015
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Urodzinowy „Kordian”
W roku 2015 obchodzimy 250. rocznicę narodzin polskiej teatralnej sceny narodowej. Z tej 

okazji Teatr Narodowy realizuje specjalny program, a w nim wystawy, spotkania, rocznicowe 
publikacje i oczywiście premierowe spektakle. 

AUTOR: ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ, FOT. TOMASZ URBANEK / EAST NEWS 

W 1765 roku król Stanisław August Poniatowski powołał do życia 
pierwszą polską scenę narodową. W tymże roku, a dokładnie 
19 listopada 1765, odbyła się pierwsza premiera tej sceny – 
„Natręci” Józefa Bielawskiego na podstawie Molière’a. 
W roku 2015 przypadła okrągła, 250. rocznica tego wydarzenia. 
Celebruje ją polska scena teatralna, a szczególnie warszawski 
Teatr Narodowy – bezpośredni spadkobierca pierwszego pol-
skiego teatru publicznego. Na sezony 2014/2015 oraz 2015/2016 
przygotował on szereg jubileuszowych wydarzeń. Wśród nich 
znalazła się m.in. specjalna edycja międzynarodowego festiwalu 
Spotkania Teatrów Narodowych czy wirtualna wystawa multime-
dialna przedstawiająca historię Narodowej Sceny, przygotowana 
w ramach Google Cultural Institute we współpracy z Instytutem 
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. A we wrześniu 2015 
roku, na otwarcie sezonu 2015/2016, Teatr Narodowy zaprosił 
wszystkich na plenerowy Festyn Teatralny, w którego programie 
znalazło się m.in. czytanie VI i VII Księgi „Pana Tadeusza” 
w ramach cyklu „Pan Tadeusz – wszystkie słowa”. Uczestnicy 
mogli również obejrzeć widowiska muzyczne, spotkać się z akto-
rami, obejrzeć filmy czy pokazy technik teatralnych, wystawy. 
W jubileuszowym kalendarzu Teatru Narodowego nie mogło 
zabraknąć także spektakli przygotowanych specjalnie z okazji 
rocznicy. Są to inscenizacje wybitnych tekstów naszej rodzimej 
klasyki. Można już było podziwiać premiery m.in. „Iwony, księż-
niczki Burgunda” Witolda Gombrowicza, w reżyserii Agnieszki 
Glińskiej, monodramu Janusza Gajosa „Msza za miasto Arras” 
według Andrzeja Szczypiorskiego czy „Białego małżeństwa” 
Tadeusza Różewicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza.

Najważniejszym jednak jubileuszowym spektaklem jest „Kordian” 
Juliusza Słowackiego, którego premiera odbyła się 19 listopada – 
dokładnie w 250. rocznicę premiery „Natrętów” inaugurujących 
działalność Teatru Narodowego. „Kordian” ma szczególne znaczenie 
w dziejach Teatru Narodowego – tegoroczna inscenizacja jest 
już szóstą na jego deskach. Pierwszą z nich był spektakl „Spisek 
koronacyjny” wystawiony w 1930 roku, na podstawie III aktu 
dramatu. Jako Kordian wystąpił wtedy Juliusz Osterwa, ówcze-
sny dyrektor Teatru Narodowego. W 1956 roku miała miejsce 
pierwsza powojenna premiera „Kordiana” – tu tytułową rolę 
grał Tadeusz Łomnicki. Kolejna to rok 1965 – w 200. rocznicę 
urodzin tej sceny spektakl wyreżyserował Kazimierz Dejmek. 
On również przygotował następną wersję dramatu dwa lata 
później – w roku 1967. A w 1970 r. publiczność mogła oglądać 
słynną wersję „Kordiana” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza 
(Kordian zamiast na Mont Blanc wchodził wtedy na drabinę). 
Reżyserii „Kordiana” na tegoroczny jubileusz podjął się Jan 
Englert. A z tytułową rolą mierzą się tym razem Jerzy Radzi-
wiłowicz, Marcin Hycnar i Kamil Mrożek. 

KOLEJNE JUBILEUSZOWE PREMIERY TEATRU NARODOWEGO:
„Dziady” Adama Mickiewicza,  

reż. Eimuntas Nekrošius (marzec 2016);
„Ości” według Ignacego Karpowicza,  

reż. Paweł Miśkiewicz (2016);
„Pan Tadeusz” według Adama Mickiewicza,  

reż. Piotr Cieplak (maj 2016).

KORDIAN
opracowanie tekstu i reżyseria: Jan Englert
scenografia: Barbara Hanicka
muzyka: Stanisław Radwan
choreografia: Tomasz Wygoda
reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski
opracowanie inżynierskie: Mirosław Łysik
reżyseria projekcji wideo: Marek Kozakiewicz
animacja: Michał Jankowski
efekty kaskaderskie: Andrzej Słomiński
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Podział paliwa
Nigdy nie zapomnę tego wiosennego dnia w 2006 r. Pracowałem jako stażysta na 

chirurgii i odbierałem zgłoszenia alarmowe. Około 2 nad ranem wezwano mnie na izbę 
przyjęć do kobiety ze stopą cukrzycową. Wszyscy zgadzali się, że jest bardzo chora i powinna 

zostać w szpitalu. Pojawiło się jednak pytanie: czy trzeba amputować?

AUTOR: PETER ATTIA (STANY ZJEDNOCZONE)
ŹRÓDŁO: TED.COM, TŁUMACZENIE: JUSTYNA SZUMIŁO, RYSIA WAND 

Kobieta cierpiała na cukrzycę typu 2. Była 
gruba. Wszyscy wiemy, że to przez nad-
miar jedzenia i niewystarczającą ilość ruchu, 
prawda? Widząc ją na łóżku, pomyślałem 
sobie: gdybyś chociaż trochę się postarała, nie 

byłabyś teraz w takiej sytuacji, w której obcy lekarz zaraz będzie 
amputował ci stopę. Czemu sądziłem, że mam prawo ją oce-
niać? Chciałbym powiedzieć, że nie wiem. Ale wiem. Będąc 
młody i arogancki, myślałem, że wszystko już wiem. Za dużo 
jadła. Miała pecha. Dostała cukrzycy. Sprawa zamknięta.
Trzy lata później odkryłem swoją pomyłkę. Tym razem to ja 
byłem pacjentem. Pomimo ćwiczenia po 3-4 godziny dzien-
nie i wiernego przestrzegania piramidy żywieniowej, bardzo 
utyłem i pojawił się u mnie tak zwany zespół metaboliczny. Stałem 
się odporny na insulinę.
Insulina to ważny hormon, który kontroluje, co robi organizm 
ze spożywanym jedzeniem, czy je spalamy, czy przechowu-
jemy. W żargonie nazywa się to podziałem paliwa. Nie da się 
żyć z jej niedoborem. Odporność na insulinę, jak sugeruje 
nazwa, występuje, gdy komórki uodparniają się na jej działa-
nie. Będąc na nią niepodatny, jesteś bliski cukrzycy . Poziom 
cukru we krwi zaczyna wzrastać i cała kaskada patologicznych 
zdarzeń wymyka się spod kontroli, co może prowadzić do cho-
roby serca, raka, nawet choroby Alzheimera. W obawie przed 
tym radykalnie zmieniłem dietę i zrzuciłem 18 kg, co dziwne, 
mniej ćwicząc. Co ważniejsze, nie jestem odporny na insulinę.
Pozostały ze mną jednak naglące pytania: jak mogło mi się to 
przytra� ć, skoro wszystko robiłem rzekomo dobrze? Jeśli zawiodły 
powszechne poglądy na temat odżywania, czy zawiodły też może 
innych? I z powodu tych pytań popadłem w niemal szaleńczą 
obsesję, starając się zrozumieć prawdziwą zależność pomiędzy 
otyłością a odpornością na insulinę.
Większość naukowców uważa, że to właśnie otyłość jest przy-
czyną niepodatności na ten hormon. Zgodnie z logiką, by ją 
leczyć, trzeba schudnąć, prawda? A co, jeśli jest odwrotnie? Jeśli 
to nie otyłość ją powoduje? Jeśli to objaw znacznie głębszego 
problemu, wierzchołek przysłowiowej góry lodowej? Odpor-
ność na insulinę to zmniejszona zdolność do dzielenia paliwa. 

Gdy insulina każe komórce spalić więcej energii niż komórka 
uważa za bezpieczne, ta odpowiada: „Nie, wolę przechować 
energię”. Dlatego dla wielu z nas odpowiednią reakcją na ten 
proces może być magazynowanie tłuszczu.
Sugeruję więc, że może mylimy się, co do przyczyny i skutku, jeżeli 
chodzi o otyłość i odporność na insulinę. Może warto zapytać, 
czy to możliwe, że to właśnie niepodatność na ten hormon 
powoduje przyrost wagi i choroby związane z otyłością, przy-
najmniej u większości ludzi? Co, jeśli uczestniczymy w złej 
wojnie, walczymy z otyłością zamiast z odpornością na insulinę? 
Miałem szczęście pracować nad tym problemem z najwspa-
nialszym zespołem badań nad cukrzycą i otyłością w kraju 
[w USA – przyp. red.]. Ten zespół multidyscyplinarnych, bardzo 
sceptycznych i wysoce utalentowanych naukowców zgadza się 
w dwóch kwestiach. Po pierwsze ten problem jest zbyt ważny, by 
dalej go ignorować, bo zdaje nam się, że znamy odpowiedź. Po 
drugie, jeśli jesteśmy gotowi przyznać się do błędu i poddać 
powszechne osądy w wątpliwość dzięki najlepszym doświad-
czeniom dostępnym nauce, możemy rozwiązać ten problem.
By go rozwiązać, nasz program naukowy skupia się wokół trzech 
kwestii. Po pierwsze: jak spożywane pokarmy wpływają na meta-
bolizm, hormony i enzymy i za pomocą jakich mechanizmów 
molekularnych? Po drugie: na podstawie tych spostrzeżeń, czy 
można wprowadzić koniecznie zmiany diety w sposób bezpieczny 
i praktyczny? Kiedy już ustalimy, jak bezpiecznie i praktycznie 
można zmienić dietę, jak wpłynąć na ludzi, by to zachowanie 
stało się normą, a nie wyjątkiem? 
Nie wiem, jak skończy się ta podróż, ale przynajmniej to wydaje się 
jasne: nie można wciąż winić pacjentów z nadwagą i cukrzycą, tak 
jak ja to robiłem. Większość z nich chce postępować właści-
wie, ale muszą wiedzieć, co to oznacza.  Marzę o dniu, gdy 
pacjenci będą mogli zrzucić dodatkowe kilogramy, wyleczyć 
się z odporności na insulinę. Prawda naukowa nie jest osta-
teczna, ale bezustannie się zmienia. Takie podejście będzie 
lepsze dla pacjentów i lepsze dla nauki. 

Peter Attia – chirurg, zaangażowany w badanie relacji pomiędzy 
odżywianiem, otyłością i cukrzycą. Autor bloga Eating Academy. 
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Sekretne okno designu
Często mówimy o stylu skandynawskim, a wyposażając nasze wnętrza chętnie odwołujemy 

się do klimatów bliskich naszym północnym sąsiadom. Co jednak wiemy o konkretnych 
skandynawskich projektantach? Jakieś nazwiska? Nie będzie łatwo, bo choć w świecie 

designu wielu Skandynawów cenionych jest niezwykle wysoko, w mainstreamie jest o nich 
cicho. Na początek zatem norweski duet Anderssen&Voll.

AUTOR: MARTA BOROWSKA, FOT. LARS PETTER PETTERSEN, MUUTO

TornbjØrn Anderssen i Espen Voll swoje studio Anderssen&Voll 
założyli w 2009 r. w Oslo. Ale ich zawodowe drogi połączyły 
się dużo wcześniej. Od 2000 r. pracowali wspólnie wchodząc 
w skład zespołu studia projektowego Norway Says. Używamy 
prostego języka, by wyrazić skomplikowane idee. Dobry design 
broni się sam, jeśli jest naturalny – mówili o swojej pracy desi-
gnerzy Norway Says. 
I sporo tej naturalności w projektach duetu Anderssen&Voll 
pozostało. Ich design jest czysty, prosty i nierzadko towarzyszą 
mu żywe kolory co jest nawiązaniem do kultury nordyckiej. 
Tworzą meble, lampy, akcesoria kuchenne, tekstylia, sprzęt 
elektroniczny. W branży postrzegani są jako designerzy przy-
kładający dużą wagę do trendów – zarówno tych kreowanych 
przez kulturę, jak i rynek. Z pewnością dlatego, lista produ-
centów współpracujących z Anderssen&Voll obejmuje wiele 
nazw nie tylko z Europy, ale i świata. Ich uznanie podkreślają 
zdobyte nagrody, m.in. Wallpaper Award, IF Award i honorowa 
nagroda Najlepszy Design w Norwegii. Sami projektanci mówią, 
że w ich pracy najważniejsze są odwołania właśnie do tradycji. 
Dobry projekt zbudowany jest na tradycji i zarazem zrywa z nią. 
To prowokuje skłaniające do re� eksji zaskoczenie – dosięga ono 
nawet tych, którzy nie są specjalnie zainteresowani designem. 

Espen Voll i Tornbjørn Anderssen

Ta chwila zaskoczenia to okno, dzięki któremu mamy szansę na 
kontakt z użytkownikami naszych projektów. O to chodzi nam 
w naszej pracy – mówią projektanci.
Bo czy można przejść obojętnie obok kawiarki Good morning 
stworzonej dla marki Food Work utrzymanej w jaskrawożółtej 
kolorystyce? To wyjątkowe połączenie włoskiej klasyki i – jak 
mówią sami designerzy – norweskiego zamiłowania do mocnej 
kawy. Zapewne ten charakterystyczny dla duetu Anderssen&Voll 
miks tradycji i nowoczesności będzie również wyznacznikiem 
produktów powstających pod ich własną, nową marką Nedre Foss.

Zestaw drewnianych 
młynków Plus, Muuto 

Świecznik Ildhane marki 
własnej Nedre Foss

Energetyczna kawiarka 
Good morning, 
Food Work
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Jedz na zdrowie 
W okresie zimowym, jesteśmy zalewani informacjami o konieczności wspierania swojej 

naturalnej odporności. Mają nam w tym pomagać jogurty ze zdrowymi bakteriami, 
suplementy diety, a nawet margaryna. Jednak czy naprawdę ich potrzebujemy? A może 

istnieje inny, znacznie prostszy i bliższy naturze sposób na niechorowanie?

AUTOR: MARTA USTYMOWICZ

Każdy z nas wyposażony jest w naturalną odporność, chroniącą 
nas przed wirusami i bakteriami, które tylko czekają na to, aby 
zaatakować nasze osłabione ciało. Jednak jedni z nas chorują 
często, a inni prawie wcale. Dlaczego? Powodem jest tryb życia 
jaki prowadzimy, to czym karmimy ciało i jaką ilość witamin mu 
dostarczamy. Bowiem to nie zła pogoda jest przyczyną kaszlu 
czy zatkanego nosa, a nasza niska odporność. Dlatego warto 
wpierać ciało do walki z wirusami każdego dnia.
Najprostszym sposobem na poprawienie odporności jest har-
towanie organizmu. Niekoniecznie musimy od razu wstępować 
do grupy morsów i moczyć się zimą w lodowatej rzece. Warto 
jednak zmienić przyzwyczajenia i zdecydować się na trochę 
zdrowej rutyny. Przede wszystkim – regularny ruch. Od jazdy na 
rowerze, przez pływanie, po trekking. Ważne jednak, aby był on 
uprawiany systematycznie. Ruch poprawia krążenie, pobudza, 
a co za tym idzie – stymuluje nasz system odpornościowy. Warto 
również przyzwyczajać ciało do niekorzystnych warunków, jak 
chłód. Prysznic w chłodnej wodzie czy spacery na mrozie wpłyną 
równie korzystnie. Nie bez znaczenia pozostaje również dieta.

CO JEŚĆ, A CZEGO UNIKAĆ?
O to, co w okresie szczególnej podatności na przeziębienia 
warto jeść, a czego unikać zapytaliśmy ekspertów w dziedzinie 
zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia. 
Dobrze funkcjonujący system odpornościowy to przede wszystkim 
zdrowy, „lekko głodny”, układ trawienny – mówi Irek Ciara, 
prowadzący serwis sze� rek.pl, specjalista od żywienia terapeu-
tycznego.-Myślę też, że łatwiej byłoby zacząć od listy produktów, 
których trzeba za wszelką cenę unikać, aby stymulować nasz system 
odpornościowy i miejsce pierwsze zajmuje tu cukier. Ra� nowany, 
biały cukier i wysokofruktozowy syrop kukurydziany to dwa naj-
większe źródła zagłady dla naszego systemu immunologicznego 
skutecznie go usypiające. Oczywiście na liście tej powinny też 

Z pozoru prosta żywność może w naszym organizmie zdziałać cuda. 
Deser mineralizujący o nazwie TeraHalvah, składający się z sezamu, soli 
i miodu, uzupełnia niedobory cennych minerałów i jest źródłem błon-
nika. Fot. Szef Irek

Woda z miodem, cytryną i imbirem to napój, który nie tylko rozgrzeje 
nas w zimny dzień, ale również znacząco poprawi odporność orga-
nizmu. To witaminowa bomba działająca przeciwzapalnie. Fot. Milo 
McDowell
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znaleźć się obce nam białka, jak denaturowane białka zwierzęce, 
soja czy gluten, które ogłupiają nasz system powodując alergie 
i nietolerancje pokarmowe, a w rezultacie przyczyniając się do 
zaburzeń autoimmunologicznych. Oczywiście na liście tej jest 
cała gama toksycznych substancji chemicznych jak pestycydy, 
leki i środki higieny osobistej, zatruwających nie tylko nas, ale 
i nasze środowisko.
Druga lista zaczyna się więc od czystego ciała. Uwolnione od 
toksyn ciało, do którego można teraz wprowadzać przyjazne 
nam substancje biochemiczne będzie samo dążyło do zdrowia 
i stymulowało swój system odpornościowy. W wielkim skrócie, 
powinny znaleźć się tu mikroalgi (jak chlorella, spirulina i AFA), 
zioła (jak kurkuma, imbir, czosnek, pieprz cayenne, echinacea), 
dobrej jakości i w odpowiedniej ilości witamina C, minerały (jak 
wapń, magnez, selen) – dodaje Irek Ciara.

KISZONA KAPUSTA ZAMIAST PROBIOTYKÓW
Warzywa, owoce – najlepiej sezonowe, ale również odpowiednia 
ilość białka, duża ilość wody i potrawy lekkostrawne sprawią, 
że w naszym ciele nie będą pojawiały się niedobory witamin. 
Oprócz tego warto wspierać się produktami, które mają szczególne 
znaczenie w walce z wirusami. Kiszonki od wieków uważane 
są za najlepsze źródło życiowych probiotyków. Dlatego warto 
wprowadzić je do swojej diety szczególnie w okresach jesien-
no-zimowych, kiedy nasz organizm jest najbardziej narażony 
na choroby.
Proces fermentacji powoduje, że najlepsze składniki kiszonek są 
wysoce przyswajalne przez organizm. Kapustę kiszoną można 

porównać do kapsułek probiotycznych. Ludziom niezbyt smakuje 
surowa kiszona kapusta, więc chcą szybko probiotyki połknąć 
w postaci suplementu – mówi PepsiEliot, blogerka i autorka 
książek o zdrowym żywieniu. – Tymczasem w tym przypadku 
nawet najlepsze suplementy nie mogą się równać z właściwo-
ściami, jakie zawarte są w kiszonej kapuście. Ostatnie badania 
laboratoryjne wykazały, że około 150 gramów kiszonej kapusty 
zawiera dosłownie 10 bilionów bakterii. Więc gdy zjesz tylko 5 
dekagramów domowej kiszonej kapusty, to dostarczysz sobie 
więcej probiotyków niż w całym opakowaniu suplementu pro-
biotycznego. Z każdym kęsem surowej domowej kapusty kiszonej 
dostarczasz organizmowi ogromne ilości pożytecznych bakterii, 
które zabijają patogeny w jelitach i przywracają korzystną florę. 
A to jest bez wątpienia podstawowym czynnikiem zdrowego 
przewodu pokarmowego.

Regularnie uprawiany sport zahartuje organizm i wspo-
może go w walce z wirusami. Jeśli kondycja ciała nie 
pozwala na bieganie czy jazdę na rowerze, warto 
codziennie odbyć chociaż spacer. Fot. Shutterstock

Domowe ogórki 
kiszone mają 
w sobie więcej 
zdrowych bakte-
rii niż apteczne 
probiotyki. Warto 
je spożywać szcze-
gólnie w okresie 
podatnym na 
przeziębienia.  
Fot. Fotolia
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Cyrk z arcydziełami

Cyrk jest czymś pomiędzy. Pomiędzy sztuką, marzeniem a rozrywką.
Liczy się nie tylko sprawność ciała, także inne umiejętności. Wyobraźnia. Kunszt. 
Perfekcja. Świadomość formy. Charyzma. A nade wszystko – ryzyko.
Każdy występ, nawet taniec słoni, musi mieć dramaturgię. A występy klaunów to przecież 
pantomima, kategoria teatralna. Co najważniejsze – trzeba zaczarować publiczność. 
Trzeba sprawić, żeby widownia wstrzymała oddech, zaniemówiła ze zgrozy, przejęcia, 
strachu. Oraz z podziwu dla oszałamiającego piękna spektaklu.
Mniej więcej 150 lat temu artyści – wówczas spoza mainstreamu, dziś z najwyższej 
światowej półki – zaczęli doceniać cyrkowców. Doceniać? To mało powiedziane. 
Oszaleli na punkcie cyrku. Popisy pod niebem namiotu stały się inspiracjami dla prac 
malarskich, graficznych, czasem rzeźbiarskich. Od impresjonistów Edgara Degasa 
i Auguste’a Renoira, potem ich następców Georgesa Seurata, Toulouse-Lautreka, 
Pabla Picassa, Marka Chagalla do Bruce’a Naumana, współczesnego twórcy wideo. 
Nie zapominajmy też o rodakach, o tuzach plakatu: Henryku Tomaszewskim, Janie 
Młodożeńcu, Janie Lenicy, Waldemarze Świerzym, którzy w iście ekwilibrystyczny 
sposób w cyrkowych motywach zawierali aluzje do PRL-u.

CYRK TO TAKŻE 
SWOISTA FILOZOFIA 
ŻYCIA. BYT JAKO 
WĘDRÓWKA. 
NIEMOŻNOŚĆ 
ZAKOTWICZENIA 
W JEDNYM MIEJSCU, 
NIEZGODA NA 
NUDNĄ OSIADŁĄ 
EGZYSTENCJĘ. 
ROMANTYCZNY MIT 
ARTYSTY-CYGANA.
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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).

Cyrk to także swoista filozofia życia. Byt jako wędrówka. Niemożność zakotwiczenia 
w jednym miejscu, niezgoda na nudną osiadłą egzystencję. Romantyczny mit artysty-
cygana.

Jasne, za to się płaci wysoką cenę.

Każdy zna „La Stradę” Federica Felliniego, ale zapewne mało kto widział film „Miłość 
Elwiry Madigan” (sprzed prawie 40 lat). Melodramat opowiadał prawdziwą historię 
miłości młodziutkiej linoskoczki i dobrze urodzonego młodzieńca, porucznika kawa-
lerii. Pod koniec XIX stulecia pozycje społeczne nie do pogodzenia. Więc obydwoje, 
aby pozostać razem, popełniają samobójstwo. Jak Romeo i Julia.
Tymczasem – show must go on…
 
Piszę to tytułem wprowadzenia do… namiotu. W nim, zamiast woltyżerek i żonglerów 
– kuglarstwo ze sztuką. „Vincent van Gogh Alive”, czyli na żywo.
Czyżby po odleżeniu w grobie 125 lat zmartwychwstał?
Nie, to zręczny zabieg ściemniający. Przy pomocy sztuki nieszczęsnego twórcy, który 
za życia nie sprzedał ani jednego obrazu, promowana jest nowa technologia Sensory 
4 tm. Sprytni marketingowcy wymyślili, że najlepszą reklamą tej nowoczesnej platformy 
multimedialnej będzie prezentacja w cyrkowej formie. Mobilna, tania, nie wymagająca 
pertraktacji z muzeami czy innymi instytucjami kultury. Wystarczy wynająć kawałek 
gruntu i rozstawić namiot.
Można go rozbić w różnych miejscach świata. Padło na Berlin, Szanghaj, Petersburg, 
Florencję i Singapur. A obecnie (do połowy lutego 2016) – co za radość! – do tych 
wyróżnionych miast doszlusowała Warszawa.
Tymczasem nie ma się z czego cieszyć. Nietrudno przejrzeć strategię kampanii marketin-
gowej. Po pierwsze, uderzono w miejsca, gdzie dużo ludności napływowej, niewyrobionej 
kulturalnie. Zarazem – spory kapitał. Zakompleksieni „nowi Europejczycy” zachwycą 
się, że „mistrz” trafił pod ich strzechy, nie rozróżniając oryginałów od efekciarskiej 
sztuczki. Skoncentrowano się również na centrach turystycznych – bowiem przybysze 
ze świata łatwiej dadzą się nabrać na multimedialnego van Gogha, niż wytrawni znawcy. 
Tacy nie potraktują poważnie plenerowego iwentu.
Póki co, propagatorzy Sensor 4 tm zbijają na van Goghu kasę. I to niezłą. Bilety zwykłe 
po 12 euro; w Warszawie 50 zeta.

Vincent nadawał się na cyrkową gwiazdę. Akrobata życiowy. Chciał być belfrem, ale 
uczniowie go  nie słuchali, potem kaznodzieją – lecz wierni się go bali. Z  kobietami miał 
pod górkę, podobnie jak z przyjaciółmi. Cierpiał na zaburzenia psychiczne, epilepsję, 
alkoholizm i syfilis. Obciął sobie ucho, w końcu zmarł w niejasnych okolicznościach 
w wieku 37 lat. Piękne CV dla piarowców!
Malarstwo też nadaje się dla mas – jeszcze bliskie realizmowi, lecz w szalonych kolorach. 
Sugestywne, ekspresyjne, efektowne. Najważniejsze – rozpoznawalne.
Zajrzyjmy do namiotu. Tamże, najsłynniejsze dzieła Holendra. Użytych jako suro-
wiec ponadpółgodzinnego spektaklu. Obrazy poddano wielokanałowej „obróbce”. 
Powiększono do wielkości murali, zmultiplikowano. Wyświetlane na ścianach i suficie, 
napierają na widza, pulsują, pochłaniają. Do tego muzyczne tło (Vivaldi) i fragmenty 
listów do brata. Można się zrelaksować, jednocześnie poczuć oddech wysokiej kultury.
A że intencje autora były inne? Kogo to obchodzi? Przecież nie żyje. „Alive” jest za 
to technologia.
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Sport – idealne 
uzależnienie

Pamiętasz punkt zwrotny w swoim życiu, kiedy zaczęłaś 
ćwiczyć?
Oczywiście, że pamiętam. Wszystko zaczęło się klasycznie – od 
wejścia na wagę. Weszłam, zobaczyłam to, czego zobaczyć nie 
chciałam, czyli „6” z przodu i to odkrycie na tyle mnie zaniepo-
koiło, że zaczęłam prowadzić prywatne śledztwo, zadawać sobie 
pytania o co chodzi, jak to się stało, kiedy, dlaczego? I tu, mała 
dygresja, to że waga wskazuje 60 kg, nie oznacza oczywiście, 
że człowiek jest otłuszczony i w tragicznej kondycji, ani też, że 
powinien natychmiast się załamać. Waga niekoniecznie prawdę 
ci powie. Można ważyć ponad 60 kg i być w świetnej fizycznej 
formie, ale niestety to nie był akurat mój przypadek. Oczywiście 
nie trudno było dotrzeć do powodów takiego stanu rzeczy. Data 
w dowodzie się nie zmieniła, a w kalendarzu – owszem. Uspor-
towiona może byłam, ale w czasach podstawówki i wczesnego 
liceum, a od tamtej pory trochę czasu (nie wiem kiedy) upłynęło. 
Przerwę od treningów mogłam mierzyć już nie w miesiącach, 
a w latach... Gdy to ze sobą ustaliłam, postanowiłam oczywiście 
ostro wziąć się do pracy. Niestety, zabrałam się do tego pewnie 
podobnie jak większość osób, które postanawiają natychmiast 
„coś ze sobą zrobić”, dość nieumiejętnie. Chwytałam się raz 
po raz różnych cudownych diet i zanim dotarłam do tego, że 
jedynym słusznym rozwiązaniem jest racjonalne odżywianie 
i zbilansowane posiłki, przetestowałam na sobie kilka raczej 
mniej niż bardziej skutecznych metod. Tę, nazwijmy to, pierw-
szą walkę o wymarzoną sylwetkę skończyłam po półtora roku 
z wynikiem + 2 kg. Na szczęście, niedługo potem odnalazłam 
właściwą drogę.

Zajmujesz się treningiem funkcjonalnym. Przeczytałem, 
że każdemu z nas przy codziennych obowiązkach takich 
jak: zakładanie butów, noszenie zakupów, wsiadanie do 
samochodu, przydaje się trening funkcjonalny. A jak to 
wyjaśnić profesjonalnie, jakie zalety ma taki trening?
Ja miałam to szczęście, że na swojej drodze spotkałam Szymona 
Gasia, który jest świetnym, charyzmatycznym trenerem, specja-
listą od motoryki i kształcił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
trening funkcjonalny jest powszechnie stosowany. W Polsce ten 
rodzaj aktywności jest ciągle nowym zjawiskiem, na siłowniach 
wciąż króluje trening kulturystyczny i nadal panuje kult Arnolda 
Schwarzeneggera. Choć trzeba przyznać, że ostatnio sytuacja 
zaczyna się zmieniać. To właśnie Szymon przekazał mi miłość 
do treningu funkcjonalnego, który w odróżnieniu od tego kul-
turystycznego, skoncentrowany jest nie na konkretnym mięśniu, 
ale na ruchu tego mięśnia. Nie pracujemy więc bicepsem tylko 
po to, aby później móc podziwiać go w lustrze, a nad sylwetką 
po to, by wygrać kulturystyczne zawody. Pracujemy nad tym, by 
mięsień był funkcjonalny, by móc wykorzystać jego siłę i spraw-
ność w normalnym, codziennym życiu. Poprawiamy wszystkie 
cechy motoryczne po to by być silnym, sprawnym, mobilnym 
człowiekiem, który potrafi chodzić, biegać, rzucać, łapać, pod-
nieść walizkę, gdzieś się wdrapać, który ma dobrą koordynację 
w tułowiu i dobrą stabilizację. To dlatego, taki trening przydaje 
się każdemu, bo przydaje się on w codziennym życiu. Trenujesz 
ruchy, które codziennie wykonujesz, a których nie wypracujesz 
ćwicząc na maszynach. Chodzi o to, żeby usprawniać naturalny 
ruch, usprawniać ciało. Dlatego funkcjonalny.

Okazuje się, że zdrowy styl życia, możemy przekształcić w zdrowy tryb życia, 
a czas „nałogowego” lenistwa zastąpić przyjemnym wysiłkiem fizycznym. Jak to 
zrobić? To jak wyglądamy i jak się czujemy zależy od wielu czynników, na które 
mamy wpływ. Wszystkie ograniczenia zaczynają się i kończą w naszym umyśle. 
O metamorfozie, zdrowym już trybie życia i celebrowanej pasji do sportu 
rozmawiamy z Kaśką Kępką.
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Czyli, jeśli wracamy po 8 godzinach siedzącej pracy, 
i jedyny ruch jaki wtedy wykonujemy to dodawanie gazu, 
hamowanie i skręcanie kierownicą w aucie, ewentualnie 
zrobienie małych zakupów, to jest to idealny trening 
dysfunkcjonalny?
Absolutnie dysfunkcjonalny. Kiedyś ludzie polowali, rąbali 
drewno, gonili zwierzynę, dużo się ruszali, a teraz całymi dniami 
siedzimy i zatracamy przez to mobilność w stawach. Nie zda-
jemy sobie sprawy z tego, że to się prędzej czy później odbije 
na naszym zdrowiu.

Co byś doradziła osobom, które prowadzą niezdrowy 
tryb życia? Jak zacząć o siebie dbać?
Najważniejsze jest to, żeby uświadomić sobie, że po prostu 
trzeba się ruszać. Jeśli nie dla urody to dla zdrowotności. Ludzie 
zapytani o to czy dbają o regularny ruch często żartują: „A daj 
spokój, ja mam mięsień piwny, ja się świetnie ze sobą czuję...”. 
Trzeba sobie uświadomić, że kiedyś i tak będziemy zmuszeni 
zająć się swoim zdrowiem. Jeśli zaniedbamy je teraz, później 
prawdopodobnie zostaną nam już tylko wizyty u lekarzy specja-
listów i odsiadywanie w kolejkach pod gabinetem. Zawalczmy 
o swoje zdrowie póki lekarstwem może być sport. Odrzućmy 
wymówki z cyklu „nie mam czasu”.

To chyba najczęstsza wymówka.
Przecież nikt nie ma czasu. Najczęściej słyszę „bardzo chcę 
ćwiczyć, bardzo, ale nie mam czasu. Przy moim trybie pracy 
to niemożliwe...”. To była również jedna z moich ulubionych 
wymówek. A znasz kogoś kto ma czas?

Chciałbym znać, ale nie mam czasu na poznanie takiej 
osoby.
(śmiech) Ja nie znam nikogo, kto ma czas. Jak masz czas, to idziesz 
do sklepu, do mechanika z samochodem, spotkać się z koleżanką, 
do kina, na angielski, rosyjski, musisz przecież posprzątać, ugotować, 
odebrać dzieci z przedszkola. Ludzie generalnie nie mają czasu. Jeśli 
mają czas wolny, to szybko coś w nim planują. To jest normalne. 

Na ruch powinniśmy jednak znaleźć czas. Trzeba popatrzeć realnie 
na to co robimy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i odpowiednio 
zmodyfikować swój grafik. Jeśli mamy rodzinny obiad, który trwa 
2 godziny, a później chcemy iść do kina, możemy skrócić obiad 
o godzinę, a do kina wybrać się innego dnia lub nie wybrać się 
wcale. Mamy wtedy do wykorzystania 3 godziny, które można 
poświęcić na jakąś aktywność fizyczną. Warto to zrobić. Mnie też 
wydawało się, że nie mam czasu na sport, że przy moim trybie 
życia i pracy, nie ma mowy o regularności, gotowaniu, pakowaniu 
sobie jedzenia w pojemniki... A jednak się udało.

Ruch to zdrowe uzależnienie? Można się uzależnić od ruchu?
To jest idealne uzależnienie. Przy okazji niezły pomysł na zmianę 
nałogu. Podobno suma nałogów musi się zgadzać, w związku 
z tym można na przykład odstawić papierosy, a uzależnić się 
od treningu. To korzystna wymiana.

Poczekaj, zwizualizuję sobie takie zdarzenie... Nie dam 
rady...
(Śmiech). Wiadomo, że łatwo się mówi, „zacznij, zacznij, a potem 
to pokochasz, nie będziesz mógł żyć bez treningu”. Jak to słyszysz 
myślisz sobie „Boże, co ona gada, wariatka. Przecież to boli, 
męczy i zabiera cenny czas”. Po prostu trzeba podjąć wyzwanie 
i sprawdzić to na własnej skórze.

Powiedziałaś w jednym z wywiadów „Uwielbiam, kiedy 
po biegu z czystym sumieniem mogę zjeść swoje ulubione 
danie” – jakie to danie, na co możesz sobie pozwolić?
Teraz akurat jestem na etapie szarlotki jaglanej, która jest prze-
pyszna. Lubię zdrowe jedzenie i w ogóle bardzo lubię jedzenie. 
Zdrowa dieta nie polega na tym by na okrągło jeść sałatę.

Śniadanie: sałata rzymska, na obiad lodowa, a na kolację 
radicchio z roszponką...?
Wieczne katowanie się liśćmi sałaty i bycie na głodzie to bardzo 
złe rozwiązanie. Jeśli uczciwie trenujemy to od czasu do czasu 
i tort bezowy nam nie straszny.

TRZEBA SOBIE UŚWIADOMIĆ, ŻE KIEDYŚ I TAK BĘDZIEMY ZMUSZENI 
ZAJĄĆ SIĘ SWOIM ZDROWIEM. JEŚLI ZANIEDBAMY JE TERAZ, PÓŹNIEJ 
PRAWDOPODOBNIE ZOSTANĄ NAM JUŻ TYLKO WIZYTY U LEKARZY 
SPECJALISTÓW I ODSIADYWANIE W KOLEJKACH POD GABINETEM. 
ZAWALCZMY O SWOJE ZDROWIE PÓKI LEKARSTWEM MOŻE BYĆ SPORT.
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Pozwalasz sobie na tort bezowy?
Tak. (śmiech) Pozwalam sobie, chociaż mówiąc prawdę, rzadko. 
Ja akurat nie jestem szczęściarą, która może wcinać do woli bez 
konsekwencji. Muszę pilnować diety, ale tak jak powiedziałam, 
pozwalam sobie i na torcik i na serniczek i na inne, najchęt-
niej jednak zdrowe, smakołyki, ale lojalnie ostrzegam – nie 
powinno się tego robić na początku drogi i oczywiście nie do 
każdej porannej kawy.

Dieta.
Dieta...(śmiech)

O właśnie. O Twoją reakcję na to słowo mi chodziło. Ty 
się uśmiechnęłaś, a większość ludzi na to słowo reaguje 
jak na słowo – wojna.
Wiesz, kiedy myślę sobie o dietach, w których musisz wszystko 
skrupulatnie ważyć, mierzyć i liczyć kalorie to nie dziwią mnie 
takie reakcje. Wydaje mi się, że poszukiwanie diety cud nie ma 
sensu. Jeżeli na zawsze nie zmienimy swoich złych żywienio-
wych nawyków i nie zaczniemy odżywiać się świadomie, to nic 
z tego nie będzie. Po pierwsze więc jedzmy. Po drugie – jedzmy 
regularnie, powiedzmy co trzy godziny. Po trzecie, odrzućmy 
produkty niezdrowe, przetworzone, smażone, sosy, tłuściochy, 

fast foody i to już będzie połową sukcesu. Racjonalne odżywia-
nie plus aktywność fizyczna trzy razy w tygodniu i wymarzony 
efekt gwarantowany.

Okazuje się chyba, że najtrudniej jest wytrwać w konse-
kwencji. Jak sobie z tym poradzić? Czy potrzeba rewolucji 
w myśleniu, aby zrozumieć, że to sposób na życie?
Sport i zdrowa dieta muszą stać się dla nas czymś normalnym, 
naturalnym. Trening trzy razy w tygodniu powinniśmy robić 
obowiązkowo dla zdrowia i higieny osobistej. Choćby krótki, 20 
minutowy przed komputerem w domowym zaciszu. Na początku 
może być ciężko, ale w końcu się przyzwyczaimy i stanie się 
to naszą zdrową rutyną. Jak już zobaczymy pozytywne efekty 
ćwiczeń, nie będziemy wcale chcieli się poddawać.

Co wyeliminowałaś ze swojego jadłospisu? Czego nie 
ma dziś w Twojej lodówce?
Wielu rzeczy tam nie ma. Mocno przetworzonych produktów, 
owocowych jogurtów, jaj niewiadomego pochodzenia, gotowych 
sosów, majonezu... Staram się za to zawsze mieć rybę i warzywa. 
Workami z bazaru przynoszę cieciorkę i kaszę jaglaną. Rano 
zawsze jem ciepłą owsiankę lub jaglankę z suszonymi owocami 
i płatkami migdałowymi. Kasza jaglana często bywa z resztą 
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SPORT I ZDROWA DIETA 
MUSZĄ STAĆ SIĘ DLA NAS 
CZYMŚ NORMALNYM, 
NATURALNYM. TRENING 
TRZY RAZY W TYGODNIU 
POWINNIŚMY ROBIĆ 
OBOWIĄZKOWO DLA 
ZDROWIA I HIGIENY 
OSOBISTEJ. CHOĆBY 
KRÓTKI, 20 MINUTOWY 
PRZED KOMPUTEREM 
W DOMOWYM ZACISZU. 
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bazą moich posiłków. Gotuję wieczorem cały garnek, a potem 
wcinam z cieciorka, rybą albo soczewicą, do tego warzywa 
i pyszny, pożywny posiłek gotowy.

Od jakiegoś czasu, w Polsce, bardzo widoczna jest moda 
na bycie fit.
Bardzo się z tego cieszę. Moda na bycie fit jest akurat tą dobrą 
rzeczą, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam, 
oprócz rzeszy ludzi otyłych jest przecież mnóstwo osób regularnie 
uprawiających sport. Co ważne, nie są to tylko ludzie młodzi, ale 
osoby po 80-tce czy bliżej 90-tego roku życia, które uprawiają 
jogging, spacerują i jest to dla nich zupełnie naturalne. Udo-
wadniają nam oni, że można być sprawnym i cieszyć się życiem 
również w późniejszym wieku. Mam nadzieję, że niebawem 
i w Polsce częściej będziemy spotykać aktywnych staruszków.

Niedawno, kiedy rozmawiałem z moim, 85-letnim, miesz-
kającym na wsi dziadkiem i powiedziałem, że chodzę 
na siłownię, tłumacząc, że ćwiczę, podnoszę ciężarki, 
męczę się, dziadek zapytał mnie: „A ile Ci za to płacą?”
(Śmiech) A widzisz, dziadek pewnie przez całe swoje życie na roli 
uprawiał „trening funkcjonalny” (śmiech) i na dodatek codziennie 
miał świeżą dostawę pysznego, zdrowego jedzenia. Szczęściarz. 
A my miastowi musimy trenować w centrach treningowych by 
być w tak dobrej formie i długo cieszyć się zdrowiem.

Zbliża się zima. Wymówek do rozpoczęcia ćwiczenia, 
jest jeszcze więcej. Jest zimno, ponuro, trzeba odśnieżyć 
samochód, można się przeziębić podczas joggingu.
Od biegów będzie nas bolało gardło, o szesnastej już jest ciemno, 
o szóstej jeszcze jest ciemno... (śmiech). Zimą można być tak 
samo aktywnym jak latem. Jak już zdążyliśmy ustalić jest to 
kwestia określenia priorytetów i uświadomienia sobie tego, 
że aktywność to nasz obowiązek. Śpimy, jemy, myjemy zęby, 
idziemy na trening, takie życie (śmiech).

Cytując Kazika Staszewskiego z piosenki „Cztery Pokoje” – 
„Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca”. 
Może udałoby się przekonać ludzi do ruchu tym, że brak 
słońca może być zastąpiony endorfinami, czyli hormo-
nem szczęścia, który wydziela się do mózgu podczas 
wysiłku fizycznego.
Jak tylko zaczynasz trenować, od razu czujesz się lepiej. Endorfiny 
dają natychmiastowy zastrzyk szczęścia. A do tego efekty naszej 
ciężkiej pracy robią swoje. Po miesiącu już widzimy wyraźną 
różnicę w ciele, po trzech, możemy zaobserwować naprawdę 
wielką zmianę naszej sylwetki. Wtedy już nie przychodzą nam 
do głowy pytania z cyklu: czy będę musiał robić to do końca 
życia, po co ja się mam tak męczyć, czy warto wstawać rano 

na trening... Wtedy już wiemy, że chcemy trenować, bo to jest 
super, bo to jest zdrowe i do tego przynosi efekty.

Latem 2015 roku, wzięłaś udział w akcji „#latostrefa” 
w Darłówku nad polskim Morzem. Środki na ten cel 
pochodziły z funduszy norweskich i EOG. Czy taki gru-
powy trening, sportowe spotkania plenerowe są fajnym 
przedsięwzięciem?
To jest rewelacyjny pomysł na aktywne spędzenie czasu. Osoby 
ćwiczące w grupie wzajemnie się motywują, jest radość, jest ener-
gia. Poza tym plenerowe treningi grupowe to doskonałe wyjście 
dla osób, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na 
chodzenie do klubu fitness. Zostaliśmy z Szymonem zaproszeni 
do tego projektu i nie wahaliśmy się ani chwili. Uważamy, że każda 
forma promocji aktywności fizycznej, jest dobra, a jeśli jest to 
otwarty dla wszystkich trening nad brzegiem morza to już w ogóle 
cudownie. Z tego co wiemy, osoby ćwiczące z nami w Darłówku 
również były zadowolone. Narzekały jedynie na zakwasy (śmiech), 
ale to akurat znaczy, że również na takim rekreacyjnym, plażowym 
treningu można porządnie popracować i dać z siebie wszystko.

Podsumowując, czy zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, 
że „ciało to stan umysłu”?
Pracując nad ciałem, pracujemy również nad duchem. Są to naczynia 
mocno połączone. Kochajmy i dbajmy o swoje ciało, a poczujemy 
się lepiej, zyskamy pewność siebie i unikniemy wielu problemów 
również tych natury psychicznej. To pewne. Życzę powodzenia!

ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK, FOT. ADAM TUCHLIŃSKI

i
AKCJA #LATOSTREFA SFINANSOWANA ZOSTAŁA  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.

Katarzyna Kępka, polska prezenterka telewizyjna, 
urodzona 22 września 1982 roku w Warsza-
wie. Telewizyjną karierę rozpoczęła prowadząc 
programy rozrywkowe w muzycznej stacji Viva 
Polska. W latach późniejszych związana ze 
stacją Polsat oraz Tvn Meteo Active. Obecnie, 
wraz z Szymonem Gasiem, tworzy duet trenin-
gowy Gym Break. Jest promotorką treningu 
funkcjonalnego, fanką zdrowego trybu życia 
oraz współwłaścicielką Centrum Treningu Funk-
cjonalnego – Gym Break Center w Warszawie.
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Pomysłodawca projektu utworzenia banku mleka w Opolu, 
ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci 
w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu dr n. med. 
Wojciech Walas uważa, że naukowcy prowadzący badania nad 
mlekiem kobiecym nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. 
Nadchodzi druga fala badań, które wskazują na jeszcze lepsze 
niż do tej pory „notowania” kobiecego pokarmu. Powstające 
ostatnio publikacje mówią o tym, że mleko matki jest jeszcze 
bardziej korzystne dla organizmu wcześniaka niż dowiedziono 
do tej pory. Prawdopodobnie zapobiega niektórym poważnym 
schorzeniom okołoporodowym, np. retinopatii czy chorobom 
układu pokarmowego. Zresztą, nie trzeba być wielkim odkrywcą, 
by wiedzieć, że w neonatologii karmienie naturalne to sprawa 
kluczowa. Podanie pokarmu bardzo poprawia rokowania dziecka 
przedwcześnie urodzonego – zapewnia dr Wojciech Walas.

Zwolennicy karmienia piersią 
mawiają, że natura nie może się 
mylić – skoro organizm kobiety sam 
wytwarza pokarm, to znaczy, że nie 
może być lepszego pożywienia dla 
nowo narodzonego dziecka. Ale dla 
dziecka chorego lub urodzonego 
przedwcześnie mleko matki jest 
czymś więcej niż tylko pożywieniem. 

Każda 
kropla  
na wagę 
złota

Według włoskiego prawodawstwa pokarm naturalny ma sta-
tus leku, według szwedzkiego – jest żywnością specjalnego 
przeznaczenia. W Polsce mleko matki jeszcze nie ma swojego 
„miejsca” w przepisach sanitarnych, ale wkrótce ta sytuacja 
powinna się zmienić. Pewne jest jedno – nawet kilka kropli 
naturalnego mleka może dla przedwcześnie urodzonego nowo-
rodka stanowić zabezpieczenie przed infekcją i powikłaniami, 
a w efekcie – uratować mu życie.

WIĘCEJ NIŻ POKARM
Naukowcy w swoich badaniach nad wpływem matczynego 
pokarmu na zdrowie dziecka (a szczególnie wcześniaka) idą 
dziś dalej niż jeszcze kilka lat temu. Odkrywają jego nowe pozy-
tywne aspekty, a to – w dobie gdy na świat przychodzą dzieci 
w coraz wcześniejszych stadiach ciąży – jest nie do przecenienia. 
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Wcześniaki żywione mlekiem mamy są nie tylko mniej narażone 
na infekcje oraz np. martwicze zapalenie jelit, ale też wykazują 
wyższe parametry rozwoju funkcji poznawczych w wieku póź-
niejszym w stosunku do dzieci żywionych sztuczną mieszanką. 
Mleko kobiece podawane choremu, szczególnie przedwcześnie 
urodzonemu dziecku, powinno być traktowane jak lek. Zawiera 
ono tysiące aktywnych składników, które mają wartość poza-
żywieniową, są unikalne i nie można ich wytworzyć podczas 
procesu technologicznego produkcji nawet najlepszego mleka 
modyfikowanego.

BANK MLEKA – JAK TO DZIAŁA?
Dr Aleksandra Wesołowska – prezes Fundacji Bank Mleka 
Kobiecego – od  blisko 10 lat promuje ideę nie tylko naturalnego 
karmienia, ale też gromadzenia „zapasów” mleka. Dlaczego? Przede 
wszystkim matki wcześniaków nie zawsze są w stanie sprostać 
oczekiwaniom związanym z karmieniem. Zwłaszcza gdy mają 
za sobą cesarskie cięcie, a dziecko ma problemy z nauczeniem 
się prawidłowego ssania – często przecież nie  potrafi nawet 
samo oddychać... Rozwiązaniem są banki mleka kobiecego.
Czym jest bank mleka kobiecego? Niczym innym jak pośred-
nikiem pomiędzy kobietą a noworodkiem, które nie jest jej 
własnym dzieckiem. Ona ma do dyspozycji nadmiar pokarmu, 
ono – potrzebuje tego pokarmu nie tylko jako pożywienia, ale 
przede wszystkim jako leku, antidotum na wszelkie dolegliwości 
i powikłania typowe dla przedwcześnie urodzonych maluchów. 
Bank mleka to rodzaj profesjonalnego laboratorium, w którym 
gromadzi się, bada i przechowuje kobiece mleko, aby móc 
dostarczać go dzieciom, które z przyczyn losowych nie mogą 
być karmione przez biologiczne mamy. Zgodnie z rezolucją 
WHO i UNICEF „Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego 
banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, pokarmem 
z wyboru do stosowania u noworodków i niemowląt”. 
W sytuacji, kiedy laktacja u matki w pierwszych dobach po poro-
dzie jest niemożliwa, bank mleka stanowi rozwiązanie optymalne. 
Oczywiście dążymy do tego, żeby matki same mogły karmić, ale 
z tym są kłopoty, laktacja rusza z opóźnieniem, a wcześniak nie 
może czekać... – mówi dr Wojciech Walas.
Czy podanie wcześniakowi pokarmu innej matki jest bez-
pieczne? To było podstawowe pytanie, z którym spotykali się 
niemal na każdym kroku inicjatorzy przyszpitalnych banków 
mleka. Nie bez przyczyny – karmienie dziecka mlekiem innej 
kobiety wiąże się bowiem z pewnym ryzykiem. Jego wyelimi-
nowanie nie jest możliwe bez badań pokarmu oraz kontroli 
statusu serologicznego dawczyń. Mleko z banku mleka jest 
badane pod kątem czystości mikrobiologicznej i pasteryzo-
wane. Kandydatki na dawczynie pokarmu udzielają wywiadu 
epidemiologicznego na temat przebytych chorób i trybu życia 
oraz są kierowane na badania krwi. Mleko musi też być opty-

HISTORIA Z ŻYCIA WZIĘTA
DR ALEKSANDRA WESOŁOWSKA, PREZES FUNDACJI 
BANK MLEKA KOBIECEGO, PRACOWNIK NAUKOWY 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Tak naprawdę to moja sytuacja osobista pokazała 
mi problemy związane z karmieniem piersią. 
Moja córka tuż po porodzie ciężko zachorowała, 
miała zapalenie opon mózgowych. To był dla 
nas bardzo trudny okres. Dlatego łatwiej jest 
mi zrozumieć sytuację, w jakiej znajdują się 
matki wcześniaków narażonych na różnego 
rodzaju schorzenia. Te matki niemal zawsze 
czują się winne. Nie mogą karmić, nie mogą 
więc dziecku dać tego, co pomogłoby mu dojść 
do siebie, wyzdrowieć. Tak się złożyło, że kilka 
miesięcy po urodzeniu się mojej córeczki, swoje 
pierwsze dziecko urodziła przedwcześnie moja 
przyjaciółka. Walczyłyśmy razem o laktację 
– udało się do tego stopnia, że przyjaciółka 
potem nie wiedziała co zrobić z nadmiarem 
pokarmu. To było swoistym spiritus movens 
całej akcji. Tak przystąpiłyśmy do realizacji 
planów związanych z tworzeniem banku mleka 
kobiecego w Polsce.
Na początku nigdzie nie znajdowałam zro-
zumienia, musiałam przebijać się przez mur 
wątpliwości lub brak zainteresowania. Reakcja 
środowiska medycznego na moje pierwsze 
próby zmierzenia się z tematem banku mleka 
była pełna obaw, że podawanie dziecku mleka 
matki jest niebezpieczne, niesie ze sobą ryzyko. 
Trzeba więc było zacząć od badania, zarówno 
dawczyń pokarmu, jak i samego mleka, jego 
składu, czystości mikrobiologicznej itd. Dziś 
jest już zupełnie inaczej, zmienia się sposób 
myślenia o naturalnym karmieniu, widać większą 
przychylność zarówno środowisk lekarskich, 
jak i naukowych.
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malne pod względem składników odżywczych i sprawdzone 
pod kątem statusu serologicznego.
A jak to działa? W warszawskim Szpitalu im. Świętej Rodziny 
dawczyń mleka jest więcej niż oczekiwali organizatorzy banku. 
Kobiety otrzymują od szpitala laktatory i przez określony czas 
codziennie przekazują nadwyżki pokarmu, które do szpitala 
przywożone są specjalnym busem z różnych części miasta. Ich 
mleko, po pasteryzacji, przechowywane jest w chłodni maksy-
malnie do dwóch miesięcy.  Każda dawczyni może przy tym 
liczyć na porady laktacyjne w szpitalnej poradni. Oddawanie 
mleka jest bezpłatne – co nie zmienia faktu, że chętnych do 
dzielenia się nim nie brakuje. 

BANKI MLEKA W POLSCE
Aktualnie w Polsce funkcjonują cztery banki mleka, 
piąty (w Opolu) – ma powstać wkrótce. 
Pierwszy bank mleka w Polsce powstał 
w 2012 roku, na mocy umowy part-
nerskiej zawartej między Fun-
dacją Bank Mleka Kobiecego 
a Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym im. 
Prof. W.  Orłowskiego 
w Warszawie. Wdrożono 
tam pilotażowy program 
„Mleko dla wcześniaka”, 
w ramach którego mleko 
z banku otrzymują urodzeni 
przedwcześnie pacjenci 
tego szpitala. W maju 2013 
otwarto kolejny bank mleka 
– w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. L. Rydygiera 
w Toruniu. Jest to pierwsza placówka 
o zasięgu regionalnym – to znaczy, że 
pracuje nie tylko na rzecz pacjentów macie-
rzystego szpitala, ale także zapewnia dostęp do 
przebadanego pokarmu pacjentom szpitali z całego regionu 
oraz współpracuje z matkami – dawczyniami pokarmu z róż-
nych części województwa. W styczniu 2014 r. pod patronatem 
Fundacji Bank Mleka Kobiecego rozpoczęła pracę kolejna 
regionalna placówka w Polsce, tym razem dla województwa 
mazowieckiego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny 
przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Od połowy 2012 r. ist-
nieje też bank mleka w Rudzie Śląskiej, ale nie jest on objęty 
patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego.
Początki nie były łatwe – dr Aleksandra Wesołowska wspomina 
swoją batalię o tworzenie profesjonalnych laktariów jako szereg 
przeciwności losu, braku zaufania lekarzy i urzędników, trud-

ności formalnych i finansowych. Nie sposób też nie wspomnieć 
o mocnej pozycji producentów mleka modyfikowanego, która 
często skutecznie utrudnia promocję naturalnego karmienia 
w polskich szpitalach. Gdyby nie fakt, że pracuję w środowi-
sku naukowym, na pewno nikt by mnie nie słuchał – mówi dr 
Aleksandra Wesołowska. – Ponieważ miałam za sobą autory-
tet naukowca, łatwiej mogłam dotrzeć do odpowiednich ludzi 
i przekonać ich, że odpowiednie badania wystarczą, by uczynić 
każde mleko w banku mleka bezpiecznym i zdrowym pokarmem 
dla wcześniaka.
Fundacja Bank Mleka Kobiecego została zarejestrowana w 2009 
roku, ale już dwa lata wcześniej pomysłodawczynie tworzenia 
banków mleka prowadziły akcje promocyjne, uczestniczyły 

w konferencjach neonatologicznych w Polsce i za granicą, 
utworzyły Stowarzyszenie na Rzecz Banku Mleka 

Kobiecego, które zgromadziło grono matek, 
lekarzy, położnych i konsultantki lakta-

cyjne przekonane o wartości mleka 
kobiecego. Obecnie Fundacja Bank 

Mleka Kobiecego jest oficjalnym 
przedstawicielem w Polsce 

Europejskiego Stowarzysze-
nia Banków Mleka (ang. 
EMBA) i z tego tytułu jest 
uprawniona do oceny stan-
dardów placówek banku 
mleka funkcjonujących 
w Polsce. 

OPOLE –  
200 LITRÓW  

MLEKA ROCZNIE
Bank mleka w  Wojewódzkim 

Centrum Medycznym w  Opolu 
w chwili powstawania tego artykułu był 

w końcowej fazie przygotowań do otwarcia. 
Jesteśmy już na etapie ostatnich przetargów. Mam  

nadzieję, że już na początku 2016 roku bank mleka zacznie 
funkcjonować – poinformowała nas Justyna Marcińska, rzecznik 
prasowy szpitala. 
Plan utworzenia banku mleka w Opolu jest częścią dużego 
projektu, którego celem jest poprawienie warunków opieki nad 
kobietą ciężarną, matką i noworodkiem, z uwzględnieniem 
promocji karmienia naturalnego. Zrealizują go wspólnie dwa 
szpitale: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 
w Opolu oraz Wojewódzkie Centrum Medyczne (WCM). 
Placówki pozyskały na ten cel 9 mln zł z funduszy EOG i fun-
duszy norweskich. Założenie dotyczące banku mleka to 200 
litrów mleka pozyskanych rocznie. Pomogą w tym zakupione 
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JAK TO WYGLĄDA NA ŚWIECIE?
Pierwszy europejski bank mleka kobiecego powstał w Wiedniu w 1909 r. Otwarty 10 lat później bank mleka 
w Bostonie stał się modelową placówką dla powstających później w Chicago, Nowym Jorku i Los Angeles. 
W 1939 r. powstał pierwszy bank mleka w Wielkiej Brytanii. W 1943 r. powstały pierwsze wytyczne regulujące 
działalność banków mleka, opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne. Odkrycie wirusa HIV 
w 1980 r. i związane z tym ryzyko przenoszenia choroby przez mleko kobiece znacznie ograniczyło praktykę 
dzielenia się naturalnym pokarmem i do czasu rozwinięcia technik pasteryzacji pokarmu kobiecego uniemożliwiło 
rozwój banków mleka. Pięć lat później powstało jednak Zrzeszenie Banków Mleka Ameryki Północnej, które 
opracowało wytyczne regulujące działalność banków mleka, a w 1997 r. powstało Zrzeszenie Banków Mleka 
w Wielkiej Brytanii, które skupia dziś ponad 17 placówek. Rozwój technik przetwarzania mleka kobiecego i stan-
dardów epidemiologicznych eliminuje ryzyko zakażenia poprzez pasteryzowane mleko kobiece oraz umożliwia 
stosowanie w profesjonalnych bankach systemu monitorowania bezpieczeństwa żywności (ang. HACCP). We 
Francji funkcjonuje 19 laktariów spełniających zadania banków mleka kobiecego, w Niemczech jest 10 takich 
instytucji, we Włoszech 24, w Norwegii 13, w Szwecji 25, w Szwajcarii 6, w Grecji działają 2 banki, w Hiszpanii 
jest tylko jedna taka placówka. Brakuje danych na temat licznych banków mleka istniejących w Finlandii i Danii. 
Banki mleka nie funkcjonują na Słowacji, w Portugalii i Holandii oraz najprawdopodobniej w Rosji. W Polsce 
ostatnie laktarium działało na użytek Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zostało zamknięte w latach 90. XX w. 
Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka (ang. EMBA) ma w swoim rejestrze ponad 200 placówek, z których 
kilka jest w fazie organizacji. Fundacja Bank Mleka Kobiecego jest członkiem EMBA i z jego ramienia koordy-
natorem standaryzacji tych placówek w Polsce.

Źródło: www.bankmleka.pl

w ramach projektu zamrażarki, laktatory, urządzenia do paste-
ryzacji mleka, a będąca częścią inwestycji przebudowa Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków 
w opolskim WCM ma w efekcie ułatwić dostęp matek do 
dzieci i umożliwić tzw. kangurowanie dziecka, co – zdaniem 
lekarzy – stanowi ważny element leczenia niewydolności 
oddechowej u wcześniaków.

POD LUPĄ NAUKOWCÓW
Mleko kobiece to nie tylko pokarm i lek dla noworodków 
i wcześniaków, ale także ciekawy materiał do badań. To nie-
zwykle istotny element całej teorii dotyczącej karmienia natu-
ralnego i płynących z niego zdrowotnych profitów. Wyniki 
badań przemawiają do nas konkretnie i dobitnie, trudno z nimi 
dyskutować. Dlatego orędownicy banków mleka postanowili 
połączyć siły i 19 października 2015 roku, pomiędzy War-
szawskim Uniwersytetem Medycznym, Szpitalem im. Świętej 
Rodziny oraz Radą Naukową Fundacji Bank Mleka Kobiecego, 
został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Uniwer-
syteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją 
we współpracy z Regionalnym Bankiem Mleka w Szpitalu im. 
Św. Rodziny w Warszawie. 
Organizacja Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem 
Kobiecym i Laktacją w Regionalnym Banku Mleka w Warszawie 

pozwoli na zweryfikowanie standardów postępowania z mlekiem 
kobiecym przeznaczonym dla chorego dziecka w polskich warun-
kach. Pracownia będzie także laboratorium referencyjnym dla 
nowych w Polsce urządzeń diagnostycznych służących m.in. do 
oceny składu mleka matki. W Pracowni będziemy prowadzić też 
badania dotyczące, biochemii mleka kobiecego, leczenia żywie-
niowego, a także zaburzeń laktacji w kontekście biologicznym, 
społecznym i psychologicznym – powiedziała dr Aleksandra 
Wesołowska, która jest pomysłodawcą i kierownikiem nowo 
powstałej Pracowni.
Mleko kobiece jest najlepszym pożywieniem dla noworodków, ale 
jest także niezwykle ciekawym materiałem do badań naukowych. 
Nowe odkrycia w tej dziedzinie są niezwykle ważne, bo dają leka-
rzom argumenty do rozmowy z borykającymi się z trudnościami 
z karmieniem piersią matkami wcześniaków i dzieci chorych – 
mówiła Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji BMK, prof. 
dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka podczas 
spotkania, na którym podpisano list intencyjny. 

BEATA MICHALIK
FOT. BEATA MICHALIK, SHUTTERSTOCK

i
BANK MLEKA W OPOLU DOFINANSOWANY

JEST Z FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.
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Uszczypnij 
raka
Oswoić się go w pełni chyba nie da, 
ale nazwę dziś trochę łatwiej wymawiać 
bez strachu i wstydu. Pomaga wiedza. 
I dbanie o siebie. Nie brakuje tych, którzy 
podpowiadają jak zabezpieczyć się przed 
spotkaniem z nim.

Ilustracja: Agnieszka Dworańczyk/PannaKreseczka.pl
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W menu do wyboru są: tortilla z pastą z zielonego groszku, 
placuszki z kaszy serwowane z sałatką szpinakową, wiosenna 
zupa z algami i miso, burgery buraczane. Jeśli zaś mamy ochotę 
na deser, to można wybrać muffiny bezglutenowe oraz tarty 
z kurkumą i owocami. Jest zdrowo, gościom restauracji smakuje. 
Podchodzą wprost ze ścieżki przy brzegu Jeziora Maltańskiego. 
Restauracja nazywa się „Pałaszownia zdrowia” i działa jeden 
dzień (słoneczny 16 maja 2015 r. to Restaurant Day) w Poznaniu. 
Tyle, że nie do końca o samo gotowanie tu chodzi. „Pałaszownię” 
uruchomiła Wielkopolska Onkologia.
Wielkopolska Onkologia nie jest placówką gastronomiczną.
A „Pałaszownia Zdrowia” nie była też stricte typową restaura-
cją. Gotowali w niej dietetycy, lekarze, osoby zaangażowane 
w pomoc chorującym na nowotwory i promocję profilaktyki 
nowotworowej. Oprócz tych, którzy radzili jak zdrowo gotować, 
byli też specjaliści, którzy podpowiadali jak zdrowo żyć. Zwłasz-
cza tak, by minimalizować ryzyko zachorowań na nowotwory. 
Chcieliśmy pokazać, że zdrowe gotowanie to tak naprawdę nic 
trudnego i może być fantastyczną zabawą dla całej rodziny. 
Zdrowie zaczyna się na talerzu, który towarzyszy na przez całe 
życie – podkreśla dr Rafał Staszewski, który również pichcił 
dla gości „Pałaszowni”. Na co dzień pracuje jako dyrektor ds. 
administracji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego 
w Poznaniu, gdzie realizowany jest projekt Wielkopolska Onko-
logia. Ale też lubi i potrafi gotować zdrowo, na co dowody są 
na YouTube (sprawdźcie szósty odcinek „Wygrać zdrowie”).

ZADBAJ O SIEBIE
Tymczasowa restauracja nad Jeziorem Maltańskim to tylko 
epizod w rozbudowanym projekcie jakim jest Wielkopolska 

Onkologia. Z jednej strony prowadzimy inwestycje, które popra-
wią jakość opieki nad chorymi, z drugiej – szkolimy, edukujemy, 
uświadamiamy. Budujemy regionalną sieć współpracy, tak by 
mieszkańcy województwa mieli łatwy dostęp do wiedzy o badaniach 
i leczeniu, a lekarze rodzinni mogli sprawniej współpracować ze 
specjalistami – opowiada Natalia Kuźniak,  z-ca koordynatora 
projektu Wielkopolska Onkologia.
A jest o co walczyć – lekarze oceniają, że co czwarty z nas może 
zachorować na nowotwór. Szacują też, że w samej Wielkopolsce 
co roku na nowotwory złośliwe zachoruje 13,5 tys. osób. Polacy 
boją się raka. Samo słowo budzi jeszcze lęk. Nie badamy się 
wystarczająco często, nie odbieramy wyników, a idziemy do 
lekarza dopiero, gdy zacznie boleć. A wtedy może być już za późno.
Lekarze spytani o to, co sprzyja wysokiej liczbie zachorowań 
wskazują: jesteśmy coraz starsi jako społeczeństwo, za rzadko 
się badamy (również dlatego, że boimy się diagnozy) oraz zbyt 
wiele czynników wpływających na rozwój nowotworów jest 
wokół nas. Do tych ostatnich zalicza się nieprawidłowa dieta 
i brak ruchu. Wpływ środowiska na rosnącą liczbę zachorowań 
na raka, to poważniejszy problem, niż się nam wydaje. Ważne 
jest, by ludzie nie tylko wiedzieli, że coś może być szkodliwe, ale 
by coś z tym w końcu zrobili – ograniczali albo chociaż się badali, 
jeśli pewnych rzeczy nie da się wyeliminować. O to trzeba walczyć. 
Musimy wzmocnić swoje odruchy obronne – podkreśla Jacek 
Maciejewski,  członek zarządu Fundacji Rak’n’Roll.

Kampania „Myśl o biuście” promuje profilaktykę badań piersi. W akcję 
zaangażowało się H. Bakuła, A. Borkowska, O. Borys, M. Cwenówna, 
A. Jurksztowicz, A. Korcz, K. Kowalczyk, B. Kurdej-Szatan, M. Modra, 
E. Pacuła, L. Popiel i M. Rotkiel, które wzięły udział w sesji zdjęciowej do 
limitowanego kalendarza autorstwa Katarzyny Paskudy. Zyski ze sprze-
daży kalendarzy, zostaną przekazane Fundacji Rak’n’Roll oraz na walkę 
z rakiem piersi.

„Pałaszownia Zdrowia” to jednodniowa restauracja Wielkopolskiej 
Onkologii, która w trakcie poznańskiego Restaurant Day w 2015 roku 
pokazywała, jak zdrowo gotować. W gronie kucharzy byli m.in. lekarze 
czy eksperci od zdrowego żywienia.
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Współpracując z szerokim gronem specjalistów, lekarzy, pielęgnia-
rek, dietetyków  i psychologów  staramy się nie tylko zapewnić 
pacjentom bezpłatny dostęp do badań i konsultacji, ale także 
promować zdrowy styl życia i wspierać osoby, które zmagają się 
z chorobą – opowiada Natalia Kuźniak.

ZAREKLAMUJ
Przez wiele lat temat raka stanowił w Polsce tabu, o którym mówiło 
się mało i „po cichu”. Na szczęście każdego roku pojawiają się 
nowe i wartościowe inicjatywy, które nagłaśniają problem choroby 
nowotworowej i zachęcają do otwartej dyskusji – stwierdza Jarosław 
Gośliński, redaktor naczelny portalu ZwrotnikRaka.pl, który od 
lat śledzi wszystko co wiąże się z branżą onkologiczną w Polsce. 
Część pomysłów przychodzi do nas z zagranicy – jak np. movember 
(wąsopad) związany z profilaktyką męskich nowotworów. Gonimy 
w tym sensie Zachód, gdzie choroba nowotworowa już od dawna 
nie stygmatyzuje pacjenta w oczach społeczeństwa – ocenia.
I dodaje, że oprócz zmiany ilościowej, daje się dostrzec również 
zmianę jakościową – kampanie antynowotworowe coraz częściej 
zaskakują pomysłowością, jakością wykonania i oryginalnością. 

„CESARZ WSZECH CHORÓB. BIOGRAFIA RAKA”
SIDDHARTHA MUKHERJEE, WYDAWNICTWO CZARNE

Amerykański lekarz i naukowiec stał się biografem choroby, której objawy i skutki obserwuje 
na co dzień w klinikach onkologicznych. W efekcie powstała książka, której kompetencje 
doceniono nagrodą Pulitzera. Pokaźny, ale napisany przystępnym językiem tom zbiera 
i porządkuje informacje na temat badań prowadzonych nad różnymi typami nowotworów, 
działań jakie podejmowano by je rozpoznawać oraz wzlotów i upadków w ich leczeniu. 
Konkluzja z tej podróży przez historię jest jasna – profilaktyka, profilaktyka i jeszcze raz 
profilaktyka.

„RAK PO POLSKU. ROZMOWA Z JUSTYNĄ  
PRONOBIS-SZCZYLIK I CEZARYM SZCZYLIKIEM” 
KATARZYNA KUBISIOWSKA, WYDAWNICTWO CZARNE

Walka z rakiem w polskich warunkach z perspektywy polskich lekarzy. Psychoonkolożka Justyna 
Pronobis-Szczylik pracuje z chorymi na raka i ich rodzinami, pomagając im w radzeniu sobie 
z lękiem, stanami depresyjnymi oraz traumami, które często towarzyszą chorobie. Profesor 
Szczylik jest lekarzem z wieloletnim stażem, specjalizującym się w onkologii, hematologii 
i chorobach wewnętrznych. Wielowątkowy wywiad, jaki przeprowadza z nimi autorka książki, 
to doskonały pretekst do zastanowienia się nad tym, jak w naszym kraju funkcjonuje opieka 
nad somą i psyche chorego na nowotwór pacjenta.

„Szału nie ma, jest rak” - z ks. 
Janem Kaczkowskim rozma-
wia Katarzyna Jabłońska, 
Wydawnictwo Więź
Zapis niezwykle szczerej 
rozmowy duchownego, 
u  którego w  2012 roku 
wykryto glejaka mózgu, 
z jego przyjaciółką, dzien-
nikarką. Ksiądz opowiada 
o swoim życiu, kapłaństwie, 
chorobie i zaangażowaniu 
w działalność społeczną. 
Mimo ciągłej walki z nowo-
tworem złośliwym pozostaje 
osobą niezwykle aktywną, 
żyjąc zgodnie z maksymą, 
że nie warto tracić żadnej 
chwili. To dlatego m.in. 
nieprzerwanie angażuje się 
w pracę puckiego hospicjum, 
którego budowę koordyno-
wał. Żadnego utyskiwania 
na trudny los, za to mnogość 
tematów do przemyśleń.  

Badania europejskie pokazują, że jeśli stosujemy się do kilku 
podstawowych zasad, ryzyko zachorowania na nowotwory zmniej-
sza się prawie o 40%. Swoimi działaniami chcemy pokazać, że 
profilaktyka nowotworów jest możliwa, bo według statystyk 1/3 
zgonów jest uwarunkowana także czynnikami związanymi ze 
stylem życia. Jeżeli zmodyfikujemy to, jak żyjemy, mamy szansę 
na oddalenie ryzyka zachorowania Do tego bardzo ważne są 
badania profilaktyczne, umożliwiające wczesne wykrycie zmian, 
takie jak mammografia, kolonoskopia, niskodawkowa tomografia 
komputerowa płuc dla osób palących. Nie bójmy się tych badań, 
bo mogą ocalić życie – dodaje dr Staszewski.
Takie postawy promowała Pałaszownia oraz Pikniki Zdrowia, 
które w sześciu miastach zorganizowała Wielkopolska Onkologia. 
Podczas wydarzeń mieszkańcy mieli okazję porozmawiać na 
temat swojego staniu zdrowia ze specjalistami, którzy pomogli 
im sporządzić pogłębiony wywiad zdrowia, wykonać bezpłatne 
badania laboratoryjne. Było też sporo ruchu jak choćby lekcje 
nordic walkingu i „Jazda po Zdrowie”. Znany kucharz Pascal 
Brodnicki pokazywał na czym polega zdrowe odżywianie się. 
Na kolejne spotkania przyjdzie czas wiosną. 
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Ich twórcy nie boją się podejmować tematów kontrowersyj-
nych – jak np. ból nowotworowy czy seksualność pacjentów 
onkologicznych. To wymagało zmiany języka jakim mówi się 
o raku, zbudowania otwartości na tę tematykę.
Świadomość tego miała Magdalena Prokopowicz, gdy w 2009 
roku zakładała Fundację Rak’n’Roll. Chciała, by o raku mówiono 
w Polsce bardziej otwarcie i z mniejszą obawą i wstydem. Zaprosiła 
do współpracy Jacka Maciejewskiego, który ma doświadczenie 
z branży reklamowej, by pomógł jej stworzyć koncepcję działania 
i komunikacji działań fundacji. Do dziś wyznają zasady, że rak 
to nie tabu, że trzeba zarażać pozytywną energią, zachęcać do 
działania i odczarowywać chorobę mówiąc o niej bez skrępowania.
W 2012 roku na drzwiach i ścianach, na pisuarach czy miskach w.c. 
w toaletach publicznych można było trafić na plakaty z hasłami 
„Kto nie wypina tego wina”, „Aby żyć, czasem wystarczy się 
schylić”, „Rozmawiasz z kuplami o dupach? Pogadaj o swojej”. 
To były elementy akcji „Gadaj*Badaj” zorganizowanej przez 
fundację, która tym sposobem chciała zachęcić mężczyzn do 
badania się w kierunku raka prostaty. Forma? Kontrowersyjna 
i mocna, ale wymierzona w równie silne tabu. Reklama społeczna 

dotycząca raka musi być tak zrobiona, by wyrywała ze stanu bło-
giej nieświadomości, by zainteresowała tych, którzy potencjalnie 
danym tematem nie są zainteresowani. Tych którzy nie myślą 
o swoim zdrowiu. Stąd też przekaz musi być klarowny, jasny 
i mocny. Wtedy znajdzie odzew – tłumaczy Jacek Maciejewski.
Fundacja na co dzień zajmuje się takimi sprawami, jak remonty 
przychodni w poradniach onkologicznych (by przebywanie w niej 
było doświadczeniem mniej stresującym), tworzenie i przeka-
zywanie kobietom po chemioterapii naturalnych peruk (akcja 
„Daj włos”), prowadzenie telefonu zaufania czy program opieki 
dla kobiet w ciąży chorych na raka (Boskie Matki). A reklama 
społeczna to głównie sposób na komunikację tego nad czym 
się pracuje, nie zaś cel sam w sobie. Jeśli jest przemyślana mar-
ketingowo, dopracowana, zrealizowana przez znanego artystę 
(spot do „Gadaj*Badaj” zrobili Wojciech Smarzowski i Piotr 
Sobociński), czasem z udziałem gwiazd – to rośnie szansa, że 
pójdzie dalej w sieci, trafi do mediów i twórców zaproszą do 
telewizji śniadaniowej, by opowiedzieli o sprawie, o którą walczą. 
Choć Jacek Maciejewski zaznacza, że zasięgi takich kampanii 
nie są wcale wielkie, a to że spot jest żartobliwy, przewrotny, 

„CHUSTKA” 
JOANNA SAŁYGA, WYDAWNICTWO ZNAK

Kiedy Joanna Sałyga dowiedziała się, że ma raka żołądka miała 34 lata. Było to dokładnie 
10 kwietnia 2010 roku – od tego dnia, za namową Niemęża (jak go sama nazywa) zaczęła 
pisać bloga. Książka „Chusta” jest fizyczną formą internetowego pamiętnika, prowadzonego 
przez nią przez dwa i pół roku, aż do śmierci. To szczery opis codziennych zmagań Joanny 
z chorobą, ale też świadectwo jej ogromnego apetytu na życie. Dla wielu czytelników 
trudna emocjonalnie, ale mimo wszystko podnosząca na duchu lektura.

„SZAŁU NIE MA, JEST RAK”
Z KS. JANEM KACZKOWSKIM ROZMAWIA KATARZYNA JABŁOŃSKA, WYDAWNICTWO WIĘŹ
Zapis niezwykle szczerej rozmowy duchownego, u którego w 2012 roku wykryto glejaka mózgu, 
z jego przyjaciółką, dziennikarką. Ksiądz opowiada o swoim życiu, kapłaństwie, chorobie 
i zaangażowaniu w działalność społeczną. Mimo ciągłej walki z nowotworem złośliwym pozo-
staje osobą niezwykle aktywną, żyjąc zgodnie z maksymą, że nie warto tracić żadnej chwili. 
To dlatego m.in. nieprzerwanie angażuje się w pracę puckiego hospicjum, którego budowę 
koordynował. Żadnego utyskiwania na trudny los, za to mnogość tematów do przemyśleń.  
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prowokacyjny i zrobiony z dystansem – do 
choroby, lęków, stereotypów – wcale nie ozna-
cza, że telewizja go pokaże. 

OD PODSTAW
Reklamy społeczne czy znane postaci pomagają oswoić temat 
raka w przestrzeni medialnej. Wiele pracy wykonują znane 
osobistości, które same doświadczyły choroby – Krzysztof Kol-
berger, Jerzy Stuhr, Krystyna Kofta, Jacek Żakowski, Krzysztof 
Krauze czy Kora – i nie boją się szczerze o tym opowiadać. Ale 
jeszcze więcej dzieje się „u podstaw” – w miastach, miasteczkach, 
przeważnie poza zasięgiem kamer. Ale to praca organiczna, 
która się w końcu opłaci. Nawet jeśli nie zainteresują się nimi 
wielkie media. Osobiście najbardziej cenię projekty „oddolne”, 
w które zaangażowane są osoby chorujące lub byli pacjenci. Dzięki 
temu przekaz jest autentyczny, naturalny i najlepiej trafia do 
odbiorców – mówi Jarosław Gośliński i wspomina np. o Fundacji 
Pokonaj Raka, której podopieczni regularnie wyruszają razem 
w góry i zdobywają górskie szczyty. To taki symbol zwycięstwa 
nad własnymi ograniczeniami i chorobą.
Wielkopolska Onkologia działa również w szkołach. Prowadzi 
szkolenia dla dietetyków i pracowników stołówek, którym pokazuje 
jak skomponować dobry i smaczny jadłospis oraz plan posiłków. 
Dla uczniów i nauczycieli organizuje zaś warsztaty – z tego jak dbać 
o siebie, jak walczyć z nałogami czy prowadzić zdrowy tryb życia.

RYZYKO
Oczywiście istnieje ryzyko, że media za bardzo 

przyswoją temat raka. W kinie i literaturze historie 
chorych (nie tylko na nowotwory) całkiem dobrze funkcjonują 
i pozwalają producentom nieźle zarabiać. John Green, autor 
„Gwiazd naszych wina”, popularnej książki dla młodzieży o przyjaźni 
dwójki chorych na raka nastolatków, którzy wyruszają w podróż, 
bywał przez recenzentów oskarżany o uprawianie sick lit (chorej 
literatury). Zarzucano mu instrumentalne i strywializowane 
traktowanie tematyki choroby. Choć generalnie książka zbierała 
dobre recenzje, to dziś jeśli coś się dobrze sprzedaje i odnosi 
masowy sukces często też budzi podejrzenia o szczerość intencji.
Głośniejsze kampanie społeczne też nie zawsze są przyswajalne 
przez każdego. Funkcjonują na pograniczu reklamy, a to niesie 
za sobą ryzyko uproszczeń, przejaskrawień i używania środków 
wyrazu, które czasem mogą razić co wrażliwszych albo konserwa-
tywnych odbiorców. Na ten problem zwraca uwagę Aleksandra 
Rudnicka, redaktor naczelna „Głosu pacjenta onkologicznego” 
w swoim felietonie „Wszystko na sprzedaż” (nr 4/2015) pokazu-
jąc, że angażowanie gwiazd w akcje, wymyślanie „oryginalnych”  
kampanii czy używanie „dowcipnego” języka nie zawsze musi 
służyć sprawie. Czy pokazanie środkowego palca rakowi służy 
rzetelnej rozmowie o chorobie? Czy celebryta w spocie podnosi 
efektywność kampanii, czy tylko nabija polubienia na Facebooku?  

Cykliczna impreza Pikniki Zdrowia 
pokazywała mieszkańcom Wielkopolski 
jak dbać o swoją kondycję i jak zdrowo 
gotować. W akcję włączył się znany 
kucharz – Pascal Brodnicki.
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Poruszając temat raka trzeba ogromnej wiedzy, lat praktyki i wielkiej 
pokory. Przed kilku laty jeden z dolnośląskich szpitali propagując 
badania profilaktyczne piersi, posłużył się bardzo niefortunnym, 
seksistowskim hasłem. Długi czas musiał potem pracować, żeby 
odbudować swoją utraconą markę – wspomina w swoim tekście 
i dodaje: – Najważniejszy jest szacunek. Od niego zaczyna się 
publiczne kreowanie wizerunku raka. Jeśli zapomnimy o szacunku, 
jeśli sami przestaniemy się szanować, wtedy wszystko od naszych 
twarzy, po nasz ból i cierpienie będzie na sprzedaż.
Zmiana sposobu postrzegania chorób nowotworowych to trudne 
zadanie. Ale warto mieć na uwadze jak ważny byłby sukces 

w tej dziedzinie dla edukacji zdrowotnej w ogóle. Schorzeń, 
nie tak powszechnych jak nowotwory, ale równie poważnych 
i pozostających w społecznym ukryciu, jest znacznie więcej. 
Doświadczenia zdobyte przez lekarzy, społeczników i nas samych 
w walce z rakiem, da narzędzia do wypędzania innych demonów.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI 

i
PROJEKT WIELKOPOLSKA ONKOLOGIA JEST WSPIERANY  

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.

„ŻYĆ NIE UMIERAĆ”  
reż. Maciej Migas

Tomasz Kot wciela się w rolę 
Bartosza Kolano – showmana, 
gwiazdę telewizji, aktora, 
którego bez reszty pochła-
nia beztroskie życie. Zaległe 
badania lekarskie ujawniają, 
że mężczyzna choruje na nie-
uleczalny nowotwór i pozo-
stało mu nie więcej niż trzy 
miesiące życia. Nie załamuje 
się jednak, a czas, który mu 
pozostał, stara się wykorzy-
stać na poukładanie życio-
wych spraw i naprawienie 
popsutych relacji z bliskimi. 
Scenariusz filmu zainspiro-
wała autentyczna historia 
zmarłego w 2009 roku na 
nowotwór aktora Tadeusza 
Szymkowa.

„CHEMIA”  
reż. Bartosz Prokopowicz

Opowieść o miłości dwojga 
młodych ludzi, którzy wspólnie 
starają się sprostać ogrom-
nemu wyzwaniu, jakim jest 
choroba nowotworowa 
kobiety. Bartosz Prokopowicz 
to mąż nieżyjącej już Mag-
daleny Prokopowicz, zało-
życielki Fundacji Rak’n’Roll. 
Właśnie na historii ich wspól-
nego życia oparto filmową 
opowieść o Lenie i Benku 
– życia na emocjonalnym 
rollercoasterze. Twórcy nie 
epatują fizyczną stroną cho-
roby i umierania. „To subtelny 
obraz o miłości, odchodzeniu 
i przebaczeniu” mówi o filmie 
sam reżyser.

„GWIAZD NASZYCH WINA” 
reż. Josh Boone

Ekranizacja książki Johna 
Greena, autora bestsellero-
wych powieści dla młodzieży. 
Hazel, nastolatka ze zdia-
gnozowanym nowotworem, 
poznaje na spotkaniu grupy 
wsparcia dla osób chorych 
na raka niewiele od niej star-
szego Gusa. Chłopak ma 
remisję choroby, na skutek 
której amputowano mu nogę. 
Tę dwójką szybko zaczyna 
łączyć przyjaźń, która z cza-
sem przeradza się w głębsze 
uczucie. Niestety choroba 
nieubłaganie o sobie przypo-
mina, sprawiając, że nie jest 
im dane beztrosko cieszyć 
się pierwszą miłością.

„NAD ŻYCIE”  
reż. Anna Plutecka-Mesjasz

Biograficzny obraz oparty na 
historii siatkarki, wielokrotnej 
reprezentantki Polski Agaty 
Mróz-Olszewskiej. Jej zma-
gania z białaczką śledziła 
w pewnym momencie cała 
Polska, mocno przy tym 
kibicując w  powrocie do 
zdrowia. Niestety Agata 
zmarła w 2008 roku z powodu 
powikłań pozabiegowych, 
kilkanaście dni po przesz-
czepie szpiku kostnego. Film 
to opowieść o walce o życie 
(nie tylko chorej kobiety, ale 
i jej nienarodzonej jeszcze 
córki), trudnych decyzjach 
i ich skutkach.

HISTORIE, KTÓRE WARTO POZNAĆ
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utrwala. Te szkodliwe, wykluczające, wywołujące obawy zarówno 
w „zdrowym społeczeństwie”, jak i u samych chorych. Bo co będzie, 
gdy zachoruję? Co będzie, gdy inni dowiedzą się, że jestem chory? 
Boimy się pytać, prosić o pomoc albo w ogóle myśleć o tym, że 
możemy być chorzy. Już samo określenie „choroba psychiczna” 
uruchamia wiele barier. Trzeba je oddemonizować.
Docent Napoleon Waszkiewicz, z którym rozmowę przeczytacie 
w tym numerze magazynu Human, zdradza: ponad 38% populacji 
Europy cierpi w ciągu roku na jakieś zaburzenie psychiczne. 
Zwykle są to lekkie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Ale jeśli zostaną zbagatelizowane, mogą zacząć ciążyć.
Czeka nas epidemia problemów. Starzejemy się jako społeczeń-
stwo i liczba osób, które będą korzystać z dobrodziejstwa dłu-

Piękny 
umysł
Nasze wyobrażenia 
na temat schorzeń 
psychicznych 
i neurologicznych 
wciąż obrośnięte są 
licznymi przesądami 
i stereotypami. Boimy 
się o nich rozmawiać, 
a to sprawia, że łatwo 
zbagatelizować pierwsze 
objawy. Trzeba to zmienić.

Sposób w jaki myślimy o chorobach umysłu, jest w dużym stopniu 
winą popkultury. W listopadzie 2015 roku dr Andrzej Cechnicki, 
Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii 
CMUJ, wystosował list otwarty do polskich mediów. Z niepoko-
jem obserwujemy zjawisko występowania w polskich serialach 
stygmatyzujących treści dotyczących osób chorujących psychicznie. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy w [popularnych serialach – przyp. 
red.] mieliśmy do czynienia z przekazem, który budował fałszywy 
obraz osoby chorującej psychicznie, bazujący na społecznych lękach 
i stereotypach dotyczących zaburzeń psychicznych – alarmował.
Chodziło o seriale z milionowymi widowniami, które emitowane 
są w najlepszych czasach antenowych. Oczywiście można zadać 
pytanie: serial bazuje na stereotypach czy je buduje? Na pewno je 
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giego życia, będzie rosnąć. Narastać będą też problemy ubytków 
poznawczych, które czynią człowieka bezradnym – przestrzegał 
prof. Jacek Wciórka w rozmowie z Adamem Szostkiewiczem 
(„ja, my, oni”, nr 3/2011). Dlatego tak ważna jest edukacja. 
I to jak najszersza, pozytywna – dodaje Docent Waszkiewicz. 
Musimy sobie uświadomić, że zaburzenia psychiczne są czymś 
zwyczajnym. Lęk, depresje, zaburzenia snu da się i trzeba leczyć. 
Tylko trzeba to robić jak najwcześniej.

NIE BAĆ SIĘ SZPITALA
Szpital im. dr Józefa Babińskiego w Kobierzynie powstał ponad 
100 lat temu jako samodzielne miasto-ogród, a dziś jest wyjątko-
wym na skalę Europy zabytkiem architektury, ale też – sprawnie 
funkcjonującą placówką. Znajduje się ok. siedem kilometrów 
od ścisłego centrum Krakowa, zajmuje 52 ha. Wiele budynków 
tutaj to stare pałacyki, między którymi snują się aleje obro-
śnięte starymi drzewami. Jest nastrojowo, aż prosi się o więcej 
spacerowiczów. Ale tych brakuje – może dlatego, że Szpital 
Babińskiego to miejsce, gdzie leczy się chorych psychicznie?
Bo gdy myślimy o szpitalu psychiatrycznym, to co „widzimy”? 
Pokoje bez klamek, miękkie ściany? Może przypomina się nam 
„Lot nad kukułczym gniazdem”? Szpital w Kobierzynie tak nie 
wygląda.  Działa tu sześć pracowni plastycznych, grupy teatralne, 
muzykoterapeutyczne oraz klub poetycki „WiR”. Jest grupa 
taneczna, której uczestnicy zdobywają nagrody na turniejach 
tańca. Działa  też pracownia florystyczna.
Szpital Babińskiego, krakowskie Stowarzyszenie Archipelagi 
Kultury oraz Fundacja Revita Kraków-Kobierzyn postanowili 
więc coś zrobić, by przełamać obawy i stereotypy, a kobierzyńską 
placówkę wprowadzić na mapę atrakcji turystycznych i kultu-
ralnych Krakowa. To był jeden z celów projektu „Kobierzyn 
Bliżej”, który powstał by przełamywać opory i negatywne 
wyobrażenia, jakie wiążą się chorobami psychicznymi. Nasz 
projekt pozwoli pacjentom szpitala psychiatrycznego opowie-
dzieć własnym głosem o chorobie i leczeniu, które współcześnie 
może wyglądać inaczej, niż to sobie wyobrażamy. To pozwala 
przełamać barierę niewiedzy u osób, które nie miały dotąd 
kontaktu z takimi chorobami – opowiadają przedstawiciele 
Stowarzyszenia Antropologicznego Archipelagi Kultury, którzy 
współorganizowali projekt. Zaprosili uczestników warsztatów 
na spotkania w Szpitalu, gdzie można było porozmawiać z cho-
rymi, z lekarzami, przekonać się jak dziś leczy się osoby chore 
psychicznie. Prowadzili też badania – wywiady prowadzone 
z pacjentami Szpitala w trakcie projektu posłużą do stworzenia 
publikacji naukowej, która przedstawi problematykę chorób 
psychicznych w nowej, antropologicznej perspektywie. Wyniki 
poznamy w 2016 roku. Na bazie tych doświadczeń i spotkań 
powstają materiały edukacyjne, w tym plany zajęć o chorobach 
psychicznych.

Pragną żyć – 
tylko się boją

DR HAB. N. MED. NAPOLEON 
WASZKIEWICZ, SPECJALISTA 
PSYCHIATRA, KIEROWNIK 
KLINIKI PSYCHIATRII 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W BIAŁYMSTOKU

„Współcześni trędowaci” – określił chorych na 
schizofrenię amerykański psychiatra Edwin Ful-
ler Torrey. Dlaczego choroba psychiczna wydaje 
nam się tak straszna? Czy osoba dotknięta taką 
chorobą ma szansę na całkowite wyzdrowienie?
Straszna, dlatego, że jej nie znamy. Na schizofrenią choruje 
co setna osoba w populacji na świecie, w tym w Polsce. 
Wyrażenie „schizofrenia” pochodzi z języka starogreckiego 
– składa się z dwóch członów – schizein – „rozszczepić” 
i phren – „umysł”. Język polski, podobnie jak angielski, 
nie tłumaczy tej nazwy, ale zostawia w jej pierwotnym 
kształcie – schizophrenia.
Na świecie, generalnie używany jest termin „schizo-
frenia”, chociaż w niektórych państwach funkcjonuje 
tłumaczenie tego pojęcia jako „rozszczepienie umysłu”. 
Z powodu stygmatyzacji niektóre kraje azjatyckie np. 
Japonia, wprowadziły nowy termin w miejsce pojęcia 
„schizofrenia”. W 2002 r. w miejsce dosłownego tłumaczenia 
pojęcia „schizofrenia” (czyli „rozszczepienia umysłu”) 
wprowadzono nowy obowiązujący termin „zaburzenie 
integracji”. Badania wskazują, że po upływie trzech lat od 
zmiany nazwy, odsetek diagnoz schizofrenii w Japonii, 
wzrósł niemal dwukrotnie. Powodem zapewne jest to, 
iż pacjenci i lekarze nie są obciążeni stygmatyzującym 
i pejoratywnym wydźwiękiem starego terminu. Ponadto 
niewiele jest akcji medialnych mówiących o tej chorobie. 
Jeśli już słyszymy w mediach o schizofrenii to zazwyczaj 
w kontekście „straszenia” nią np. popełnianym czynem 
karalnym, szczególnie zabójstwem. Tymczasem w popu-
lacji pacjentów ze schizofrenią dochodzi kilkakrotnie 
rzadziej do czynów drastycznych, niż w tak zwanej 
zdrowej populacji.
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JEŹDZIMY, SZKOLIMY
Choroby neurologiczne w społecznym odbiorze często są równie 
nierozpoznane jak psychiczne. Zresztą dla wielu z nas granica 
między psychiatrią a neurologią nie jest wyraźna – obie nauki mają 
to samo pochodzenie, czasem wspólne zainteresowania, przenikają 
się. Z braku wiedzy choroby mózgu mylimy z chorobami umysłu.
Między innymi dlatego Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a roz-
poczęło pracę nad uświadamianiem natury tej choroby. Zorga-
nizowało akcję „Z Tourettem po Polsce”. Brzmi jak tytuł prze-
wodnika turystycznego i coś w tym skojarzeniu jest na rzeczy. 
Wolontariusze podróżują po Polsce i  wyjaśniają na czym polega 
zespół Tourette’a (to wrodzone zaburzenie neurologiczne, które 
charakteryzuje się występowaniem licznych tików ruchowych 
i głosowych). Opowiadają, czy to może być groźne (zazwyczaj tiki 
są łagodne, ale bywa że w cięższych przypadkach symptomem 
choroby jest niekontrolowane przeklinanie lub wykonywanie 
nieprzyzwoitych gestów). Podpowiadają też: to wcale nie taka 
rzadka choroba (dotyka około 1% dzieci między 5. a 18. rokiem 
życia, co w Polsce daje 60 tysięcy dzieci).
To jak postrzegani są ludzie z zespołem Gillesa de la Tourette’a (GTS) 
zależy przede wszystkim od nasilenia choroby. Zdecydowana 
większość chorych ma objawy łagodne, które nie przeszkadzają 
w życiu, a nawet większość z tych osób nie zgłasza się do leka-
rza, bo nie wie, że ma taką chorobę – podkreśla dr hab. n. med 
Piotr Janik z oddziału neurologicznego Szpitala Wolskiego 
w Warszawie. Ale chorzy, którzy mają silniejsze tiki, są odbierani 
przez społeczeństwo trochę inaczej. Gwałtowne tiki takie jak 
ruchy głową, ręką, nogą, oczami, w obrębie twarzy, tiki głosowe, 
mimowolne przeklinanie, to coś, co niestety może być nawet 
stygmatyzujące – dodaje.

Czy osoba dotknięta taką chorobą ma szansę na całko-
wite wyzdrowienie? Nierzadko tak, ale musi taka osoba 
być właściwie leczona, uczestniczyć w terapii. Często 
też należy brać leki przez bardzo długi czas. Ale, czy 
osoba chora na serce, alergię, chorobę raumatologiczną, 
cukrzycę nie musi brać leków przez całe życie? To już 
nas nie dziwi...

Czy osoby, które cierpią na psychiczne zaburzenia 
potrafią mówić o swoich dolegliwościach, chorobie 
i leczeniu?
Jak już im bardzo psychika „doskwiera” to tak. Wciąż 
jednak pacjenci depresyjni przychodzący do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, w 70% mówią o dolegli-
wościach głównie somatycznych, jak problemy z apetytem 
i masą ciała, problemy z zasypianiem i kontynuacją snu, 
o różnych bólach i ciężkości m.in. kończyn, osłabieniu, 
a pomijają najważniejsze symptomy, takie jak smutek, 
anhedonię (kiedy nic, co wcześniej sprawiało radość, 
nie cieszy obecnie). Ogólnie w czasach, kiedy ponad 
38% populacji Europy cierpi w ciągu roku na jakieś 
zaburzenie psychiczne (najczęściej lękowo-nerwicowe, 
depresję, zaburzenia snu, otępienie, nadużywanie/uza-
leżnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych), 
a około jednego miliona ludzi na świecie ginie corocznie 
śmiercią samobójczą, nie można nie mówić o tym pro-
blemie. Należy edukować społeczeństwo, mówić o takich 
częstych stanach, aby nie urastały one w głowie rangą, 
aż do zagrażających życiu rozmiarów.
Jeśli te prawie 40% ludzi odpowiednio wcześnie zare-
aguje na swój stan, pozwoli to im bez strachu skorzystać 
z porady specjalisty. Wtedy wcześniej problem ustąpi, nie 
„rozsadzi od środka”. Okazuje się także, że dwie trzecie 
osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, nie jest 
leczona. Czeka nas więc głównie walka ze stygmatyzacją, 
bo już jak się powszechnie o czymś mówi, to i zaczyna 
być to problem „normalnie” traktowany.
Może kiedyś zaburzenia psychiczne będą traktowane 
zwyczajnie, np. jak grypa. Nie przez przypadek przytaczam 
przykład grypy, gdyż w zaburzeniach psychicznych coraz 
częściej mówi się np. o depresji jako o stanie podobnym 
do grypy, któremu towarzyszą: zapalenie, bóle kończyn, 
osłabienie, smutek, brak energii, anhedonia itd. Podobnie 
w innych zaburzeniach psychicznych czynnik zapalny 
coraz częściej wydaje się być bardziej istotny.

Szkolenie dla rodziców w ramach akcji z „Tourettem po Polsce”.
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W wielu przypadkach osoby cierpiące na schorzenia 
psychiczne odczuwają strach przed wykluczeniem 
społecznym. Czy przyczynia się do tego stygma-
tyzacja? Czy jej konsekwencje mogą być groźne 
dla chorego i jego otoczenia?
Tak, i to bardzo. Przypominam jednak, że stygmatyzu-
jemy często my – otoczenie, ale także rodzina chorego, 
przyjaciele, np. przez „patologiczne oszczędzanie” takiej 
osoby. Wykluczenie to właśnie pozbawienie chorego 
obowiązków, pracy, zajęć domowych. Osoba odtrącana 
nie musi być chora, aby czuć się źle. Wystarczy pozbawić 
ją pracy po jej wyzdrowieniu.

Jak można zmienić spojrzenie społeczeństwa na 
chorobę psychiczną? Czy edukacja w tym zakresie 
byłaby istotna?
I to jak najszersza edukacja, „pozytywne” akcje medialne 
o zwyczajności zaburzeń psychicznych, zwyczajności lęku, 
depresji, zaburzeń snu. Pamiętajmy także, że tzw. „niezwy-
czajne” psychotyczne zaburzenia, typu schizofrenii dotykają 
około 1% populacji. Takie osoby mimo że mogą mieć objawy 
psychotyczne, raczej odczuwają lęk, izolują się od otocznia, 
ale między ludźmi pragną żyć – tylko się boją. Pomóżmy im.

Dlaczego choroby psychiczne ukrywa się przed 
innymi? Czy chorzy psychicznie są w Polsce dys-
kryminowani?
Trochę dyskryminowani są, ale wynika to z niewiedzy społe-
czeństwa, braku dialogu z nimi/nami. To pewien paradoks, 
bo jak można dyskryminować prawie 40% społeczeństwa? 
Może lepszym sformułowaniem byłoby, że ci chorzy są 
izolowani, „urzędowo oszczędzani”. Musimy pamiętać, że 
osoby z zaburzeniami psychicznymi są mniej skuteczne 
w manifestowaniu potrzeby pomocy. Ponadto nie ma jeszcze 
„mody” w Polsce na „liczenie się” z zaburzeniami psychicz-
nymi, z kosztami izolacji chorych. Zaburzenia psychiczne są 
jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Ponad 
40% kosztów ekonomicznych tych schorzeń wynika z utraty 
produktywności chorych, absencji w pracy, rent itd. Edukujmy 
społeczeństwo, destygmatyzujmy, stosujmy profilaktykę 
i wczesną prewencję zaburzeń psychicznych, a jako spo-
łeczeństwo będziemy lepsi i bardziej zasobni w fundusze.

Dziękuję za rozmowę
ROZMAWIAŁ: PIOTR SAWCZUK

Dzięki projektowi „Z Tourettem po Polsce” powstała sieć kil-
kudziesięciu przeszkolonych wolontariuszy (liderów lokalnych 
i pomocników), którzy działają w różnych regionach całej Polski. 
W tym gronie są sami chorzy, ich rodzice, rodzeństwo i ci, któ-
rzy chcą działać na rzecz społeczeństwa. Organizują szkolenia, 
prowadzą pogadanki w szkołach dla uczniów, dla nauczycieli, dla 
studentów medycyny. Czasem się też bawią: wszyscy (i zdrowi, 
i chorzy) spotykają się na imprezach integracyjnych. Może być 
to tzw. „Żywa Biblioteka”, w której w roli książek występują osoby 
opowiadające swoje historie – życia z chorobą albo z osobą chorą. 
A czasem zawody sportowe z udziałem reprezentanta Polski 
w koszykówce, który również zmaga się z Tourettem. Chodzi o to, 
by pokazać, że mimo zaburzeń, chorzy są częścią społeczeństwa 
i są w stanie doskonale i bez szkody dla kogokolwiek ze swoich 
ról się wywiązywać. Zawsze powtarzam, że jeśli w trakcie leczenia 
chorych, objawy się zmniejszają, powinni oni normalnie wracać 
do pracy, szukać pracy, normalnie funkcjonować, bo absolutnie nie 
ma do tego żadnych przeciwwskazań – podkreśla docent Janik.
Bo jeśli szukać sposobu na zrozumienie tego, co uważamy za 
„nienormalne” (brzydkie słowo, przepraszamy), to przede wszyst-
kim musimy zrozumieć, że jest to element naszej codzienności. 
Z którym możemy sobie poradzić, jeśli tylko nie będziemy się 
bać chorób umysłu i mózgu. Ani naszego, ani innych.

PIOTR SAWCZUK, ARKADIUSZ KACZANOWSKI

i
PROJEKTY „KOBIERZYN BLIŻEJ”  

ORAZ „Z TOURETTEM PO POLSCE”  
WSPÓŁFINANSOWANE BYŁY ZE ŚRODKÓW  

EOG I FUNDUSZY NORWESKICH.
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Zorganizowany w ramach akcji „Tourettem po Polsce” piknik rodzinny 
w Warszawie.
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Ciężki problem
Już dziś problem nadwagi i otyłości 
u dzieci w Europie Zachodniej oraz 
w USA nazywany jest epidemią. 
W Polsce zjawisko nie jest jeszcze tak 
powszechne, niestety, coraz więcej 
dzieci cierpi na nadwagę. Niewielu 
rodziców jednak wie, że „dorosłe 
problemy” z wagą zaczynają się już 
w dzieciństwie.

To zadziwiające, że spośród tylu produktów dzieci najchętniej 
wybierają parówki i czekoladki, prawda? Nie powinno nas to 
dziwić. Produkty wysokoprzetworzone są produkowane (i projek-
towane!) tak, by pobudzać wszystkie zmysły i zwiększać uczucie 
zadowolenia – mówi Monika Gabas, dietetyk i autorka bloga 
drlifestyle.pl. Sam fakt, że polskie dzieci tyją najszybciej w Euro-
pie, a ich aktywność fizyczna w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie 
spadła, bardzo niepokoi. Wiele zależy tu od postawy rodziców 
– to właśnie oni dają przykład – swoją własną, codzienną dietą 
i stylem życia. Dlatego budowanie ich świadomości i zdrowych 
nawyków – np. rodzinnych aktywności na świeżym powietrzu 
czy wspólnego gotowania, jest tak ważne.
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CZYM SĄ NADWAGA I OTYŁOŚĆ?
Warto wyjaśnić definicję dwóch zjawisk: nadwagi i otyłości. Z tą 
pierwszą mamy do czynienia, gdy wskaźnik masy ciała – BMI 
(czyli miara wagi człowieka w stosunku do jego wzrostu) jest 
równy od 25 do 30. Otyłość natomiast najłatwiej można zdefi-
niować jako stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej 
niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. 
Z problemami tymi borykają się niestety nie tylko dorośli. 
Zazwyczaj pierwsze symptomy pojawiają się o wiele wcześniej, 
bo już w dzieciństwie. Warto zaznaczyć, że otyłość nie musi być 
wcale zjawiskiem nabytym – nieraz wynika także z choroby lub 
uwarunkowań genetycznych. Jak jednak zauważają dietetycy, 
często to my, dorośli, robimy z dzieci grubasy – zamiast zdrowych 
kanapek do szkoły wręczając im pieniądze lub pączki, zamiast 
gotować w domu, jedząc fast foody na mieście. Do nadwagi 
i otyłości dzieci przyczyniamy się także wtedy, gdy wypisu-
jemy swoim dzieciom zwolnienia z lekcji wf-u. Każdy rodzic 
powinien pamiętać, że w większości przypadków otyłe dziecko 
staje  się otyłym dorosłym (według danych Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, około 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi 
w wieku dorosłym). Przekazanie dziecku zdrowych nawyków 
żywieniowych i wiedzy o racjonalnym odżywianiu powinno 
być położone wysoko na liście celów każdego rodzica – dodaje 
Monika Gabas.

ALTERNATYWNE SPORTY
Wiele jak widać leży w rękach rodziców. Ruch wcale nie musi 
dzieciom kojarzyć się z nudą – pociechom warto jest pomóc 
w wyborze oryginalnego sportu – takiego, który może stać się 

pasją i towarzyszyć im przez lata. Z pewnością na chłopcach 
w wieku szkolnym wrażenie może zrobić boks szachowy, który 
daje nie tylko siłę, ale też rozwija intelekt. Polega on na 11 
rundach naprzemiennych: 6 gra się z przeciwnikiem w szachy, 
a 5 spędza się, boksując. Jedna runda szachowa to 4 minuty, 
natomiast bokserska – 3 minuty. Pomiędzy nimi są krótkie 
przerwy na założenie lub zdjęcie rękawic bokserskich, albo: 
wstawienie bądź zdjęcie z ringu stołu z planszą szachownicy. 
Taki rodzaj sportu szczególnie może spodobać się chłopcom, 
ponieważ daje możliwość spożytkowania energii, ale też mądrego 

MONIKA GABAS, DIETETYK, AUTORKA BLOGA DRLIFESTYLE.PL

Wśród dzieci w wieku 1,5 – 2 lat większość przynajmniej raz dziennie je słodkie ciastka, 
a prawie połowa pije wyłącznie soki i napoje. Jednak każdy moment jest dobry na to, by 
wprowadzić pozytywne zmiany do codziennego odżywiania. Na szczęście nie potrzeba 
tu rewolucji! Można zacząć od wprowadzenia drobnych zmian, jak na przykład:
• regularnych, rodzinnych posiłków bez akompaniamentu telewizora;
• szwedzkiego stołu – jeśli w domu będzie stałe miejsce, w którym dziecko będzie mogło 
znaleźć umyte i pokrojone owoce czy warzywa, jest wysoce prawdopodobne, że będzie 
po nie sięgać równie chętnie, co dawniej po słone przekąski;
• żeby uatrakcyjnić formę podawania owoców czy warzyw można układać je na talerzu 

tak, by tworzyły obrazek, lub przy pomocy foremek do ciastek wycinać z nich ciekawe kształty czy figurki. To 
również dobry sposób na wykreowanie sytuacji, w której dziecko może samo zdecydować o tym, co zje (np. 
podanie na talerzu trzech owoców i trzech warzyw, by samo mogło sięgnąć po to, na co ma największą ochotę);
• wspólnej aktywności fizycznej – spacer, ścianka wspinaczkowa, taniec, przejażdżki rowerowe, szaleństwo na 
placu zabaw przyczynią się nie tylko do poprawienia kondycji dziecka, ale również zwiększą jego apetyt na 
odżywcze produkty.
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Co ważne, zdrowie dzieci – zarówno to fizyczne, jak i psychiczne 
często zależy właśnie od ich wyglądu. Nie od dziś wiadomo, że 
w wieku szkolnym budują one swoją samoakceptację i poczucie 
własnej wartości. Rówieśnicy bywają niestety bezlitośni, a fakt, 
że któryś z kolegów może być grubszy i odstawać wyglądem od 
reszty naraża na kpiny oraz odrzucenie w klasie.
Dlatego oprócz zdrowej, zrównoważonej diety tak ważny już 
od najmłodszych lat jest sport – i tu niestety pojawia się dziś 
kolejny problem. Według statystyk tylko 19% dzieci bierze udział 
w lekcjach wf-u w szkole podstawowej, a 24% w gimnazjum. Tak 
mała liczba uczestniczących w tych zajęciach wynika zazwyczaj 
z trzech przyczyn: zwolnienia wypisanego przez rodziców, braku 
stroju oraz zwolnienia lekarskiego. Duża część dzieci otwarcie 
przyznaje też, że lekcje wf-u nie są w ogóle ciekawe. Dlatego też 
problem braku ruchu był inspiracją do powstania akcji „Stop 
zwolnieniom z wf-u” zainicjowanej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Założeniem tej szeroko nagłaśnianej w mediach 
i wspieranej przez gwiazdy sportu inicjatywy jest walka z plagą 
zwolnień w polskich szkołach. Ale również – między innymi 
– uświadomienie rodziców w temacie roli zajęć sportowych 
w życiu dziecka, przekonanie jak największej liczby lekarzy, 
by nie wypisywali zwolnień z ćwiczeń, wsparcie warsztatowe 
nauczycieli w prowadzeniu zajęć. Akcja „Stop zwolnieniom 
z wf-u” odniosła sukces w mediach, między innymi także dzięki 
znanym gwiazdom, które pomogły ją nagłośnić – w ich gronie 
znaleźli się m.in.: Anna Lewandowska, Marcin Gortat czy 
Dariusz Michalczewski.

WARTO WYJŚĆ NA ZEWNĄTRZ
W naszym społeczeństwie z nadwagą wciąż zmaga się ponad 
połowa Polaków. Świetną odpowiedzią na ten problem mogą 
być także powstające licznie, także na osiedlowych podwórkach, 
siłownie pod gołym niebem. Są to miejsca nie tylko ogólno-
dostępne i bezpłatne, ale także dające możliwość przebywania 
na świeżym powietrzu całej rodzinie. Wysokiej jakości sprzęty 
są odporne na działanie temperatury i trudne warunki atmos-
feryczne – dlatego wiele ćwiczeń można na nich wykonywać 
przez okrągły rok. Dodatkową zaletą jest fakt, że takie siłow-
nie często ustawia się np. przy dziecięcych placach zabaw lub 
innych miejscach rekreacyjnych (np. parkach), dlatego mogą 
z nich korzystać rodzice spacerujący z dziećmi, tym samym 
dając przykład swoim pociechom już od pierwszych lat ich 
życia. Rekreacja na świeżym powietrzu pozwala nie tylko ćwi-
czyć razem z dziećmi, ale również... szybciej spalać kalorie. 
Dobrze wiedzą o tym mieszkańcy Rejowca Fabrycznego. To 
właśnie tu powstało Sportowe Centrum Promocji Zdrowia, 
na które składa się  nowoczesny plac zabaw oraz strefa rekre-
acji ruchowej, obejmująca siłownię letnią, linarium i skałki 
wspinaczkowe. Inwestycja w Rejowcu Fabrycznym to jeden 

NATALIA TUR, SOCJOLOG, 
AUTORKA BLOGA 
NISHKA.PL

Nigdy nie miałam pro-
blemów z aktywnością 
ruchową moich dzieci 
z jednego prostego 
powodu: dla nich ruch 
był naturalny, bo ich 
rodzice, czyli ja i mąż 

zawsze prowadziliśmy aktywny tryb życia. Co 
weekend, a w okresie wiosenno-letnim również 
w tygodniu, chodziliśmy na spacery, jeździliśmy 
na rowerze, biegaliśmy, od czasu do czasu 
chodziliśmy na basen. Nigdy nie wypowiadali-
śmy się o ruszaniu się jako o czymś męczącym 
bądź nudnym, lecz atrakcyjnym. Stworzyliśmy 
w ich głowach skojarzenie „ruszać się znaczy 
być szczęśliwym”. Z jednej więc strony świeci-
liśmy dobrym przykładem, w myśl zasady, że 
dziecko internalizuje styl życia rodziców, z drugiej 
strony przedstawialiśmy aktywności ruchowe 
w samych superlatywach. Dzieci niechodzące 
na lekcje wychowania fizycznego, z nadwagą 
lub otyłością mają „to” zwykle po rodzicach. 
Trudno wymagać od dziecka, które dostaje 
posiłki ubogie w warzywa i owoce, za to obfite 
w cukry i węglowodany, prowadzącego tak jak 
pozostali domownicy leżąco-siedzący tryb życia, 
by zachowało szczupłą sylwetkę ciała. Moja 
córka uczy się w sportowym gimnazjum i wie, 
jak każdy sportowiec, że ruch doskonale wpływa 
nie tylko na sylwetkę i zdrowie, ale i na nastrój 
oraz rozwój intelektualny. Tę zachętę i obietnicę 
„lepszego życia” mogą wykorzystać rodzice 
dzieci, które niechętnie uczestniczą w lekcjach 
WF-u i innych aktywnościach ruchowych. Przede 
wszystkim jednak to rodzice powinni zabrać 
się za siebie, dzieci z pewnością w pewnym 
momencie pójdą w ich ślady.
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rozwiązywania sporów. Mottem tej dyscypliny jest bowiem hasło: 
„walki toczą się na ringu, a wojny toczą się na planszy”. Kiedy 
natomiast chcemy do sportu zachęcić dziewczynki, również 
warto pomyśleć o zajęciach, które dadzą im kilka korzyści 
jednocześnie. Na przykład lekcje karate czy judo to nie tylko 
zdrowy ruch i wysportowana sylwetka, ale i umiejętności samo-
obrony, które zostają na całe życie i mogą przydać się w najmniej 
oczekiwanych momentach.
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z ponad 100 kompleksów sprotowo-rekreacyjnych – nie tylko 
boisk, skoczni w dal, kortów tenisowych, stół do gier w tenisa 
stołowego, ale także miejsc, w których zadbano o potrzeby 
osób niepełnosprawnych – wybudowanych dzięki wsparciu 
funduszy norweskich i EOG.
Jak zauważają trenerzy personalni, do aktywności wykonywanych 
na zewnątrz potrzebujemy więcej energii – tym samym – spalamy 
również więcej kalorii niż w zamkniętej siłowni. Tak intensywne 
dotlenienie sprawia, że poczujemy się bardziej zmęczeni. Dzięki 
temu, że tlen dostaje się do wszystkich komórek ciała, zapew-
nia maksymalny poziom ich odżywienia. Ponadto, o wiele 
przyjemniej jest ćwiczyć w otoczeniu zieleni i z widokami na 
krajobraz, niż w zamkniętych czterech ścianach. Siłownia pod 
gołym niebem to niewątpliwie świetne miejsce na spędzenie 
razem czasu aktywnie – niezależnie od wieku czy kondycji.

Kiedy z ruchem uda się jednocześnie połączyć także zdrowe odży-
wianie, z pewnością uda się zażegnać wiele dziecięcych problemów 
ze zdrowiem. Mimo że dzieci tak chętnie sięgają po fast foody czy 
słodycze, zdrowe posiłki również da się podawać w atrakcyjnej dla 

najmłodszych formie – wystarczy oryginalny pomysł na kolorową 
potrawę. W rozwoju dziecka najważniejsze jest jednak wsparcie 
rodziców – nieraz do uprawiania sportu mogą zachęcić najbardziej 
niepozorne rzeczy: podarowane nowe korki do piłki nożnej, ładny 
strój na wf czy wymarzone rakietki do ping-ponga.
Ważny jest także dobrze zorganizowany, wspólny czas – który 
mama lub tata poświęcą na odprowadzenie lub odebranie pociechy 
z wieczornych zajęć karate lub lekcji tańca towarzyskiego. Na 
fakt, czy dzieci chętnie będą uczestniczyły w zajęciach rucho-
wym wpływają także rówieśnicy. Motywacją może być też 
chodzenie na dodatkowe zajęcia np. ze starszym bratem lub 
siostrą. Rodzeństwo potrafi dodać śmiałości w grupie i nauczyć 
sportowej rywalizacji poprzez wspólne zabawy.

JUDYTA KOKOSZKIEWICZ 
FOT. SHUTTERSTOCK

i
BUDOWĘ SPORTOWEGO CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA 

W REJOWCU FABRYCZNYM WSPARTO  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY NORWESKICH I EOG.
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Ucieczka 
z przedmieść

– Jestem tam jedyną osobą bez samochodu. Nikt nie chodzi pieszo, wyobrażasz to sobie?! 
– Debjani opowiada z miną osoby, która sama nie wierzy w to, co widziała. Właśnie 
przyjechała z Atlanty, jednego z najbardziej rozproszonych i zmotoryzowanych miast 
świata, gdzie wokół niewielkiego centrum rozlały się gigantyczne przedmieścia, a do 
najbliższego sklepu są dwie mile. Ze skąpej komunikacji miejskiej korzystają tylko 
najbiedniejsi, i to nie często, bo do przystanku autobusowego daleko, a chodników 
brak. Wszędzie duże domy, identyczne podjazdy i trwaniki, cisza i ślepe uliczki. 
Kręcę głową z niedowierzaniem, tym bardziej, że obie siedzimy przy jednym z naj-
bardziej zatłoczonych skrzyżowań Kalkuty, przez które płynie właśnie morze pieszych 

PO LATACH BADAŃ 
OKAZAŁO SIĘ, ŻE 
ZAMIAST UCIEKAĆ ZE 
ŚRÓDMIEŚĆ, WARTO 
JE ULEPSZAĆ.

felieton_PAULINA WILK.indd   42 18.12.2015   15:24



FELIETON PAULINY WILK

43

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

i dziesiątki wyładowanych ludźmi autobusów, rikszy oraz rowerów. Kto się do pojazdu 
nie zmieścił, rusza pieszo – po jezdni, między samochodami, przez chodniki zbudo-
wane niedawno, a kompletnie już zrujnowane, bo bezdomni wykradają płyty, by z nich 
sklecić uliczne paleniska. 

Właśnie zapadł zmrok i intensywność tego gigantycznego miasta, liczącego ponad 20 
mln osób, przybiera na sile – ludzie wylewają się z zakamarków i uliczek, wyładowane 
autobusy ryczą głośniej, sprzedawcy na straganach uwijają się w upale. Przyspieszają 
nawet weterani indyjskiej komunikacji – ślamazarne tramwaje z drewnianym podwoziem, 
pamiętające czasy Brytyjczyków. W tej samej chwili we wszystkich dzielnicach Kalkuty 
wydarza się to samo: miliony ludzi idą, przeciskają się i biegną do swych spraw. Hałas, 
spaliny, ciasnota przekraczają wszelkie normy. A jednak mieszkańcy Indii są szczęśliwsi 
niż ludzie w Atlancie. I mimo ekstremalnych wręcz realiów bywają też zdrowsi.

Zadowolenie, dobra kondycja są w miastach odwrotnie proporcjonalne do tego, 
co nazywamy komfortem. Choć modelem szczęścia pozostaje dom pod miastem 
i dojeżdżanie do pracy samochodem, lawinowo przybywa dowodów, iż jest to jeden 
z najbardziej unieszczęśliwiających modeli życia. W USA, gdzie autostrady wdzierają 
się do serc miast i mają zapewniać szybki dojazd z przedmieść, widać to najwy-
raźniej. Godziny spędzane w samochodach wywołały masową otyłość, wieczory 
i weekendy spędzane w rezydencjach, bez kontaktu z sąsiadami, poczucia mobilności 
i zmienności, wywołują epidemię depresji i osamotnienia. A jest jeszcze stres zwią-
zany z utrzymaniem tego kosztownego i – jak się okazuje smutnego – życia na kredyt.  
Wbrew pozorom radość znacznie częściej deklarują ci, którzy jeżdżą do pracy komuni-
kacją miejską, rowerami lub chodzą. Ponieważ więcej są w ruchu, ich serca i kręgosłupy 
otrzymują odpowiednią dawkę gimnastyki, ciało produkuje endorfiny, a choroby zwią-
zane z nadciśnieniem i nadwagą dotyczą ich rzadziej. Bycie wśród ludzi daje poczucie 
sensu, a mieszkanie w dzielnicy, z której można pieszo dotrzeć do kin, sklepów, boisk 
i parków zwiększa poczucie wolności i satysfakcji. W dzielnicach małych sklepów, 
placów zabaw, skwerów i urzędów wskaźniki depresji, nawet w starości, są niższe niż 
w strefach willowych i blokowiskach. Po latach badań okazało się, że zamiast uciekać 
ze śródmieść, warto je ulepszać. A im większy wpływ na okolicę mają sami mieszkańcy, 
tym szybciej miasta stają się bezpieczniejsze i zdrowsze społecznie.

Na przekór planistom, którzy od początku XX w. projektowali metropolie podzielone 
na obszary o różnych funkcjach, ludzie najlepiej czują się w środowisku mieszanym, 
czyli tam, gdzie wszystkie kluczowe potrzeby mają w zasięgu spaceru. Bo swobodne 
chodzenie po przestrzeni publicznej, nawet zatłoczonej czy brzydkiej, ale wspólnej 
i otwartej, jest podstawowym prawem mieszkańców. I najpowszechniejszą, darmową 
formą aktywności fizycznej, wspaniale wręcz zwiększającą zadowolenie z życia.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwają gorączkowe poszukiwania szczę-
śliwego, zdrowego i ekologicznego miasta. Na piaskach pod Abu Zabi wyrasta 
Masdar – eksperymentalne miasteczko przyszłości, w którym... obowiązuje zakaz 
ruchu kołowego. Wszędzie chodzi się pieszo wzdłuż wąskich alejek i małych, zacie-
nionych skwerów. Życie rozwija się w małej skali, zgodnie ze starą prawdą o tym, 
że nawet na pustyni ludzie do szczęścia i zdrowia potrzebują jednego – bliskości.  
Paulina Wilk
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Chcemy  
dostępu  

do morza
Na drodze staną nam: zbyt wąska 

ścieżka, ażurowa płyta na ziemi, 
źle zaplanowany podjazd. Albo po 
prostu schody zamiast podjazdu. 

Przeszkadza też piasek, bo to plaża 
w końcu, nie? Ktoś zapomniał o znaku 

– brakuje wskazówek, gdzie jest to 
„właściwe” wejście. Więc trzeba 

błądzić i czujnie się rozglądać. Choć 
i tak zwykle nie ma za czym. Morze 

jest jakby na wyciągnięcie ręki, 
a mimo to – wciąż daleko.  
Można się zdenerwować.

Brzmi absurdalnie? Nie, jeśli poruszasz się na wózku, o kulach 
albo jesteś niewidomy. Polska ma granicę morską o długości 
440 km. Wybrzeża mamy znacznie więcej – łącznie 770 km. 
Jest tylko dla wybranych. Dostępu do morza domagają się też 
osoby niepełnosprawne – bo na razie rzadko pamięta się o tym, 
że one też mają prawo do piasku, wody, bryzy, jodu.

PLAŻA
Są miejsca, gdzie jest dobrze. Są pomosty, toalety publiczne przy 
plażach. W Gdańsku można wynająć wózek do jazdy po piasku. 
Wciąż jednak brakuje rozwiązań całościowych co związane jest 
ze świadomością potrzeb różnych grup osób oraz znajomością 
zasad projektowania uniwersalnego podkreśla Sylwia Nikko Bier-
nacka, prezeska Fundacji Machina Fotografika, która pracuje na 
rzecz tworzenia plaż przyjaznych m.in. dla niepełnosprawnych. 
Oprócz Sylwii Nikko Biernackiej jest jeszcze m.in. Jolanta 
Kwiatkowska (kiedyś wójt gminy Stegna) i Anna Rutz (prezeska 
Fundacji Elektrownia Inspiracji). Spotkały się nad Bałtykiem. 
Połączył je projekt „440 km po zmianę”, którym pomagają 
kobietom z niepełnosprawnością stać się aktywnymi, samo-
dzielnymi uczestniczkami życia – także publicznego. Razem 
z ambasadorkami akcji (w tym gronie są m.in. Monika Kuszyńska, 
Iwona Krzyżak, Monika Jankowska-Rangelov) przemierzyły 
polskie wybrzeże. Rozmawiały, współpracowały. Była to też 
okazja do obserwacji. Z tego zrodził się pomysł, by pracować 
na rzecz plaż dostępnych dla różnych grup użytkowników. 
Najpierw (w efekcie konsultacji społecznych) powstała publi-
kacja: „Plaże dostępne dla wszystkich”, gdzie przedstawiono 
rekomendacje do planów modernizacji wejść na plaże w miejsco-

Fot. Plaże dostępne dla wszystkich/Fundacja Machina Fotografika/Licencja: CC BY-NC-SA
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wościach Stegna i Jantar, których zastosowanie umożliwi pobyt 
nad morzem osobom o różnym stopniu sprawności, osobom 
starszym czy z dziećmi.  W tym roku podobne konsultacje 
przeprowadzono w kolejnych dziesięciu nadmorskich gminach. 
Przychodzili specjaliści, samorządowcy, działacze społeczni, 
zwykli mieszkańcy. Był odzew, było zainteresowanie. Nasza Fun-
dacja w Stegnie zapoczątkowała konsultacje społeczne z udziałem 
różnych grup osób w kontekście terenów zielonych z dostępem do 
wody.  Przecieramy szlak. Z przekazem edukacyjnym staramy 
się dotrzeć do różnych grup osób, także turystów i turystek oraz 
osób zamieszkujących wybrzeże – mówi Sylwia Nikko Biernacka. 
W marcu w Gdyni Fundacja Machina Fotografika organi-
zuje konferencję, na której przedstawione zostaną rozwiązana 
wypracowane w trakcie konsultacji. Organizatorki liczą na to, 
że propozycje zainteresują samorządowców.

MIASTO
Plaże to nie wszystko. W Lublinie o przywrócenie miasta pieszym 
walczy Fundacja tu obok – wspólnie z władzami opracowują 
zbiór zasad projektowania ulic, budynków. W Łodzi o jakość 
przestrzeni publicznej upomina się Fundacja Fenomen – wskazują 

błędy jakie popełniono, proponują rozwiązania. We Wrocławiu 
inicjatywa Nie olewamy miasta chce m.in. zwiększenia liczby 
toalet publicznych. W Warszawie po raz trzeci zorganizowano 
Tydzień Kultury Bez Barier by pokazać, że z teatrów, kin czy 
galerii na co dzień też mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
Chodzi jednak o coś więcej. Projektować coś „dostępnego dla 
każdego” oznacza tak modelować świat, by był przyjazny dla 
kogoś kto ma problem z poruszaniem się lub niedowidzi, ale też 
dla kogoś kto ma sokoli wzrok, jest bardzo młody albo całkiem 
już dojrzały, trochę za wysoki bądź też zbyt niski. By było tak, 
że jeśli zachorujemy albo coś nam się stanie, to rzeczywistość 
nie stała się dla nas problemem.
Utopia? Oczywiście. Ale są tacy, którzy wierzą, że da się do 
niej zbliżyć. Obmyślają: produkty, urządzenia, domy, świat. 
Ich podręcznik to siedem zasad tzw. projektowania uniwer-
salnego (universal design). Opracowano je blisko 20 lat temu 
w USA, by pokazać jak tworzyć rzeczywistość, z której może 
korzystać jak najszersza grupa osób. Bez konieczności dodat-
kowego adaptowania i przystosowywania jeśli np. jesteśmy 
niepełnosprawni. Pomysł na „Plaże dostępne” również do 
tych zasad się odwołuje.

POLACY ZAPROJEKTOWALI

Desta – to biurko i stół w jednym. Projekt powstał z myślą 
o małych mieszkaniach, gdzie jedno pomieszczenie pełni 
często więcej, niż jedną funkcję. Prosty system przechowywa-
nia dla najczęściej używanych w pracy przedmiotów, sprawia 
że są po rozłożeniu schowane pod blatem, a samo biurko 
staje się stołem nawet dla 6 osób. Projekt: Anna Wójcik, 
www.anawojcik.com

Aplikacja bankomatowa ma umożliwiać samodzielne korzystanie przez 
niewidomych z bankomatów. Sercem systemu jest ułatwiająca obsługę 

urządzenia naklejka z instrukcją w języku Brailla na ekran. Uzupełnia ją kod 
dźwiękowy informujący o wykonywanej czynności oraz system oznaczeń 
urządzenia w przestrzeni publicznej. Projekt: Paweł Kowalski, www.d4a.pl

Specjalna zakrętka do 
butelki Pet, która umoż-
liwia łatwe odkręcanie 

i zakręcanie jej przez 
osoby mające np. pro-
blemy ze stawami albo 

palcami. Projekt. Beata 
Łupińska, Kamila Brze-

sińska. Fot. Centrum 
Designu Gdynia
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Miasto dla ludzi, czyli jakie? Toms Kokins i Evelina Ozola, aktywiści z grupy Fine Young Urbanists z Rygi, postanowili pokazać jak wyglądałaby ulica, która 
respektuje zarówno potrzeby pieszych i zmotoryzowanych. „Wykroili” 14 metrowy kawałek ulicy w stolicy Estonii, który urządzili tak, by stał się modelem 
w skali 1:1 idealnej przestrzeni miejskiej – z kawiarniami, szerokim chodnikiem, dróżką dla rowerzystów oraz ulicą dla aut. Fot. Kaspars Kursišs
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Szafka Mobile przeznaczona dla każdego – 
z uwzględnieniem zwłaszcza potrzeb ludzi star-
szych oraz niepełnosprawnych. System składa się 
z ruchomych modułów, których ruch odbywa się 
okrężnie i dwukierunkowo (pionowo i poziomo). 
Pomysł na szafkę Mobile powstał na Wydziale 
Form Przemysłowych ASP w Krakowie, a obec-
nie projekt jest rozwijany przez twórcę projektu 
i czeka na wejście do produkcji. Projekt: Michał 
Kracik, www.exeon.co

Szafka Mobile przeznaczona dla każdego – 
z uwzględnieniem zwłaszcza potrzeb ludzi star-
szych oraz niepełnosprawnych. System składa się 
z ruchomych modułów, których ruch odbywa się 
okrężnie i dwukierunkowo (pionowo i poziomo). 
Pomysł na szafkę Mobile powstał na Wydziale 
Form Przemysłowych ASP w Krakowie, a obec-
nie projekt jest rozwijany przez twórcę projektu 
i czeka na wejście do produkcji. Projekt: Michał 
Kracik, www.exeon.co

Kuchenny pomocnik DiTu to składane siedzisko przeznaczone do kuchni. Umożliwia pracę 
w pozycji półsiedzącej lub półstojącej znacznie odciążając nogi oraz plecy, a łatwość zmiany 
pozycji zachęca do krótkiego odpoczynku podczas gotowania. Może służyć także jako drabinka. 
Projekt: Stefan Hamiga, www.stefanhamiga.com, fot. Paged Meble

Zestaw stołowy Totu składa 
się z naczyń oraz tacy i uła-

twia spożywanie posiłków 
osobie ociemniałej w star-

szym wieku. Taca wyposażona 
w magnesy i reliefy ułatwia 

orientację w ułożeniu naczyń, 
wspomaga pamięć prze-
strzenną, wyznacza mały 

obszar łatwy do orientacji. 
Magnesy określają stałe 

miejsca naczyń oraz zabez-
pieczają przed ich przypad-

kowym przesunięciem (np. 
wylaniem płynu). Projekt: 

Natasza Sałańska, 
www.natasza.beneakebe.com

SZKOŁA
W Polsce zainteresowanie tematem projektowania uniwersalnego 
pojawiło się pod koniec XX wieku. Jedną z pierwszych jego 
promotorek była prof. Ewa Kuryłowicz. Wtedy też tematem 
zainteresował się dr Marek Wysocki, który dziś szefuje Cen-
trum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej. 
Angażuje się społecznie, jest autorem wielu publikacji o pro-
jektowaniu przestrzeni wspólnej (m.in. poradnika dla Fundacji 
Fenomen) czy Standardów Dostępności dla Gdyni i Gdańska. 
Idee projektowania uniwersalnego stara się też zaszczepić swoim 
studentom. Największy przełom nastąpił w 2004 roku, gdy roz-
począłem program warsztatów o projektowaniu miast bez barier. 
Uczyłem, a może bardziej uświadamiałem studentów, jak to jest 
być osobą niepełnosprawną w przestrzeni publicznej. Siadali na 
wózki inwalidzkie i chodzili w specjalnych goglach z białą laską 
po centrum miasta – wspomina dr Wysocki.

Podobne zajęcia organizuje też prof. Kuryłowicz. Ale pro-
mowanie � lozo� i universal design to wciąż domena grupki 
pasjonatów, a nie obowiązkowe zajęcia na uczelni – nawet jeśli 
mowa o kierunkach związanych z projektowaniem. Nie tylko 
kierunki projektowe powinny mieć zajęcia warsztatowe z projek-
towania uniwersalnego, ale również kierunki humanistyczne np. 
menadżerskie, socjologiczne, ekonomiczne czy nawet artystyczne. 
Absolwenci wyższych uczelni są elitą, która o losie osób z różnymi 
dysfunkcjami będzie kiedyś decydować. Z tego względu musimy być 
na ich problemy szczególnie wrażliwi – uważa dr Marek Wysocki.
Dziś to m.in. Gdynia jest najlepiej przygotowana, by być miastem 
wzorowo zaprojektowanym dla mieszkańców. Władze chcą 
współpracować, są już opracowane Standardy Dostępności, 
których wytyczne się powoli wdraża. Brakuje tylko specjalistów, 
którzy byliby w stanie kontrolować, czy wszystko przebiega 
zgodnie ze wskazówkami. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze to 

POLACY ZAPROJEKTOWALI
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od 2016 roku na Politechnice Gdańskiej ruszą studia podyplo-
mowe przygotowujące specjalistów od wdrażania projektowania 
uniwersalnego w miastach. Pytanie tylko, czy władze z usług 
takich specjalistów będą chciały albo potrafiły korzystać? Z jednej 
strony samorządy nie zawsze mają wystarczające pieniądze, by 
takie inwestycje realizować. Szczególnie mniej zasobne gminy. 
Szansą na wdrożenie projektów jest wielosektorowa współpraca. 
Tak naprawdę większą przeszkodą na ten moment jest niewy-
starczający przepływ informacji między różnymi jednostkami 
samorządowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie plażą i terenem 
wokół. Udział w przygotowanych przez nas konsultacjach był 
okazją do spotkania się i wspólnej rozmowy takich podmiotów, 
w czym widzimy dodatkową wartość i z czego się cieszymy – 
ocenia Sylwia Nikko Biernacka.

DOM
Jako obywatele mamy prawo domagać się by ulice, parki, plaże 
były tworzone dla nas. Niestety w biurach, restauracjach czy 
budynkach instytucji wciąż decydujący głos mają pieniądze.
Warto więc chociaż pomyśleć o swoim domu. Zwłaszcza, że 
wciąż wielu z nas chciałoby mieszkać w tym samym miejscu 
do starości. Chociażby z tego względu zawczasu warto myśleć, 
by swoje cztery kąty przygotować na to, że kiedyś będziemy 
starsi albo coś się w nas popsuje. Często też nasze domy są 
wielopokoleniowe – z myślą o babci czy dziadku najczęściej 
montujemy poręcze czy siedziska prysznicowe w łazience. 
A jeśli poszukać, to znajdziemy specjalne stoły dla osób niewi-

Trójmiasto to dziś ten region Polski który najbardziej konsekwentnie 
wdraża rozwiązania dla miast dostępnych. Zarówno Gdynia jak 
i Gdańsk mają opracowane Standardy Dostępności.

Dr Marek Wysocki z Politechniki Gdańskiej regularnie prowadzi warsztaty 
w ramach których uświadamia studentom oraz wszystkim zainteresowa-
nym, jak to jest być osobą niepełnosprawną w przestrzeni publicznej.

domych czy niedowidzących, krzesła które pomogą odciążyć 
nogi i plecy podczas pracy w kuchni czy szafki, do której górnej 
półki sięgnie nawet osoba na wózku. Problemem jest tylko 
cena. Albo dostępność: o ile zachodni producenci nie boją się 
inwestować w rozwiązania dla niepełnosprawnych (zwykle 
zbyt drogie dla przeciętnego Kowalskiego), to w Polsce liczne, 
oryginalne koncepty pozostają w fazie prototypów. Kolejną 
blokadą jest mentalność i przekonanie inwestorów, że obiekt 
w pełni dostępny będzie droższy. Wcale nie jest tak, że obiekty 
zaprojektowane według zasad projektowania uniwersalnego 
będą droższe! Bank Światowy wycenił, że zapewnienie pełnej 
dostępności obiektu podnosi koszt inwestycji o ok. 1%. W zamian 
znacznie obniżamy koszty społeczne związane z wykluczeniem 
części obywateli z codziennego funkcjonowania – przekonuje 
dr Marek Wysocki i dodaje, że w ostatecznym rozrachunku 
wybudowanie obiektu zgodnego z zasadami projektowania 
uniwersalnego może być tańsze, niż obiektu niedostosowanego 
do potrzeb osób z dysfunkcjami.
Pod jednym warunkiem: o ile od samego początku będziemy 
uwzględniali niezbędne rozwiązania. I będziemy je wdrażać 
wedle przyjętych wytycznych. Póki co zbyt często zdarza się, że 
w ramach szukania oszczędności inwestorzy od razu rezygnują 
z rozwiązań wprowadzonych z myślą o niepełnosprawnych. 
Zwłaszcza w przetargach, gdzie do niedawna głównym kryterium 
była najniższa cena. W efekcie powstało dziesiątki obiektów 
niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych albo 
z atrapami takich rozwiązań.
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7 ZASAD PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

W 1997 roku grupa najbardziej zagorzałych propa-
gatorów idei uniwersalnego projektowania – Bettye 
Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, 
Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, 
Molly Story i Gregg Vanderheiden – w ramach Cen-
trum Uniwersalnego Projektowania (The Center for 
Universal Design), będącego częścią Uniwersytetu 
Karoliny Północnej, opracowała siedem najważniej-
szych reguł projektowania dla wszystkich:

1.  Identyczne zastosowanie (equitable use) – pamię-
tajmy, że nasz produkt będzie wykorzystywany 
przez osoby o różnych poziomach sprawności. 
Każdy człowiek powinien mieć równy dostęp do 
wszystkich elementów miejsca, urządzenia, przed-
miotu. Planujmy tak, by np. niepełnosprawni nie 
potrzebowali dodatkowych udogodnień.

2.  Elastyczność użycia (flexibility in use) – projektując 
musimy myśleć o jak największej grupie użytkowni-
ków, którzy mogą z danej rzeczy korzystać mniej lub 
bardziej sprawnie, nie zawsze w ten sam sposób.

3.  Prosta i intuicyjna obsługa (simple and intuitive) – 
pamiętajmy, że z tego co zaprojektujemy korzystać 
będą osoby o różnym stopniu doświadczenia oraz 
umiejętności, twórzmy tak by jak najwięcej ludzi 
było w stanie łatwo opanować użytkowanie.

4.  Dostępność i czytelność informacji (perceptible 
information) – nasi użytkownicy nie zawsze sły-
szą albo widzą jednakowo dobrze – projektując 
pamiętajmy, że informacje do nich kierowane (np. 
oznaczenia funkcji urządzenia) muszą uwzględniać 
zróżnicowanie wrażliwości zmysłów.

5.  Tolerancja dla błędów (tolerance for error) – wszel-
kie zabezpieczenia przed złym użyciem, awariami, 
ostrzeżenia gdy coś zaczyna się psuć – to elementy, 
które minimalizują skutki uszkodzeń lub nieprawi-
dłowego użycia.

6.  Niski poziom wysiłku fizycznego (low physical 
effort) – używanie tego, co zaprojektowaliśmy 
nie powinno wymagać wysiłku czy przyjmowania 
niewygodnych pozycji – słowem: dbajmy o komfort 
użytkowania.

7.  Rozmiar i przestrzeń wystarczające do użycia (size 
and space for approach and use) – musimy zadbać, 
by wygoda użytkowania i możliwość zbliżenia się 
do danego urządzenia były niezależne od spraw-
ności czy postury użytkownika. Oznacza to też, 
że ważne elementy muszą być dobrze widoczne. 
Zasada sprawdza się też w skali makro: domy 
np. nie mogą znajdować się daleko od sklepów, 
centrów zdrowia, nauki czy kultury.

Badania NIK z 2012 roku są bezlitosne: np. w województwie pod-
laskim tylko 9% nowo oddawanych obiektów spełniało wymagania 
dotyczące dostępności. Podobny zakres dostępności (7%) wykazały 
badania realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Gdań-
skiej. Część tych obiektów była realizowana ze środków UE. Nowe 
inwestycje, które powstaną po 2016 roku, mają szansę wypaść lepiej: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało wytyczne dotyczące 
uwzględniania zasad dostępności w projektach finansowanych ze 
środków wspólnotowych. Jest nadzieja.

GŁOWA
Problemem nie są przepisy – te dają wskazówki jak dobrze pro-
jektować. Na drodze nie stoją też pieniądze – stać nas na pomysły 
młodych projektantów i odrobinę droższe inwestycje. Bariera 
tkwi w głowie: wyobraźnia inwestorów często nie sięga dalej, 
niż do momentu rozliczenia prac. Filip Zagończyk, dziennikarz 
prowadzący bloga „Koło Ciebie” (od czwartego roku życia jest 

niewidomy), podczas rozmowy z Ewą Kuryłowicz zapytał, czy 
młodych projektantów interesuje problem dostępności. Z ich 
świadomością nie ma żadnych problemów. To młodzi idealiści, 
którzy chcą tworzyć piękny i przyjazny dla wszystkich świat – odpo-
wiedziała architektka. Czas uświadamiania ludzi, że przestrzeń 
publiczna musi być dostępna dla każdego, już powoli mija. Teraz 
musimy zacząć wymagać realizacji tych postulatów – podkreśla 
dr Wysocki i dodaje, że teraz potrzebujemy odpowiednich 
przepisów oraz przygotowanej kadry. Dostępność zawsze tkwi 
w szczegółach – podsumowuje.

ARKADIUSZ KACZANOWSKI

i
PROJEKT „WSPÓLNE ROZMOWY – PLAŻE DOSTĘPNE  

DLA WSZYSTKICH” DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW 
EOG W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, 

KTÓREGO OPERATOREM JEST FUNDACJA  
IM. STEFANA BATOREGO.
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się kolejną fazą, rozwinięciem kultury DIY (Do It Yourself).
Jako pierwsze na świecie zaczęły się pojawiać hackerspace’y, z Ber-
lińskim c-base na czele. Następnie zaczęto tworzyć makerspace’y, 
które były naturalnym rozszerzeniem mocno zinformatyzowanej 
społeczności hackerskiej. Byty w postaci FabLabów i TechShopów 
pojawiły się już na licencjach. FabLab na amerykańskiej uczelni 
MIT inspirowany jest kursem How To Make (Almost) Anything, 
a TechShop to przedsiębiorstwo – tłumaczy Przemysław Jurgiel-Żyła, 
współtwórca Makerspace.pl, członek Hackerspace Warszawa.
Jednak ruch „makerów” idzie o krok dalej niż DIY. Rola „makera” 
nie ogranicza się tylko do odtwarzania, montażu produktów według 
ściśle określonego schematu lub instrukcji. „Makerzy” to wytwórcy. 
Ci najlepsi wymyślają i rozwijają własne autorskie pomysły. Następ-
nie na ich podstawie projektują i wykonują swoje prace. Jednym 
słowem, każdy „wytwórca” bierze aktywny udział w całym procesie 
tworzenia produktu – od pomysłu po jego wykonanie. 

Ludzie od zarania dziejów poszukiwali swojego miejsca na 
świecie, aby urzeczywistniać marzenia, wyzwolić swój potencjał 
i kreatywnie działać. Co więcej, potrzebowali takiego miejsca, 
by dzielić się z innymi swoimi pomysłami, wiedzą i „owocami” 
pracy. Czasy się zmieniły – mamy dostęp do coraz bardziej 
zaawansowanych technologii, innowacyjnych narzędzi i urządzeń 
oraz środków komunikacji. Jednak my, ludzie pozostaliśmy 
tacy sami. Cały czas potrzebujemy przestrzeni, gdzie wspólnie 
z innymi możemy tworzyć, budować coś kreatywnego. Dla 
jednych takim miejscem może być dom, szkoła, a nawet praca. 
Dla innych to za mało. To właśnie z myślą o nich powstały 
makerspace’y, fablaby, czy hackerspace’y.

KROK W DOBRYM KIERUNKU 
Ruch „makerów” zadebiutował na świecie w 2006 roku. Nie 
„narodził się” od tak, w ciągu jednej nocy. Tak naprawdę stał 

Moda na zaradność
Makerspace’y, czy fablaby to coś więcej niż małe pracownie czy laboratoria, 
gdzie każdy może realizować swoje pasje i zainteresowana, doskonalić 
umiejętności lub po prostu zawodowo pracować. Dla wielu ludzi działających 
w „wytwórczych” społecznościach to też filozofia i sposób na życie.
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RUCH „WYTWÓRCÓW” W POLSCE
PRZEMYSŁAW JURGIEL-ŻYŁA, WSPÓŁTWÓRCA MAKERSPACE.PL, CZŁONEK HACKERSPACE WARSZAWA

Wyposażenie i modele działania hackerspace’ów, makerspace’ów czy fablabów mogą być bardzo 
zbliżone do siebie, a różnić się jedynie społecznością, którą integrują wokół swojej działalności. 
Hackerspace przyciąga zwykle ludzi interesujących się elektroniką, informatyką i nowymi technolo-
giami. W makerspace’ach i fablabach działają zaś entuzjaści budowania, urządzeń czy tworzenia 
nowych rzeczy. Tutaj nowe technologie przeplatają się z tradycyjnym rzemiosłem.

Fascynujący w ruchu Maker Movement jest fakt, że większość uczestników otwiera się na świat niezależnie od 
przeciwności czy stereotypów społecznych. Takie miejsca obdarzają zaufaniem swoich członków, opierają się 
na odpowiedzialności zbiorowej i chęci wspólnej pracy na rzecz czegoś ciekawego.
W Polsce dopiero obserwujemy rozwój tej grupy społecznej. Kiedyś kultura majsterkowania, naprawiania, two-
rzenia czegoś z niczego żyła w każdym z nas. Każde z nas miało w bloku sąsiada, który w piwnicy ciągle coś 
tworzył. Wokół takiej osoby budowały się kluby zainteresowań. Nie bez przyczyny w pokoleniu, które do wolnej 
Polski wchodziło pełnoletnie, żyje kult osoby Adama Słodowego. Naszym „makerskim” zadaniem jest na nowo 
rozbudzić w ludziach chęć do tworzenia, majsterkowania i kreowania swojego otoczenia. Chciałbym, żeby do 
szkół wróciły lekcje ZPT (Zajęć Praktyczno-Technicznych). Żeby uczelnie nie widziały w naszym ruchu zagrożenia, 
a wsparcie dla ciekawych świata studentów. Razem możemy stworzyć dużo więcej. Rozumieją to już przedsta-
wiciele funduszy inwestycyjnych, którzy współpracując z nami, znajdują ludzi i pomysły na startupy hardwarowe. 

ZAWSZE OTWARCI NA TWÓRCZE PODEJŚCIE
ŁUKASZ WIĘCEK, PREZES FABRYKI PASJI W ZIELONEJ GÓRZE

Fablaby są z założenia miejscami otwartymi dla wszystkich. Każda osoba może zostać człon-
kiem takiej społeczności. Na przykładzie naszego zielonogórskiego fablabu – Fabryki Pasji – 
odbywa się to w następujący sposób. Kiedy przyjdzie do nas osoba, która chce zacząć u nas 
pracować, otrzymuje do podpisania regulamin. Dotyczy on zasad pracy, bhp, dostępu do 
szafek czy do Internetu. Po opłaceniu wejściówki może od razu zacząć korzystać ze wszystkich 

naszych pracowni. Z biegiem czasu, zaufani członkowie otrzymują całkowity dostęp do Fabryki Pasji i mogą 
korzystać z jej pomieszczeń o dowolnej porze dnia i nocy. Koszt nieograniczonego dostępu na cały miesiąc to 
200 zł. Mamy też inne pakiety, np. do 10 wejść w miesiącu. To pakiet idealny dla osób, które są w stanie coś 
tworzyć jedynie w weekendy, bo np. w tygodniu pracują. A dla osób, które chcą skorzystać z naszych pomiesz-
czeń i urządzeń jednorazowo, mamy dwugodzinną wejściówkę za kwotę 10 zł. 

 

NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ WSPÓLNOTY
PAWEŁ JANOWSKI, ORGANIZATOR, KOORDYNATOR I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ZAKŁADU MAKERSPACE W POZNANIU

Największą wartością dodaną związaną z byciem członkiem fablabu jest współistniejąca i dzia-
łająca wokół takiego miejsca różnorodna społeczność. Co z tego, że będziemy mieli najlepiej 
wyposażony warsztat i drogie maszyny, jeżeli nie będziemy mogli w pełni wykorzystywać ich 
potencjału. Jeszcze gorzej, jeśli będą one stały bezczynnie i się kurzyły, gdyż ograniczony 
dostęp oznacza też, że niewiele osób będzie mogło ich użyć. Dla nas jest to swoiste marno-

trawstwo. Dlatego w naszym fablabie tworzymy przestrzeń otwartą na ludzi, którzy spontanicznie organizują 
się wokół jakiejś koncepcji, projektów i pomysłów, aby je zrealizować wspólnymi siłami. Fablab daje im w miarę 
możliwości maszyny i narzędzia niezbędne do pokonania trudności w realizowaniu tych małych i dużych wyzwań. 
Co więcej w fablabie spotykają się specjaliści z różnych dziedzin, na których możemy zawsze liczyć. Kiedy 
pracujemy i nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie z czymś poradzić, zawsze możemy zrewidować z innymi 
swój pomysł, zapytać o pomoc kogoś bardziej doświadczonego. Z czasem, gdy nasza wiedza i umiejętności 
osiągną wyższy poziom to inni zaczną zwracać się do nas po wsparcie. To jest właśnie ta wartość dodana, 
która daje nam siły do dalszego działania. 
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po godzinach pracy. Otwarty charakter przestrzeni „make” 
przyciąga jak magnes osobowości, które w różnym stopniu 
chcą angażować się w działania na rzecz swojej społeczności. 
Jedne grupy chcą zbudować sobie miejsce do wspólnego spędza-
nia czasu, inni zaś dążą do aktywizowania szerszych kręgów, 
inkubacji biznesu, czy też wspierania innowacji i współpracy 
pomiędzy uczelniami, rzemieślnikami, a startupowcami – pod-
kreśla Przemysław Jurgiel-Żyła.

HOMO FABER, CZYLI CZŁOWIEK WYTWÓRCA
Tworzę więc jestem. Tak w skrócie można opisać charakter ludzi 
zrzeszonych w przestrzeniach „makerskich”, których łączy chęć 
tworzenia i dzielenia podobnych pasji i zainteresowań. Gdy 
rozmawiam z osobami, które są założycielami fablabów i maker-
space’ów, to wszyscy powtarzają jak mantrę: nie mogłem/-am 
siedzieć w domu bezczynnie, chciałem/-am się czegoś nowego 
nauczyć, praca przy komputerze to nie wszystko – podkreśla 
Przemysław Jurgiel-Żyła. Jednak de facto, osoby zrzeszone 
w tego typu społecznościach, ze względu na indywidualne 
oczekiwania i cele, można podzielić na kilka grup. 
Pierwszą z nich stanowią ci, którzy chcą odetchnąć od codziennej, 
„siedzącej” pracy przy komputerze. Czerpią radość z robienia  
nieskomplikowanych rzeczy. Takie osoby po prostu chcą zdo-
bywać i rozwijać swoje praktyczne umiejętności. Druga grupa 
to typowi hobbyści, którzy w warunkach domowych nie mogą 
rozwijać swoich pasji. W makerspace’ach, czy fablabach mają 

Fot. Iwona Stepajtys, psiewedrowki.pl & makerspace.pl
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Fot. Fabryka Pasji

Praca w fablabie, czy w makerspace to praca w grupie. Gdy jedno z nas 
ma do zrobienia rzecz wymagającą umiejętności z kilku dziedzin, 
zawsze znajdzie się ktoś, z kim wspólnie będzie można zrobić dany 
projekt. I tak np. stolarz ma do zrobienia stół z metalowymi nogami, 
to zleca to osobie, która potrafi spawać, a z kolei ten od spawania 
zleca podłączenie elektroniki do swojego projektu osobie, która kocha 
kabelki. Tak wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zrobić wszystko – 
zauważa Łukasz Więcek, prezes Fabryki Pasji z Zielonej Góry.
Nie oznacza to jednak, że w makerspace’ach czy fablabach 
nie ma miejsca dla osób chcących tylko pomajsterkować 
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praktycznie nieograniczony dostęp do małych elektronarzędzi, 
jak i kosztowych profesjonalnych urządzeń i maszyn, takich 
jak np. drukarki 3D, których zakupu nie mogliby samodziel-
nie sfinansować. Trzecią grupę stanowią rzemieślnicy, twórcy 
i designerzy. Ci zaś potrzebują infrastruktury, żeby móc pracować 
i rozwijać się. Fablab czy makerspace to miejsce, w którym dużo 
uwagi poświęca się urządzeniom pracującym na rzecz społecz-
ności – zauważa Przemysław Jurgiel-Żyła.
Z przestrzeni „makerskich” korzystają także ci, którzy chcą 
zrealizować górnolotne wizje i idee. Dążą do zrobienia czegoś 
niepowtarzalnego, czegoś użytecznego dla swojej społeczności, 
a nawet i całego społeczeństwa np. zaprojektować i zbudować 
urządzenia, które przyczynią się do rozwiązania globalnych 
problemów głodu lub braku wody pitnej na świecie.
Także „ciekawscy” coraz chętniej dołączają do fablabów i maker-
space’ów. To zazwyczaj ludzie otwarci na zmiany, którzy obserwują 
swoje otoczenie i podążają za popularnymi trendami. Zdaniem 
Przemka Jurgiela powoli wkraczamy w czasy, kiedy kultura 
zaradności zaczyna być coraz bardziej modna i rozpoznawalna.

OFERUJĄ NIE TYLKO ZARADNOŚĆ
Fablaby, czy makerspace’y można z powodzeniem nazwać inku-
batorami kreatywności i zaradności. Szczególnie ta ostania jest 
widoczna praktycznie w każdym aspekcie ich działalności. 
Członkowie społeczności „makerskich” sami pozyskują np. 
środki finansowe na remont, czy wyposażenie pomieszczeń. Co 

Fot. Zakład Makerspace Fot. Zakład Makerspace

więcej sami wykonują wszelkie prace naprawcze i zarządzają 
swoimi pracowniami. Organizują także spotkania, festiwale, 
które nie tylko integrują społeczność „makerów” z całej Polski, 
ale też promują i przyciągają nowych uczestników. Na takich 
imprezach jak „Make Camp”, czy Noce Wytwórców można 
nie tylko nawiązać ciekawe znajomości czy przyjaźnie, ale 
też przekonać się na własnej skórze jak wygląda życie w spo-
łeczności i wziąć udział w wielu warsztatach i kursach. A te 
ostatnie stanowią „kamień węgielny” każdego szanującego się 
fablabu, czy makerspace’u. Dlatego też są one organizowane 
dla członków społeczności przez okrągły rok. Można na nich 
zdobyć podstawowe umiejętności z każdej dziedziny życia 
i nauki – od szycia po spawanie, czy programowanie. Osoba, 
która dołączy do społeczności fablabu lub makerspace’u otrzy-
muje też praktycznie nieograniczony dostęp do wszystkich 
pracowni i narzędzi. Narzędzi jest sporo, ale główną zaletą tego 
miejsca jest to, że są też na stanie maszyny, których raczej nikt 
w domu, dla własnego użytku nie trzyma. Mówię tu np. o dużej 
pile formatowej, tokarce do metalu, czy drukarkach 3D. U nas 
jest to też kilkaset metrów kwadratowych przestrzeni. Można 
więc przeprowadzić dowolne prace, których nie wykona się np. 
w małym mieszkaniu, w bloku – podsumowuje Łukasz Więcek. 
Dlatego też jedyną rzeczą, w którą powinien się „wyposażyć” każdy 
początkujący „maker” to chęć do działania.

RADOSŁAW ZIENIEWICZ
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Niech żyje bal!

Karnawał… Słowo, na którego brzmienie twarz rozjaśnia się 
uśmiechem. Słowo, za którym kryją się barwne korowody, huczne 
bale i szalone zabawy. Wreszcie – tradycja obrosła mnóstwem 
kulturowych znaczeń, bogatą symboliką i licznymi, mniej lub 
bardziej zwariowanymi zwyczajami.

ŚWIAT NA OPAK
Początków tradycji karnawałowej historycy kultury doszukują 
się już w starożytności, widząc w uroczystych procesjach ku czci 
bogini Izydy oraz ekstatycznych rzymskich dionizjach zaczyn 
późniejszej zabawy odbywającej się podczas kilku zimowych 
tygodni. Ale tak naprawdę korzenie karnawału w jego współ-
czesnej postaci tkwią w średniowieczu. To właśnie epoka, której 
przypięto łatkę mrocznej i ascetycznej, zrodziła tradycję szalonej 

zabawy. Poczynając od Święta Trzech Króli aż do Wielkiego 
Postu, rynki i ciasne uliczki średniowiecznych miast wypełniały 
się barwnym tłumem, a cały znany ówczesnym ludziom świat 
stawał na głowie – dosłownie i w przenośni. „Świat na opak” – 
ta przewrotna zasada patronowała wszystkim karnawałowym 
poczynaniom doby średniowiecza. Rządy w tym czasie obejmował 
wybrany spośród gawiedzi „król głupców”, co miało symboli-
zować ulotność wszelkiej władzy, prości ludzie na kilka chwil 
stawali się wszechmocnymi biskupami, a po ulicach krążyli tzw. 
niedźwiedźnicy – prowadzeni na smyczach ludzie w zwierzęcych 
przebraniach, którzy znienacka straszyli niczego nie spodzie-
wających się przechodniów. Ulice przemierzały procesje pełne 
dziwacznych postaci. Na krótki czas zhierarchizowany świat, 
spętany sztywnymi regułami i noszący piętno przemijającej 

Forma karnawału, a także zwyczaje mu towarzyszące zmieniały się na przestrzeni 
kolejnych wieków. Każda epoka miała własną wizję szalonej zabawy. Tym 
niemniej łączył je wspólny mianownik w postaci wiary, że śmiech jest w stanie 
przegnać wszystkie smutki, a nieokiełznana radość ma moc oczyszczającą.

Karnawał w Wenecji 
kojarzy się przede 
wszystkim z fanta-
zyjnymi maskami, 
których tradycja liczy 
kilkaset lat. Fot. Fotolia
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W 2008 roku karnawał w Binche został wpisany na listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Fot. Fotolia

doczesności pozbywał się krępujących ram, by rzucić się w wir 
nieskrępowanego hedonizmu.
Ówczesną atmosferę świetnie oddaje XVI-wieczny obraz 
niderlandzkiego malarza, Pietera Breugla, zatytułowany jakże 
znacząco – „Wojna postu z karnawałem”. Postać utożsamiająca 
karnawał to otyły jegomość siedzący okrakiem na pokaźnej 
beczce, trzymający w ręku rożen z głową prosięcia, pieczoną 
kaczką i kiełbasą. Zamiast nakrycia głowy ma… pasztet. Przez 
rynek pełen ogryzionych kości i porozrzucanych kart do gry 
beczkę pchają komiczni przebierańcy w maskach i z przypię-
tymi sztucznymi włosami. Tak właśnie odmalowany karnawał 
mierzył się z ascetycznym postem.

KARNAWAŁ NA STAROPOLSKĄ NUTĘ
W polskim kalendarzu karnawał, zwany bardziej swojsko 
zapustami, zadomowił się na dobre w XVI wieku. Od tego 
momentu stał się nieodzownym elementem życia szlachty. 
Głównym punktem staropolskich zapustów było wielodniowe 
biesiadowanie przy suto zastawionych stołach, a także kuligi, 
które szybko awansowały do rangi ulubionej zimowej rozrywki. 

Sanie przy wtórze muzyki odwiedzały wszystkie okoliczne 
dwory, opuszczając je dopiero po opróżnieniu piwnic z jadła 
i napitków. Na odchodnym – rzecz jasna – „porywano” kilku 
domowników, po czym ruszano w dalszą drogę, w kierunku 
kolejnego majaczącego na horyzoncie dworu.
Do tego dochodziły maskarady, zwyczaj zaszczepiony na pol-
skim gruncie przez przybyłych do naszego kraju Włochów, 
w czym swoją zasługę miała królowa Bona. Zakładanie maski 
pozwalało znieść choć na chwilę różnice stanowe i zachować 
anonimowość, co sprzyjało niczym nieskrępowanej zabawie. 
Przebierano się za błaznów, królów, biskupów, a nawet… Turków. 
Modne były stroje osłów i diabłów. Bogaci przebierali się za 
biedaków, a biedacy za możnych. Ponoć najsłynniejsze reduty, 
bo tak niegdyś zwano bale maskowe, organizował w Warszawie 
Włoch Salvador.
Ówczesne życie towarzyskie kwitło, a karnawałowe uczty i bale 
stawały się równocześnie pretekstem do swatania panien – 
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młode damy szukały kandydatów na mężów, zaś kawalerowie 
rozglądali się za przyszłymi żonami. W trakcie balów panny 
miały specjalne karneciki, do których wpisywały nazwiska 
kandydatów do kolejnych tańców, natomiast młodzieńcy starali 
się za wszelką cenę znaleźć na liście panny miłej ich sercu. Nad 
wszystkim czuwały matki, kuzynki i babki, które miały baczenie, 
by ich podopieczne dokonały wyboru najlepszej partii.
W dworach szlacheckich i rezydencjach możnowładców bale i uczty 
miały niezwykle wytworny charakter. Nieco skromniej bawili się 
mieszczanie i rzemieślnicy. Nie można też zapominać o chłopskich 
karnawałach – żywiołowych i pełnych oryginalnych zwyczajów. 
Tym niemniej między Świętem Trzech Króli a Wielkim Postem 
bawili się wszyscy – nie bacząc na stan społeczny i majętność.
Czas zaborów przyniósł kres hucznym sarmackim karnawałom. 
Stały się one bardziej kameralne i podobne towarzyskim spo-
tkaniom, pozbawionym wcześniejszej beztroski i rozrzutności.

OD WENECJI DO RIO
Wenecja i Rio de Janeiro to miasta, które budzą automatyczne 
i nieodparte skojarzenia z karnawałem. Nic dziwnego, skoro 
właśnie tam odbywają się obecnie najbardziej widowiskowe i naj-
większe karnawałowe zabawy uliczne. Wenecja to wielowiekowa 

tradycja i… nieodłączne maski. Przerażająca maska medyka 
z długim dziobem, której powstanie sięga czasów średniowiecznej 
zarazy, Colombina i Pierrot, wreszcie – ascetyczna biała maska 
zestawiona z trójgraniastym kapeluszem i ciemną peleryną – to 
tylko wybrane, ale za to najbardziej charakterystyczne maski 
weneckiego karnawału. Podczas karnawałowych dni w Wenecji 
wszyscy gromadzą się – rzecz jasna – na placu św. Marka, który 
staje się na ten czas wielką salą balową. Otoczony z trzech stron 
zabytkowymi budynkami wypełnia się wielobarwnym tłumem. 
Zabawę inauguruje słynny „lot anioła”, gdy młoda kobieta 
zjeżdża na linach z dzwonnicy na placu św. Marka. Kolorowy 
korowód rusza w kierunku Bazyliki św. Marka, a na Canal 
Grande wypływają piękne łodzie z ludźmi w historycznych 
kostiumach. Każdej edycji weneckiego karnawału patronuje 
inny motyw, któremu podporządkowane są wszystkie zabawy.
O ile wenecki karnawał uznawany jest za najstarszy, to odby-
wający się w Rio de Janeiro – za najpopularniejszy. Rozpoczyna 
go oficjalne przekazane kluczy do miasta uczestnikom oraz 
widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Przez pięć kolejnych dni 
i nocy na specjalnym sambodromie (jego projekt stworzył słynny 
architekt, Oscar Niemeyer) brazylijskie szkoły samby rywalizują 
o tytuł najlepszej. Ogniste tańce, błyszczące stroje zdobione 

Ogniste tańce, błyszczące stroje zdobione cekinami i piórami, a także żywiołowa muzyka – najsłynniejszy karnawał 
na świecie odbywa się w Rio de Janeiro. Fot. Fotolia
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cekinami i piórami, a także żywiołowa muzyka wypełniają ulice 
Rio, nie omijając słynnej plaży Copacabana.
Wenecja i Rio de Janeiro to najbardziej rozpoznawalne, ale nie 
jedyne karnawałowe zabawy uliczne. Przykładowo, w Nowym 
Orleanie odbywa się Mardi Gras, podczas którego przez miasto 
przejeżdżają olbrzymie, bogato zdobione platformy umieszczone 
na ciężarówkach, zaś na Wyspach Kanaryjskich trwa wielo-
dniowa � esta, która nie bez powodu nazywana jest „małym 
Rio”. Można by wskazać jeszcze wiele miast na całym świe-
cie, w których karnawał przybiera równie interesującą formę. 
Jednak na szczególną uwagę zasługuje karnawał w Binche, 
niespełna 40-tysięcznym mieście leżącym w zachodniej Belgii. 
Każdego roku kilkuset identycznie ubranych mężczyzn (mają 
charakterystyczne woskowe maski z okularami i wąsami) od 
ponad 4 wieków maszeruje ulicami miasta, trzymając się za 
ręce i wystukując rytm chodakami. Podczas parady rzucają 
w tłum pomarańcze, których złapanie jest ponoć gwarancją 
szczęścia. W 2008 roku karnawał w Binche został wpisany na 
listę… niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
Współczesne karnawały to przede wszystkim przyjęcia – małe 
i duże, kameralne i tłumne, odbywające się w mieszkaniach 
i restauracjach. Koniecznie z tańcami. Właśnie taniec wydaje się 

Oryginalne maski weneckie to małe dzieła sztuki, ręcznie wykonywane 
z najlepszych materiałów. Fot. Fotolia

„OPIS OBYCZAJÓW ZA 
PANOWANIA AUGUSTA III” 
JĘDRZEJ KITOWICZ 
(WYD. POZNAŃ 1840-1841)
Szlachta wyprawiała kuligi, które były takowe: 
dwóch albo trzech sąsiadów zmówili się z sobą, 
zabrali z sobą żony, córki, synów, czeladź służącą 
i co tylko mieli w domu dorosłego, nie zostawując 
w nim, tylko małe dzieci pod dozorem jakich 
dwojga osób, mężczyzny i niewiasty. Sami zaś 
wpakowawszy się na sanki albo gdy sanny nie było, 
na kolaski, karety, wózki, na konie wierszchowe, 
jak kto mógł, jachali do sąsiada pobliższego ani 
proszeni od niego, ani przestrzegłszy go, żeby 
się im nie skrył albo nie ujechał z domu. Tam 
go zaskoczywszy, rozkazywali sobie dawać jeść, 
pić, koniom i ludziom, bez wszelkiej ceremonii, 
właśnie jak żołnierze na egzekucji, póty u niego 
deboszując, póki do szczętu nie wypróżnili mu 
piwnicy, szpiżarni i szpichlerza; gdy już wyżarli 
i wypili wszystko, co było, brali owego nieboraka 
z sobą, z całą jego familią i ciągnęli do innego 
sąsiada, któremu podobneż pustki zrobiwszy, 
ciągnęli dalej, aż póki w kolej do tych, którzy 
zaczęli kulig, nie doszli. Ci zaś, że pospolicie byli 
najmniej majętni, a do tego garłacze koronni, 
nie mający zaległych trunkami piwnic ani zapa-
śnych szpiżarniów, niedługo w domach swoich 
kompanią zabawili, ile już deboszami w innych 
domach dostatniejszych znużoną.

być tym, co niezmiennie wpisane jest w karnawałową tradycję, 
niezależnie od epoki. Niekiedy organizatorzy karnawałowych 
zabaw proponują też maskaradę – zaproszeni goście przebierają 
się w wymyślne kostiumy lub przynajmniej zakładają maski. 
Ale zwyczaj ten powoli zanika. Tak samo jak odchodzą w zapo-
mnienie zwyczaje kultywowane podczas wiejskiego karnawału 
– niekiedy tylko śpiące zimowym snem wsie przemierzane są 
przez barwne korowody, organizowane przez członków zespołów 
ludowych i pasjonatów rodzimego folkloru. A szkoda, bowiem 
karnawał od dawien dawna był nie tylko pretekstem do zabawy, 
ale również przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją.

MARIUSZ GOLAK
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Gdański Teatr Szekspirowski to samorządowa instytucja kultury 
założona wspólnie przez Województwo Pomorskie, Gminę 
Miasta Gdańska i Fundację Theatrum Gedanense. Głównym 
przedsięwzięciem organizowanym przez Fundację – inicjatora 
powstania GTS – jest międzynarodowy Festiwal Szekspirowski 
w Gdańsku, którego historia sięga 1993 roku. W tym właśnie roku 
zorganizowane zostały pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, 
które cztery lata później przybrały już formę festiwalu. Od lat 
przyciąga on trupy teatralne z różnych stron naszego kraju 
i świata, które w sierpniu prezentują najbardziej interesujące 

inscenizacje sztuk Szekspira. Do 2015 roku włącznie odbyło się 
19. edycji Festiwalu, a na trójmiejskich scenach zaprezentowano 
w sumie ponad 200 spektakli.

NOWY DOM 
We wrześniu 2014 roku Gdański Teatr Szekspirowski zyskał 
siedzibę – zakończyła się budowa nowego budynku teatral-
nego blisko gdańskiego Starego Miasta. Jest on bez wątpienia 
wyjątkowy. Powstał w miejscu, gdzie w XVII-XVIII wieku 
funkcjonowała Szkoła Fechtunku służąca jako gdańska scena 

Zaszekspirowany Gdańsk 
Tradycja teatru szekspirowskiego jest żywa również w kraju nad 
Wisłą. Kultywuje ją m.in. Gdański Teatr Szekspirowski. Twórczość 
Stratfordczyka popularyzuje na scenie i obok niej.

„Wesołe Kumoszki z Windsoru” 
to koprodukcja GTS z Teatrem 
Wybrzeże. Fot. Dawid Linkowski
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teatralna. Budynek zaprojektował włoski architekt Renato Rizzi 
nawiązując do średniowieczno-renesansowej zabudowy Gdań-
ska i architektury Szkoły Fechtunku. Teren, na którym został 
zbudowany, otoczony jest wysokim murem. Widz wchodząc 
tu wkracza do innego, magicznego świata. Za murami można 
znaleźć zabudowania należące do teatru, w tym oczywiście obiekt 
najważniejszy – mieszczący samą scenę. Sala teatralna może 
pomieścić 600 widzów, posiada podesty podłogowe i zapad-
nie, które umożliwiają w zasadzie dowolne zaaranżowanie 
sceny – w tym typu elżbietańskiego (otoczonej publicznością 

Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
za swą architekturę otrzymał Nagrodę Roku 
SARP za rok 2014 jako „najlepszy obiekt archi-
tektoniczny wzniesiony ze środków publicz-
nych”, został też uhonorowany przyznawaną 
przez Niemiecką Radę Wzornictwa nagrodą 
Iconic Awards 2015 w dziedzinie architektury. 

▼ Sala teatralna Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego może 
pomieścić 600 widzów. Fot. 
Dawid Linkowski

▶ „Wesołe Kumoszki z Windsoru” 
w gwiazdorskiej obsadzie 
– m.in. z Katarzyną Figurą. 
Fot. Dawid Linkowski
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z trzech stron, bez kurtyny), włoskiego (z kurtyną, oddzielonej od 
publiczności rampą) lub centralnego (publiczność ze wszystkich 
czterech stron sceny). A niewątpliwie największą ciekawostką 
architektoniczną budynku jest rozsuwany dach teatru, który 
pozwala wystawiać spektakle przy świetle dziennym. 

OBOK SCENY
W nowym budynku GTS wystawiane są dziś spektakle – nie 
tylko na motywach Szekspira – odbywają się koncerty, konfe-
rencje, warsztaty teatralne czy spotkania z twórcami. Bardzo 
istotnym elementem działalności Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego – jako instytucji kultury – jest edukacja teatralna 
dzieci i młodzieży, promocja młodych artystów i wspieranie 
ich talentu. W programie edukacyjnym teatru znajdziemy m.in. 
lekcje szekspirowskie, cykle wykładów czy warsztaty. Ogromną 
radość sprawia nam zainteresowanie lekcjami szekspirowskimi, 
na które niemalże codziennie przyjeżdżają grupy zorganizowane, 
przeważnie uczniowie szkół wszelkiego typu, ale także studenci 
czy seniorzy. Podczas tych zajęć przybliżamy specyfikę teatru 
elżbietańskiego, życie i twórczość Szekspira, a kulminacją jest 
zwiedzanie budynku Teatru Szekspirowskiego. Opcja dłuższa 
oferuje dodatkowo warsztaty aktorsko-integracyjne – mówi 
Anna Ratkiewicz-Syrek, kierownik działu edukacji Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego.

PASJANS, KTÓRY ŁĄCZY
ANNA RATKIEWICZ-SYREK, KIEROWNIK 
DZIAŁU EDUKACJI GDAŃSKIEGO 
TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO

Wydarzeniem, o którym warto wspomnieć jest 
nasz edukacyjny projekt „Teatralny Pasjans”, 
w którym biorą udział różni odbiorcy: uczniowie 
szkół średnich, seniorzy, a także osoby z niepeł-
nosprawnościami. Dziewięć grup wybranych 
w naborze przeprowadzonym w całym wojewódz-
twie pomorskim pracowało nad wystawieniem 
spektaklu: każda z nich nad jednym z przydzie-
lonych tekstów – „Antygoną” Sofoklesa, „Dzia-
dami cz. II” Adama Mickiewicza oraz „Weselem” 
Stanisława Wyspiańskiego. Każdy tekst był jed-
nocześnie przygotowywany przez jedną grupę 
seniorów, jedną grupę uczniów i jedną grupę 
osób z niepełnosprawnościami. Każdy miał pre-
zentację – prapremierę – wśród społeczności 
lokalnej: w szkole, domu kultury, centrum sztuki. 
W dniach 16-18 listopada w budynku GTS odbył 
się uroczysty finał projektu – przegląd wszyst-
kich spektakli z udziałem 600 widzów dziennie. 
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Jednym ze zrealizowanych przez GTS w zeszłym roku projek-
tów edukacyjnych były „Szeksploracje Kultury”. Uczniowie 
i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i średnich z województwa 
pomorskiego zapoznawali się z kulturowym dziedzictwem 
Szekspira, jego obecnością w filmie, sztuce, literaturze. Wyko-
rzystywali również tę wiedzę do poznawania swojej własnej 
historii. Projekt zaowocował m.in. przeglądem wyreżyserowanych 
przez nauczycieli spektakli i filmów młodzieżowych, a także 
konkursami: literackim, plastycznym, filmowym oraz histo-
rycznym. Zależy nam na doskonaleniu projektów podnoszących 
kwalifikacje nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego, więc 
szykujemy się do nowych działań – w tym na skalę międzynaro-
dową. Chcemy także wyjść naprzeciw oczekiwaniom seniorów 
i umożliwić im dostęp do oferty kulturalnej Gdańska – mamy 
pomysł na innowacyjny projekt „Autobus do kultury”, który 
będzie oferował bezpłatny dowóz osób starszych do instytucji 
kultury na spektakle. Wiele oczywiście zależy od finansów, ale są 
to właśnie te kierunki, w których chcemy podążać i tym samym 
poszerzać nasz dotychczasowy obszar działalności – stwierdza 
Anna Ratkiewicz-Syrek.

ANNA RADUCHA-ROMANOWICZ

i
PROJEKT „SZEKSPLORACJE KULTURY”  

POWSTAŁ PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU Z FUNDUSZY EOG

ZDALIŚMY SPRAWDZIAN!
• W nowej siedzibie rezydują Państwo ponad 
rok. Jaki był ten pierwszy sezon?

prof. Jerzy Limon, dyrektor GTS: 
Nasz pierwszy sezon należy uznać 
za wyjątkowo udany, nie tylko ze 
względu na intensywność dzia-
łań artystycznych i edukacyjnych, 
poziom i różnorodność naszej oferty, 
ale i wielki sprawdzian naszego 

teatru. Przypomnę, że GTS jest teatrem impre-
saryjnym, a jako przestrzeń sceniczna – jest uni-
katowy w skali, powiem nieskromnie, światowej. 
System zapadni scenicznych umożliwia dowolne 
modelowanie przestrzeni sceny i widowni, od 
sceny – areny, poprzez włoską po elżbietańską. 
Sprawdzianem tej ostatniej była nasza współpro-
dukcja z Teatrem Wybrzeże „Wesołych Kumoszek 
z Windsoru”. Nie mieliśmy pewności, czy znajdą 
się chętni widzowie do stania wokół sceny, jak 
aktorzy poradzą sobie na scenie tak nietypowej, 
a w dodatku grając przy świetle dziennym. Ale 
inscenizacja okazała się przebojem lata, widzo-
wie przekonali się, że scena elżbietańska, przy 
wszystkich swoich mankamentach (twarde sie-
dziska!), umożliwia niezwykły kontakt z aktorem, 
unikatowe przeżycie teatralne.

• A jakie mają Państwo plany na najbliższą 
przyszłość? Co będzie Państwa „oczkiem 
w głowie”?

Oczkiem w głowie są nasze flagowe imprezy, 
cykliczne „Teatry Europy” i „Teatry Polskie”, oraz 
„Lato z Szekspirem” wraz z Festiwalem Szekspi-
rowskim. W ramach teatrów europejskich chcemy 
pokazać ciekawe spektakle z Litwy, Niemiec 
i Ukrainy. Wśród zaproszonych teatrów polskich, 
znajdą się Teatr Polski z Warszawy, Nowy z Pozna-
nia czy Bagatela z Krakowa. Latem pragniemy 
wznowić „Kumoszki” a także wzbogacić ofertę 
koprodukcją z Teatrem Muzycznym z Gdyni – tym 
razem będzie musical „Kiss me Kate”, wyreżyse-
rowany specjalnie na nasza scenę elżbietańską.

◀◀ Bryła teatru nawiązuje do 
architektury dawnego Gdańska. 
Znakiem rozpoznawczym jest 
otwierany dach. Fot. Rafał Malko

◀ Otwierany dach umożli-
wia wystawianie spektakli 
przy świetle dziennym. 
Fot. Dawid Linkowski
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Architekt idei
Patrząc na życie i twórczość Oskara Hansena, łatwo uwierzyć, że architektura 
i sztuka to nie tylko przemyślana forma, ale przede wszystkim spora dawka 
marzeń oraz idei. Uwielbiany w Skandynawii. W Polsce – w której żył i tworzył – 
wciąż dopiero jest poznawany.

Urodził się w 1922 roku w Helsinkach. Rodzina niedługo potem 
przenosi się do Wilna, a po II wojnie światowej, w ramach akcji 
repatriacyjnej Oskar Hansen na stałe zamieszkuje w Polsce. 
Kończy architekturę na Politechnice Warszawskiej. Jeszcze w cza-
sie studiów wyjeżdża na dwa stypendia: do Paryża i Londynu, 
a zdobyte tam doświadczenia i kontakty (m.in. z Pablo Picassem 
i Le Corbusierem) na stałe wpłyną na jego późniejszą pracę i pro-
jekty. Czas studiów to także kolejne, niezwykle ważne spotkanie: 

z Zo� ą Garlińską, która stała się nie tylko jego towarzyszką życia. 
Tworzyli wspólnie aż do śmierci Hansena, w 2005 roku. 

CZŁOWIEK – KREATOR
Wyobraźmy sobie przestrzeń, w której żyjemy: nasze osiedle, 
nasz blok, dom, jako miejsce ciągłej zmiany. Są one jedynie 
tłem dla natury i dla nas – dla człowieka. Płynnie podporząd-
kowują się naszym aktualnym potrzebom, integrują z otaczającą 

Wystawa „Oskar Hansen – Forma Otwarta” w Museu 
d’Art Contemporani w Barcelonie (MACBA). Wystawa 
przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie i MACBA od 2014 roku odwiedziła nie tylko 
Barcelonę, ale również Porto. Pod koniec sierpnia 2016 
zostanie pokazana na Wydziale Architektury Uniwersy-
tetu w Yale. Fot. Simone de Iacobis
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przyrodą. Dziś realizacja tak postrzeganej architektury i prze-
strzeni z pewnością byłaby możliwa. Nie tylko z perspektywy 
architektonicznych i społecznych ideowców. Tyle że opisywana 
koncepcja powstała w latach 60. XX wieku i to w PRL-owskiej 
Polsce. W czasie, kiedy walczyło się o każdy metr przestrzeni 
do zagospodarowania. Kiedy stawało się wobec ogromnych 
w tamtych latach (i nadal aktualnych) potrzeb mieszkaniowych 
Polaków. W czasie, kiedy walczyło się także o każdy wydany 
grosz na ich budowę. Wtedy powstała – jak nazwał ją Oskar 
Hansen - koncepcja Formy Otwartej, która miała już na stałe 
określić jego wszystkie działania. 

Forma Otwarta zakładała, że każdy użytkownik architektury 
może ją stale współtworzyć. Że jest ona jedynie formą ekspo-
zycji dla codziennych wydarzeń życia. Mówił o konieczności jej 
„humanizacji”, wierząc w kreatywne działanie każdego człowieka, 
wierząc w jego możliwości i wartość relacji między ludźmi. To 
właśnie chciał przekazać realizując wraz z Zofią Hansen swoje 
dwa najbardziej znane projekty: Osiedle Słowackiego w Lublinie 
(1961 rok) oraz Przyczółek Grochowski w Warszawie (1963 
rok). W idealnym układzie Forma Otwarta miała umożliwiać 
mieszkańcom osiedla podejmowanie decyzji o rozmieszczeniu 
funkcjonalnym mieszkań czy nawet wielkości okien, tak by 
stworzyć mogli najbardziej odpowiadające ich potrzebom, ale 
również pragnieniom miejsce. W praktyce… niewiele z tych 
idei zostało zrealizowanych. Pierwszym powodem były oczy-
wiście ograniczenia finansowe i przestrzenne tamtych czasów. 
Drugim – jak się okazało, zwyczajna niechęć mieszkańców do 
współtworzenia wspólnego miejsca. A może czasy człowieka-
-kreatora miały dopiero nadejść?

Tworząc kolejną swoją architektoniczną koncepcję – Linearny 
System Ciągły (LSC) – Oskar Hansen poszedł jeszcze dalej. LSC 
zakładał powstanie systemu wielkich miast zorganizowanych 
w czterech równoległych pasmach rozciągających się z północy 
na południe Polski.  Linearność tego układu miała przeciwsta-
wić się tradycyjnej koncepcji miasta rozwijającego się wokół 
swojego centrum. Zapewniała tym samym równe, egalitarne 
pod względem dostępu i odległości, dotarcie do wszystkich stref 
tworzących LSC: strefy mieszkań, natury i usług. W założeniu 
Hansena, Linearny System Ciągły objąć miał nie tylko Polskę, 
ale również całą Europę. Koncepcja pozostała jednak jedynie 
w sferze idei, a pewne jej założenia widać w zrealizowanych 
przez Oskara i Zofię projektach wspomnianych osiedli.

DOM IKONA
Kto chce zobaczyć realizację Formy Otwartej w praktyce, powi-
nien koniecznie wybrać się do Szumina – niewielkiej miej-
scowości (dziś już tylko letniskowej) położonej w starorzeczu 

Dom w Szuminie niejednokrotnie gościł uczniów Oskara Hansena – dziś 
można zobaczyć tu ślady dydaktycznej działalności jego mieszkańców. 
Fot. Jakub Certowicz

Szumin to przede wszystkim umowność przestrzeni – brak tu tradycyj-
nych układów domowych pomieszczeń. Fot. Jan Smaga, dzięki uprzej-
mości Fundacji Galerii Foksal

Dom Hansenów w Szuminie. Dzięki swojemu bezpretensjonalnemu 
kształtowi przez mieszkańców wsi nazywany był „owczarnią”.  
Fot. Jakub Certowicz
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Linearny System Ciągły, model Pasma Mazowieckiego, proj. Oskar Hansen z zespołem 
1968. © Archiwum Oskara Hansena dzięki uprzejmości Igora Hansena

Bugu, niedaleko Warszawy. To tutaj stoi dom Oskara i Zofii 
Hansenów. Udało im się zrealizować go tak, jak chcieli – bez 
ograniczeń narzucanych przez socjalistyczną rzeczywistość. 
Budowany od 1968 roku dom, przez lata zmieniał się zgodnie 
z potrzebami swoich użytkowników. Stał się ramą, punktem 
wyjścia do ciągłego tworzenia i porządkowania przestrzeni 
przez rodzinę Hansenów. 

Dom zaprojektowano jako integralną całość zarówno z ota-
czającym go ogrodem, jak i wioską, w której powstał. Brak tu 
tradycyjnego podziału na pokoje – zastąpiono go wzajemnym, 
zaskakującym przenikaniem się poszczególnych przestrzeni. 
Projekt uwzględnił także możliwość widzenia oraz słyszenia 
siebie i prowadzonych rozmów z każdego miejsca domu. Okna 
umieszczono w ten sposób, aby odpowiednio lokowały miesz-
kańców w przestrzeni otaczającej dom – zarówno tej bliższej, jak 
i dalszej. To dom, który wciąż zaskakuje, zmienia się, a zarazem 
zadziwia swoją prostotą i naturalnością.

Dom Hansenów w Szuminie znajduje się obecnie pod opieką 
warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od maja 2014 
roku w okresie wiosenno-jesiennym można go również zwiedzać. 
Pewnie wielu odwiedzających go będzie zaskoczonych tym, że 

jako jedyny polski budynek został on wpisany na listę Iconic 
Houses Network. Znaleźć na niej można ponad 100 domów 
z całego świata zaprojektowanych przez takich tuzów architektury 
jak Antonio Gaudi, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar 
Alto czy Mies van der Rohe. 

Oskar Hansen mawiał, że życie jest zbyt krótkie, aby marnować 
je na sprawy, które nie wspierają naszych idei. Bez wątpie-
nia, w pełni realizował to stwierdzenie w praktyce. Jego prace 
i teorie – bo Hansen to nie tylko architekt, ale również malarz, 
rzeźbiarz, przez lata wykładowca warszawskiej ASP – miały 
ogromny wpływ na polską sztukę nowoczesną. Niestety, jak 
pisze Filip Springer w swojej książce „Źle urodzone” ślad, jaki 
wraz z Zofią chciał pozostawić w polskiej architekturze, nie jest 
już jednak tak wyraźny.  Zwyczajnie, wyprzedzał swoją epokę 
o kilka dobrych dekad…

MARTA BOROWSKA

i
PRACE ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM PUBLICZNOŚCI DOMU 

HANSENÓW W SZUMINIE, JAK RÓWNIEŻ WYSTAWA  
„OSKAR HANSEN – FORMA OTWARTA”  

DOFINANSOWANE ZOSTAŁY ZE ŚRODKÓW EOG.
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WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY 2016

Rok 2016 będzie ważny dla Wrocławia. 
Stolica województwa dolnośląskiego, 
wraz z hiszpańskim San Sebastián, 
będzie pełnić rolę Europejskiej Stolicy 
Kultury (ESK). W ciągu dwunastu 
miesięcy zaprezentuje gościom życie 
kulturalne metropolii, regionu i kraju. 
Wiele działań, które odbędą się pod 
szyldem Europejskiej Stolicy Kultury 
realizowanych jest we Wrocławiu już 
od kilku lat. Ale rok 2016 będzie cza-
sem ich natężenia i zwieńczenia. Przy-
gotowaniem programu artystycznego 
wydarzenia zajmują się zaproszeni 
przez miasto kuratorzy architektury, 
literatury, filmu, muzyki, performance, 
opery, sztuk wizualnych oraz teatru. 
Oto kilka propozycji wydarzeń związa-
nych z EKS 2016:
• Weekend Otwarcia/„Przebudzenie” 
15-17 stycznia – impreza inauguru-
jąca, w czasie której ma się odbywać 
około setki działań kulturalnych. 
Najważniejszym z nich będzie po-
chód na rynek. Wrocławianie będą 
mogli połączyć się we wspólnym prze-
marszu i uczestniczyć w artystycznej 
opowieści o historii miasta i jego 
mieszkańców – mówi Chris Baldwin, 
twórca „Przebudzenia” i reżyser 
realizowanej z wielkim rozmachem 
ceremonii.
• DoFA’16 Dolnośląski Festiwal Ar-
chitektury – projekt dokumentujący 
architekturę regionu i promujący 
twórczość architektoniczną jako dzia-
łalność kulturalną.
• Europejskie Nagrody Filmowe, 
grudzień 2016 – ceremonii rozdania 
jednej z najważniejszych nagród 

kulturalnych naszego kontynentu 
towarzyszyć będą otwarte koncerty, 
prezentacje nominowanych filmów 
oraz prezentacje laureatów poprzed-
nich edycji.
• Międzynarodowy Festiwal Krymi-
nału, 31.05-5.06. – najstarszy i naj-
większy festiwal promujący literaturę 
kryminalną w Polsce tym razem 
będzie poświęcony kryminałowi 
europejskiemu. W jego trakcie odby-
wać się będą spotkania z autorami, 
wykłady, koncerty, gry miejskie, sesje 
naukowe, lekcje dla młodzieży, a tak-
że warsztaty, podczas których młodzi 
adepci pracują z mistrzami gatunku.
• Wrock for Freedom, sierpień 
2016 – festiwal muzyki rozrywkowej 

w formie multimedialnego widowiska 
promujący historię Wrocławia i ca-
łej Polski. Projekt inspirowany ideą 
kontrkultury, przypomni istotną rolę 
twórców w wyrażaniu oporu wobec 
totalitaryzmów.
• Przegląd Sztuki SURVIVAL, czer-
wiec 2016 – wydarzenie, którego 
założeniem jest prezentacja sztuki 
współczesnej poza tradycyjnymi 
przestrzeniami wystawienniczymi. 
Festiwal co roku zmienia miejsce i za-
prasza artystów do pracy nad nowym 
tematem.
• Festiwal CYRKULACJE, 27.04-1.05. 
– wydarzenie w formie warsztatów, 
dających uczestnikom możliwość 
doświadczenia różnych form pracy 
z ciałem i ekspresją ruchową. Stwarza 
platformę dla integracji i wzajemnej 
inspiracji różnych środowisk: tance-
rzy profesjonalnych i amatorów, osób 
w różnym wieku i o różnym doświad-
czeniu w pracy z ciałem.

Więcej informacji o ESK 2016 oraz 
program wrocławskich imprez zna-
leźć można na:  
http://www.wroclaw2016.pl/

ZBIGNIEW LIBERA: TO NIE MOJA WINA,  
ŻE OTARŁA SIĘ O MNIE TA RZEŹBA
Muzeum Rzeźby im. Xawerego  
Dunikowskiego w Królikarni,  
Warszawa
Wystawa, którą Muzeum celebruje 50. 
rocznicę swojego istnienia. Zbigniew 
Libera został zaproszony do wyboru 
najciekawszych prac pochodzących ze 
zbiorów muzealnych i zaprezentowania 
ich na wystawie jubileuszowej. Artysta 
opatrzył je własnym komentarzem, 
w postaci wykonanych specjalnie na 
wystawę rysunków i zdjęć plenero-
wych. W efekcie powstała niezwykle 
atrakcyjna wizualnie całość. Warto się 
przekonać, czy rzeźby „złapią nas za 
oko”, tak jak złapały Liberę.
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XIV MIĘDZYNARODOWY KONKURS FESTIWAL INTERSHOW
Nowy Targ
Inspirujące, interdyscyplinarne święto sztuki. Choreografia, teatr, 
sztuka wokalna i instrumentalna stają się w Nowym Targu narzę-
dziami do muzycznego i estetycznego edukowania dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy festiwalu będą mogli zapoznać się z twórczością wielu artystów 
z różnych stron świata, zdobyć nowe doświadczenia kulturalne, a przede wszystkim 
spotkać się z ludźmi, dla których sztuka znaczy równie dużo.

FESTIWAL
4-9 STYCZNIA 

2016

4. Mistrzostwa 
Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn
Wrocław
Polska sta-
nie się w 2016 
roku gospodarzem 
12. edycji Turnieju EHF EURO, czyli 
najbardziej prestiżowej i stojącej na 
najwyższym poziomie imprezy w tej 
dyscyplinie sportu na świecie. Wro-
cław będzie więc gościł najlepszych 
z najlepszych europejskiego szczy-
piorniaka. Na „polskim podwórku” 
spotka się 15 finałowych drużyn – to 
gratka dla wielbicieli tego sportu 
i okazja do zapoznania się z nim dla 
tych, którzy jeszcze nie są pod jego 
urokiem.  

SPORT
15-31 STYCZNIA

2016

Festiwal Teatrów Dla Dzieci
Kraków 
Festiwal, który na stałe wpisał się już 
w kalendarz kulturalnych imprez 
Krakowa. Od ponad 20 lat odbywa się 
w czasie ferii zimowych i jest ciekawą 
propozycją dla najmłodszych, którzy 
spędzają je w mieście. Przez ponad 
tydzień na scenie Nowohuckiego 
Centrum Kultury prezentować się 
będą teatry z całej Polski, wystawiając 
starannie dobrane, najciekawsze spek-
takle teatralne. Jak podkreślają orga-
nizatorzy – udział w wydarzeniu to 
świetny sposób na wyrabianie u dzieci 
nawyku obcowania z kulturą.

TEATR
18-29 STYCZNIA 

2016

6. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”
Września
Festiwal ma charakter konkursu najlepszych polskich filmów 
fabularnych, telewizyjnych i dokumentalnych o tematyce wiej-
skiej i małomiasteczkowej. To gratka dla fanów oryginalnego, 
artystycznego kina, w którym dominuje świat prostych, uni-
wersalnych wartości, obrazowanych subtelną narracją. Oprócz 
pokazów i spotkań z twórcami, w programie zawsze znajduje się szereg imprez 
towarzyszących m.in. warsztaty filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, spotka-
nia literackie, koncerty. Coroczną atrakcją Festiwalu są pikniki leśne na Strzelnicy 
Myśliwskiej w Podstolicach.

FILM
27-30 STYCZNIA 

2016

LESZEK MOŻDŻER GRA RAVELA
29 styczniaWydarzenie w ramach cyklu PIA-
NOFORTE, który zgodnie z definicją promuje 
„niezwykłe utwory, wirtuozowskie popisy oraz 
szlachetność brzmienia króla instrumentów – 
fortepianu”. W sezonie 2015/2016 kunszt gry na 
czarno-białej klawiaturze prezentowany będzie 

zarówno w ramach koncertów sym-
fonicznych, jak i podczas recitali. 

W styczniu Orkiestrze Symfo-
nicznej Filharmonii w Szczeci-
nie towarzyszyć będzie Leszek 
Możdżer. Koncert pod batutą 

Marka Pijarowskiego.

MUZYKA
29 STYCZNIA  

2016

Died Moroz Convention
Lublin
Autorski projekt, mający cha-
rakter artystycznego „zwołania”. 
W jego ramach, muzycy wykonujący różnorodne 
gatunkowo utwory, spotykają się z publicznością 
w mroźnej, zimowej scenerii Lublina. To nie-
typowy sposób na odrodzenie idei bycia razem 
i wspólnego przeżywania. Zaproszenie dla tych, 
którzy chcą przetestować nie tylko swoją wytrzy-
małość, ale też hart artystów i ich instrumentów. 
Oby tylko mroźna pogoda dopisała.  

MUZYKA
LUTY 2016
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Doki 2016
Gdańsk
Pierwsza edycja w pełni nie-
zależnego plebiscytu muzyki 
alternatywnej. Jego organizatorzy 
chcą uhonorować dokonania 
najlepszych artystów pomor-
skiej sceny muzycznej nagrodą 
DOKI. Ważnym punktem gali 
będzie finałowy koncert zespółu, 
którego członkami będą twórcy 
z wielu środowisk muzycznych. 
Jego skład co roku będzie się 
zmieniał, a na repertuar złożą 
się utwory wybrane z twórczości 
nominowanych artystów. Peł-
na informacja o imprezie na: 
http://www.b90.pl/doki-2016/.

4DESIGN DAYS
Katowice
Jedno z największych w tej części 
Europy wydarzeń z dziedziny rynku 
architektury, wnętrz i wzornictwa. 
Przez cztery dni ikony światowego 
i polskiego designu, najwięksi archi-
tekci i projektanci, producenci i firmy 
usługowe oraz deweloperzy będą dys-
kutować o tym, co inspiruje i kreuje 
światowe trendy w architekturze i de-
signie. Impreza to niewątpliwe źródło 
inspiracji i skarbnica pomysłów.

Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń
Poznań
Autorski projekt, który goniąc za 
swoimi marzeniami realizuje para 
podróżników Jaśmina i Tomasz La-
bus. Spotkania w ramach festiwalu to 
świetna okazja do tego, żeby zapuścić 
się w najdalsze zakątki świata, nie ru-
szając się z miejsca. Na jego uczestni-
ków czekają warsztaty, konsultacje ze 
specjalistami i liczne 
prelekcje. IV edycja 
festiwalu odbędzie 
się podczas tar-
gów turystycznych 
TOUR Salon 2016.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy  
ZOOM – ZBLIŻENIA
Jelenia Góra
Filmowe wydarzenie zaliczane do grona 
największych i najważniejszych tego typu 
w Polsce. Ideą festiwalu jest konfrontacja 
dokonań twórców filmów niezależnych 
oraz prezentacja wszelkich zjawisk za-
chodzących w kinie offowym. W ramach 
wydarzeń odbywają się projek-
cje konkursowe, pokazy specjal-
ne, warsztaty filmowe, spotkania 
z twórcami, koncerty. Każdy fan 
kina niezależnego znajdzie coś 
dla siebie.

Gdynia Open 2016
Gdynia
Jedyny polski turniej snookera 
w ramach cyklu European Tour 
zostanie rozegrany w hali Gdy-
nia Arena. W mieście kolejny 
już raz zawita ponad stu najlepszych zawodników 
świata, do których dołączą najlepsi amatorzy. Or-
ganizatorzy spodziewają się takich gwiazd jak lider 
światowego rankingu 
Mark Selby, aktualny 
mistrz świata Stuart 
Bingham, ulubieniec 
gdyńskiej publiczno-
ści Shaun Murphy czy 
też Neil Robertson, 
który wyspecjalizował 
się w zwycięstwach 
w Polsce.

MUZYKA
5 LUTEGO 

2016

SPORT
26-28 LUTEGO 

2016

ARCHITEKTURA
11-14 LUTEGO

2016

FESTIWAL
12-14 LUTEGO 

2016

FILM
16–21 LUTEGO

2016
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„W MUZEUM WSZYSTKO WOLNO”
Warszawa
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprosiło do współpra-
cy przy projekcie „W muzeum wszystko wolno” dzieci 
w wieku 6–14 lat. Każdy z powołanych dziecięcych ze-
społów kuratorskich tworzy koncepcję jednej sali ekspo-
zycyjnej. To one ustalają temat, wybierają w magazynach 
dzieła, uzyskują opinię konserwatorską o możliwości 
i warunkach ekspozycji, wspólnie ze studiem Matosek/
Niezgoda tworzą scenariusz i projekt sali wystawienni-
czej. Praca nad projektem jest wartością samą w sobie, 
a wystawa stanie się jej efektem � nalnym.

Before Festiwal Tauron Nowa Muzyka 
2016: Zbigniew Wodecki With 
Mitch&Mitch Orchestra And Choir - 
„1976: A Space Odyssey”
Katowice
Zbigniew Wodecki i Mitch&Mitch 
już od jakiegoś czasu współpracują 
przy wskrzeszaniu zapomnianej płyty 
Wodeckiego z roku 1976. Niegdyś 
zlekceważone utwory, takie jak „Rzuć 
to wszystko co złe” czy „Posłuchaj 
mnie spokojnie” dopiero teraz zyskują 
miano hitów. Koncerty artystów są 
smakołykiem dla fanów muzyki. Tym 
razem pojawią się wspólnie na scenie 
Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej 
Polskiego Radia, 
w ramach wydarzeń 
zapowiadających Fe-
stiwal Tauron Nowa 
Muzyka.

STUDENCKIE 
KONFRONTACJE FILMOWE
Lublin
Doroczny przegląd najciekawszych 
osiągnięć kina światowego, którego 
twórcą i autorem jest niestrudzony 
animator kultury � lmowej w Lublinie 
– Piotr Kotowski. Ideą wydarzenia 
jest prezentacja � lmów nagrodzonych 
na najważniejszych światowych festi-
walach, zdobywców Złotych Globów, 
Złotych Palm w Cannes czy Oscarów. 
Wszystkie tytuły Konfrontacji poja-
wiają się w Lublinie po raz pierwszy, 
a większość z nich 
także po raz 
pierwszy w Polsce, 
nic więc dziwnego, 
że wydarzenie co 
roku ściąga tłumy 
miłośników kina.

Koncert „Night of the Proms 2016”
Łódź
Koncerty serii Night Of � e Proms od-
bywają się na całym świecie, w Polsce to 
wielkie muzyczne widowisko będzie mia-
ło miejsce już po raz trzeci. Tym razem 
głównymi gwiazdami będą: Zucchero, 
Lisa Stans� eld, John Miles oraz Simple 
Minds. Na scenie w Atlas Arenie pojawi 
się też orkiestra symfoniczna Il Novecen-
to i Akademicki Chór Politechniki Łódz-
kiej. Więcej informacji na:
 http://www.notp.com/poland/

Festiwal Wiosna Gospel
Lublin
Projekt muzyczny, któ-
rego założeniem jest nie 
tylko popularyzacja muzyki gospel 
w Polsce, ale też przybliżanie znaczenia 
treści, jakie niesie ona w sobie. Festiwal 
Wiosna Gospel kontynuuje i dopeł-
nia Warsztaty Gospel, organizowane 
w Lublinie rokrocznie od ponad 10 lat. 
To świetna okazja, żeby dowiedzieć się 
czegoś nowego o tym stylu muzycz-
nym i podszkolić swoje umiejętności 
podczas praktycznych ćwiczeń śpiewu.

Międzynarodowy 
Szczeciński 
Festiwal Muzyki 
Pasyjnej
Szczecin
Odbywające się w jednym z najpięk-
niejszych zakątków Polski wydarzenie 
muzyczne, na które zapraszane są 
chóry z naszego kraju, Europy i ca-
łego Świata. Zgłoszeni uczestnicy 
zaprezentują utwory pasyjne takich 
kompozytorów jak Piotr Czajkowski, 
Sergiusz Rachmaninow czy Wolfgang 
Amadeusz Mozart. Wydarzenie ma 
rangę konkursu, w którym zespoły 
chóralne będą zabie-
gać o uznania jury. 
Oprócz licznych kon-
certów w programie 
festiwalu znajdują się 
seminaria i warsztaty.

WYSTAWA
27 LUTEGO
 – 8 MAJA 

2016

MUZYKA
12 MARCA

2016

MUZYKA
28 LUTEGO

2016

MUZYKA
18-20 MARCA

2016

MUZYKA
10-13 MARCA

2016

FILM
MARZEC

2016
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21 czerwca 2011 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 
rok 2016 został przyznany hiszpańskiemu San Sebastian 
i – właśnie – Wrocławiowi. W wyścigu o ten zaszczytny 
tytuł Wrocław zdystansował 10 innych polskich miast. 
Co – Pana zdaniem – przesądziło o tym wyborze?
Wiele czynników. Na pewno duże znaczenie miało, że nie 
trzeba było wymyślać siebie jako miasta kultury, gdyż już 
po przełomie 1989 roku Wrocław postawił na kulturę jako 
bardzo istotny czynnik rozwoju miasta i przez ostatnie 20 lat 
był w tym bardzo konsekwentny. W ostatnich latach widać 
to było także dosłownie, dzięki wielkim infrastrukturalnym 
projektom kulturalnym: wyremontowano i zrewitalizowano 
zabytkową Halę Stulecia i pobliski Pawilon Czterech Kopuł, który 
stanie się Muzeum Sztuki Współczesnej, powstało niezwykłe 
Narodowe Forum Muzyki, rozbudowano i zrewitalizowano 
Teatr Capitol, siedzibę Akademii Teatralnej, powstaje Muzeum 
Pana Tadeusza... Długo by wymieniać. Wrocław miał też 
atut historyczny, jeśli chodzi o kulturę, przecież jest miastem 
Grotowskiego, Różewicza, Tomaszewskiego. Niebagatelne 
znaczenie miało też, że po doświadczeniach ze staraniami 
o „Expo” wiemy, że o przyznaniu nam tego tytułu decyduje nie 
tylko klimat miasta, ale po prostu jurorzy. Nasza aplikacja, ale 
także wizyta we Wrocławiu, spotkania z tutejszymi artystami 
i – przede wszystkim – entuzjastycznie nastawionymi do ESK 
mieszkańcami przekonały jurorów, że to właśnie Wrocław jest 
najlepszym kandydatem do miana ESK.

Nie zrezygnowaliście Państwo ze współpracy z miastami, 
które pokonaliście w rywalizacji o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. W październiku 2015 roku w stolicy 
Dolnego Śląska została podpisana deklaracja o współ-
pracy. Czego ona dotyczy?
Muszę przyznać, że na początku rozmowy o współpracy były 
trudne. Ze zrozumiałych względów – nasi kontrkandydaci 
odczuwali przecież żal, rozczarowanie i po prostu zazdrość. Ale 
przekonaliśmy ich, że Wrocław jako ESK chce reprezentować na 
arenie europejskiej kulturę całego kraju. Efekt naszej współpracy 
– Koalicja Miast – będzie niesamowity i dotąd niespotykany 
w Europie. Takie miasta, jak Gdańsk, Katowice, Lublin i Łódź 
– a niebawem dołączą też Szczecin i Poznań – w ramach ESK 
zaprezentują we Wrocławiu, to co mają najlepszego w swojej 
kulturze, pokażą własną kulturową tożsamość, dziedzictwo 
i genius loci. Niezwykłe będą też formy prezentacji, gdyż jedno 
z miast będzie się prezentować w całej wrocławskiej kamienicy, 
inne „dostanie” od nas ulicę itd. Liczymy też, że do Koalicji 
Miast wkrótce dołączą kolejne, ponieważ ten projekt nie ma być 
jednorazowym eventem, ale wieloletnią współpracą kulturalną. 

Miasto wybrane przez UE Europejską Stolicą Kultury 
zyskuje szansę, żeby w ciągu 12 miesięcy zaprezento-
wać nie tylko swój dorobek kulturalny, ale też regionu, 
a nawet całego kraju. Jaki obraz Wrocławia chcielibyście 
Państwo „sprzedać” szerszej publiczności?

Wrocław  
miastem kultury
Otwarty, aktywny i inspirujący – taki ma być – według 
Krzysztofa Maja, dyrektora generalnego Biura Festiwalowego 
ESK 2016 – Wrocław w 2016 roku. Przez najbliższych 
12 miesięcy będzie on Europejską Stolicą Kultury. Fo
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Nie będziemy „sprzedawali obrazu” Wrocławia, tylko opowiemy, 
jaki on jest naprawdę. Pokażemy Europie, że to miasto ludzi 
bardzo aktywnych i otwartych, którzy wyjątkowo angażują się 
w życie miasta. Dzięki ESK ta mobilizacja jeszcze się zwiększyła. 
Mamy setki zgłoszeń do naszego programu „Mikrogranty 
ESK”, dzięki któremu praktycznie każdy mieszkaniec miasta 
może zrealizować swoje twórcze pomysły, a czasem wręcz 
marzenia. Poza tym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
artyści wchodzą na wrocławskie podwórka i tworzą wspólnie 
z mieszkańcami, tysiące ludzi współtworzyło wielki perfor-
mance „Mosty” na 27 mostach Wrocławia, a teraz 1,3 tys. 
mieszkańców i artystów przygotowuje Ceremonię Otwarcia 
pod nazwą „Przebudzenie”. Z drugiej strony pokażemy, że 
Wrocław pozostaje miastem słynącym z awangardy w sztuce 
i kulturze, miastem najlepszych teatrów, wielkiej literatury, 
miastem kina i muzyki. I pokażemy, że tak we Wrocławiu jest 
na co dzień, a nie tylko w 2016 roku. 

Już za kilka dni wkroczymy w rok 2016, ale jeszcze w 2014 
roku eksperci z Komisji Europejskiej przygotowali raport, 
w którym pojawiły się krytyczne opinie między innymi 
na temat budżetowania i realizacji programu festiwalu. 
Czy w tej chwili może Pan z pełną odpowiedzialnością 
powiedzieć, że wszystkie sugerowane niedociągnięcia 
są już przeszłością i przygotowania zostały zapięte na 
przysłowiowy ostatni guzik?

Nie powiedziałbym, że to była krytyka, raczej podpowiedzi, uwagi 
i troska Panelu Doradczo-Monitorującego Komisji Europejskiej, 
zresztą wynikająca z tego, że przyznanie środków rządowych 
na ESK miało opóźnienie. Nie chciałbym być nieskromny, ale 
ostatni, decydujący raport o przygotowaniach Wrocławia do 
ESK wskazał, że nasz pomysł na współpracę z regionem i biz-
nesem oraz projekty partycypacyjne zawarte w programie ESK 
są niezwykle nowatorskie i mogą być wzorcami dla przyszłych 
Europejskich Stolic Kultury.

Od 3 lat działa oficjalna instytucja, odpowiedzialna za 
przygotowanie Wrocławia do obchodów ESK 2016. Pan 
stanął na jej czele. Co było dla Państwa największym 
i najtrudniejszym wyzwaniem w tym okresie?
Najtrudniejsze było sprostanie oczekiwaniom społecznym 
i artystycznym oraz wyjaśnienie, że 2012, 2013 czy 2014 rok 
to czas przede wszystkim przygotowań do bycia Europejską 
Stolicą Kultury w roku 2016. Że Wrocław stanie się ESK dopiero 
w 2016 roku. Niektóre grupy artystyczne czy społeczne poczuły 
się odsunięte i mocno nas wtedy krytykowały, tymczasem przy-
gotowania do poszczególnych projektów trwały i musieliśmy 
wyjaśniać, że to nie może się stać natychmiast. Ale już w 2015 
roku sytuacja się diametralnie zmieniła. W tym roku realizo-
waliśmy bardzo wiele projektów z udziałem setek artystów 
i tysięcy mieszkańców, a w przyszłym roku nastąpi kulminacja. 
Oczywiście, nigdy nie da się zadowolić wszystkich. 

Koncert Andrei Bocellego, który odbył się na stadionie wrocławskim w czerwcu 2015 roku, uświetnił pierwszą odsłonę programu Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. Fot. Bartosz Janiczek
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Program ESK 2016 przygotowało 8 zaproszonych kurato-
rów. Każdy z nich jest ekspertem w jednej z ośmiu dziedzin 
sztuki (są to – architektura, literatura, film, muzyka, 
performance, opera, sztuki wizualne, teatr). Dlaczego 
zdecydowaliście się Państwo akurat na taki wybór?
Ponieważ jedna osoba, ówczesny dyrektor artystyczny, Krzysztof 
Czyżewski, przy takim wielkim mieście, z tak niezwykle bogatą 
ofertą kulturalną, nie był w stanie wszystkiego objąć. Nawet 
fizycznie – przy setkach spotkań i imprez, jakie odbywają się 
we Wrocławiu i biurze ESK, codziennie nie byłby w stanie tego 
udźwignąć. Dlatego zdecydowaliśmy się na model z ośmioma 
kuratorami tradycyjnych dziedzin. Z postaciami, które mają 
znakomite rozeznanie i świetny kontakt w swoich środowiskach 
artystycznych. Drugim aspektem jest to, że taki „archipelag 
kuratorów” pokazuje niezwykłą różnorodność kulturalną i kultu-
rową, która jest wartością i cechą charakterystyczną Wrocławia, 
nie tylko jako Europejskiej Stolicy Kultury. 

Na 15 stycznia 2016 roku została przewidziana oficjalna 
inauguracja wydarzenia. Potrwa ona aż 3 dni. W tym 
czasie odbędzie się ponad 100 różnych wydarzeń kul-
turalnych. Na co w szczególności powinniśmy w tym 
czasie zwrócić uwagę?
Tych wydarzeń będzie tak wiele – spektakli, wystaw, koncertów 
– i w tak wielu miejscach, że każdy, kto zawita do Wrocławia 
na Weekend Otwarcia, z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
Najważniejsza będzie Ceremonia Otwarcia pt. „Przebudzenie”. 
Chcemy, by Wrocław przebudził Polskę i Europę. Pokazał, jak 
ważna jest kultura, że na jej fundamencie można budować 
wszystko. Jednocześnie „Przebudzenie” będzie wielką opowie-
ścią o Wrocławiu, mieście niezwykłym. Z czterech stron miasta 

do jego serca – Rynku – przejdą cztery pochody prowadzone 
przez „Duchy Wrocławia”: „Ducha Odbudowy”, czyli niezwykłej 
zmiany, jaka tu zaszła po wojnie, „Ducha Powodzi”, opowia-
dającego o tym, co wydarzyło się w 1997 roku, „Ducha Wielu 
Wyznań”, wskazującego na wielokulturowość stolicy Dolnego 
Śląska i „Ducha Innowacji”, rozumianego w sensie społecznym 
– tego jak Wrocław się rozwija, zmienia, jaka jest jego droga ku 
przyszłości. „Duchy Wrocławia” to metafora, która zmaterializuje 
się w postaci czterech niezwykłych, wielkich konstrukcji, które 
połączą się na Rynku.

Słynne powiedzenie Hitchcocka, mówiące o trzęsieniu 
ziemi, po którym… napięcie dalej rośnie, idealnie pasuje 
do programu Państwa festiwalu. Otóż po tak atrakcyjnej 
i bogatej w wydarzenia inauguracji czeka nas… dalsze 
400 projektów i ponad 1000 wydarzeń kulturalnych. 
Wiem, że to szalenie trudne, ale które projekty uznaje 
Pan za najważniejsze punkty programu ESK 2016? 
Na szczęście 2016 rok ma 366 dni i na każdy dzień Europejska 
Stolica Kultury ma po kilka propozycji. Program jest tak niezwykle 
bogaty, że nie podejmę się powiedzieć, jakie są najważniejsze 
punkty. Z pewnością dla każdego uczestnika wydarzeń kultural-
nych, w zależności od zainteresowań, będzie to coś innego. Dla 
ułatwienia przygotowaliśmy zestawy imprez, które nazwaliśmy 
„Specjalnymi weekendami ESK”, ułożonymi tematycznie. Będzie na 
przykład weekend, podczas którego Wrocław stanie się Światową 
Stolicą Książki UNESCO, zawierający mnóstwo wielkich imprez 
literackich, albo Weekend Wielkich Wystaw czy też Weekend 
Europejskiej Stolicy Jazzu i Gitary, podczas którego odbędzie 
się 52. „Jazz nad Odrą” i bicie rekordu Guinessa w zbiorowym 
wykonaniu „Hey” Joe Hendrixa. Mógłbym tak wymieniać bez 
końca, ale łatwiej będzie zaprosić czytelników do zajrzenia na 
stronę internetową www.wroclaw2016.pl, a przede wszystkim 
do przyjazdu do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury.

Po 12 miesiącach tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
przekażecie Państwo włodarzom Aarhus (Dania) i Pafos 
(Cypr). Czy to będzie oznaczało również kres wydarzeń 
kulturalnych zainaugurowanych we Wrocławiu w 2016 
roku?
Nie tylko nie będzie to kres, ale nawet swego rodzaju początek. 
Może nie będzie kilku spektakularnych wydarzeń przygoto-
wanych specjalnie na rok 2016, ale jesteśmy pewni, że wiele 
projektów będzie kontynuowanych i rozwijanych. I że wrocła-
wianie będą równie chętnie współtworzyli kulturę Wrocławia, 
a Europejczycy odkryją Wrocław jako niezwykłe, artystyczne 
miasto, w którym zawsze dzieje się coś ciekawego, i które trzeba 
odwiedzać regularnie.

ROZMAWIAŁ: MARIUSZ GOLAK

W ramach ESK 2016 artyści wspólnie z mieszkańcami przygotowali wielki 
performance zatytułowany „Mosty”, którego areną było 27 wrocławskich 
mostów. Fot. Bartosz Janiczek
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