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MASZ PRZED SOBĄ DRZWI
DO ŻYCIA NOWEJ JAKOŚCI.

ŻYCIA W SPOKOJNYM

RYTMIE SLOW...

WPADNIESZ?
Nie mam żadnych wątpliwości!

Regularnie, co miesiąc masz szansę wejść do świata idealnego, w którym wszystko
jest proste, a ludzie są szczęśliwi i świadomi wartości swojego życia.
Z minuty na minutę w Europie powstają ruchy i organizacje propagujące
SlowLife. Czynię w ich kierunku wielkie chapeau bas! Bo choć powszechnie
uważa się, że najbardziej deficytowymi towarami są dziś woda czy ropa,
to w mojej opinii – jest coś jeszcze. Czas. Świat pędzi, Internet wciąga, praca zniewala.
Działamy na wysokich obrotach, ciągle odczuwając wewnętrzną potrzebę, by gdzieś biec:
na samolot, do pracy, na kolację. W kieracie obowiązków nie znajdujemy chwili,
by ze sobą być, rozmawiać, spojrzeć w oczy, zakochać się. Zarabiamy pieniądze,
ale nie mamy ich kiedy wydawać… Zakupy? W pośpiechu. Obiad? Na mieście,
często samotnie. Nie celebrujemy posiłków. Nie czerpiemy przyjemności z jedzenia,
które stało się przykrą koniecznością...
Świat można zatrzymać. Ty możesz się zatrzymać. Włącz niższy bieg i popatrz:
wokół tyle się dzieje, istnieje inny człowiek. Usiądź wygodnie, otwórz (SLOW)
i rozkoszuj się słowem pisanym. Przeżyj swoiste katharsis – (SLOW). Nowa jakość życia.
Nowa perełka na rynku prasowym. Zacznij żyć tak intensywnie, jak nasi
bohaterowie! Idąc za przykładem Katarzyny Czajki, nie bój się nowych wyzwań.
Odkryj w sobie talenty i odpłyń w morze pasji. Chcesz zwiedzić cały świat? Żaden problem!
Weź przykład z bohatera reportażu o najmłodszym emerycie – Sławka Muturi.
Spakuj walizki i wyjedź w dziki interior z Marcinem Gercem. Terenówką, a może
ekologiczną Toyotą Prius… Rób to, co podpowiada Ci Twoje serce!
Ciesz wzrok estetyką i rozkoszuj się fotografią młodych i zdolnych artystów.
Otul swoje ciało recyklingowym haute couture od Joanny Paradeckiej. Eksperymentuj!
Nie tylko w modzie – także w kuchni. Co powiesz na kulinarne towarzystwo
Grzegorza Łapanowskiego?

Zaciekawiony?
Zatem zapraszam do nowej, comiesięcznej lektury (SLOW).
Uwierz, szkoda czasu na pośpiech…
Edyta Złomaniec

Redaktor Prowadząca
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Projekty, które się udały

GREEN FRAME HOUSE, MODEL DOMU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU NATURALNEMU, ZAPREZENTOWANO PODCZAS PRESTIŻOWYCH TARGÓW DESIGNU ABITARE IL
TEMPO (2010) W WERONIE. GREEN FRAME HOUSE TO NOWOCZESNY, EKOLOGICZNY DOM, ZAPROJEKTOWANY PRZEZ WŁOSKIE ARCHITEKTKI ZE STUDIA ASTORI DE
PONTI ASSOCIATI: ANTONIĘ ASTORI, NICOLĘ DE PONTI I ESTER PIROTTA WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ ART CONTAINER. DWUPIĘTROWY BUDYNEK O POWIERZCHNI
140 M² SKŁADA SIĘ Z SZEŚCIU USTAWIONYCH W STOS KONTENERÓW MORSKICH. DOM WYPOSAŻONY JEST W ELEKTRONICZNY SYSTEM STERUJĄCY OŚWIETLENIEM
W ZALEŻNOŚCI OD PORY DNIA I NASŁONECZNIENIA ORAZ W MINITURBINĘ WIATROWĄ. OBŁOŻONO GO SUPERNOWOCZESNYM, ENERGOOSZCZĘDNYM MATERIAŁEM,
ZAPEWNIAJĄCYM DOBRE WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE. JEST ON DLA JEGO PROJEKTANTEK UCIELEŚNIENIEM POMYSŁÓW I MARZEŃ O PRZYWRÓCENIU DO ŻYCIA
KONTENERA ROZUMIANEGO JAKO PRZEDMIOT ARTYSTYCZNY. PRZEDMIOT, Z KTÓRYM ARCHITEKT MOŻE EKSPERYMENTOWAĆ, PRÓBUJĄC STWORZYĆ OPTYMALNE
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU. PROJEKTANTKI SKONCENTROWAŁY SIĘ NA ODZYSKANIU KONTENERA I WYDOBYCIU
GO SPOŚRÓD RUPIECIARNI PRZEMYSŁOWYCH ODPADÓW, PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU ATRAKCYJNOŚCI INDUSTRIALNEGO CHARAKTERU KONTENERA
ORAZ STWORZENIU JEDNOLITEJ PRZESTRZENI Z OSOBNYCH MODUŁÓW. W SPÓJNY I ORYGINALNY SPOSÓB ZATARTE TU ZOSTAŁY TRADYCYJNE PODZIAŁY NA TO,
CO WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ I NA TO, CO DOMOWE/PUBLICZNE. (FOT. TOM VACK)

KONTENER
W
WERSJI

GLAMOUR

Jesteśmy pełni uprzedzeń. Bo – niby dlaczego uważamy architekturę kontenerową za odpowiednią
tylko dla robotników czy bezdomnych? Dlaczego tego typu budownictwo kojarzy nam się
nadal z wykluczeniem i społeczną degradacją, podczas gdy designerskie kontenerowce podbijają
świat? Pora zmienić perspektywę, bo w luksusowym domu w różowe kropki można naprawdę
przyjemnie spędzić leniwy weekend. A i zielona herbata potrafi wyjątkowo pobudzić zmysły,
kiedy popija się ją, siedząc w przezroczystej herbaciarni-szkatule ulokowanej ponad falami
Morza Japońskiego.
Tekst: Emilia Nędzi

Krótka historia

Architektura kontenerowa to bardzo młoda gałąź. Liczy
sobie nie więcej niż dwadzieścia lat, choć korzeniami faktycznie sięga 1950 roku. Wtedy to amerykański kierowca
ciężarówki i przedsiębiorca zarazem, Malcolm McLean (dziś
nazywany ojcem chrzestnym konteneryzacji), powziął myśl,
aby przyczepę ładunkową z samochodu przenieść na statek.
Dzięki temu towar szybciej dotrze na miejsce przeznaczenia
i nie będzie kusił przydrożnych złodziei. McLean otrzymał
na swój wynalazek patent, a przy okazji zrewolucjonizował
cały przemysł transportowy. Od tego, ważnego dla świata
handlu, momentu jest już tylko niewielki krok do zadomowienia się w kontenerze…

Adam Kalkin

DLACZEGO
KONTENERY KOJARZĄ
NAM SIĘ Z ROBOTNIKAMI
CZY BEZDOMNYMI?
KTO POWIEDZIAŁ,
ŻE DOM MUSI BYĆ Z CEGŁY?
PORA ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ.

Rozmach i innowacyjność to cechy kontenerowych domów
autorstwa Adama Kalkina, architekta i artysty z New Jersey.
Także efekt opakowania, umieszczenia domu w domu można
uznać za charakterystyczny dla niego. 12 Container House
i Bunny Lane to ogromne konstrukcje mieszkalne składające się z ustawionych obok siebie kontenerów, szczelnie
zamkniętych w hangarze ze szkła. Montaż zbudowanego
z sześciu stalowych kontenerów morskich Quick House
trwa zaledwie tydzień.
– Wykorzystanie kontenerów to up-cycling, przystosowanie
odpadów do wyższych funkcji, i pomoc tym, których nie stać
na mieszkanie – tłumaczy Kalkin. Przy obecnym kryzysie
gospodarczym pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.
Zamówienia wykupiono już na pół roku wprzód.

Push Button House

Bardziej ekscentrycznym projektem jest „Dom na przycisk”. Po wciśnięciu guzika ściany zamieniają się w podłogę,
a luksusowe wyposażenie wyskakuje z kontenera niczym
z magicznego pudełka. Projekt, mało praktyczny jak na
mieszkanie, znalazł swoje zastosowanie jako sezonowa,
mobilna kafejka firmy Starbucks i Illy. W wywiadzie dla
nowojorskiego kwartalnika Vassar Kalkin stwierdził, że nie
ma dla niego różnicy między sztuką i komercją a pomocą
humanitarną. − Najważniejsze, by namieszać, zmienić świat
i dobrze się przy tym bawić.
W porozumieniu z Fundacją Nagie Serce (Naked Heart
Foundation) założoną przez top modelkę Natalię Vodianovą,
architekt wybudował dwieście placów zabaw z kontenerów
i zadedykował je najbiedniejszym dzieciom z całej Rosji.
Zaangażowanie Kalkina w sprawy społeczne doceniło U.S.
Trust Company, przyznając jemu i szkole Pingry School
w New Jersy, z którą współpracuje, grant na skonstruowanie prototypu domu (wykonanego oczywiście z kontenerów) dostosowanego do regionu i lokalnych warunków
klimatycznych.

Architektura przyszłości

Jure Kotnik – młody słoweński architekt freelancer i autor
książki „Container Architecture” (2008) – wymienia zalety
budownictwa kontenerowego. Najważniejsze z nich to: niskie
koszty, prosty montaż, szybki transport oraz wysokie walory
ekologiczne. Niska cena pojedynczego kontenera wynika
stąd, że jest to seryjny produkt pochodzenia azjatyckiego.
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Taniej wyrzucić

Pojemników wykorzystywanych w transporcie morskim nie
opłaca się po opróżnieniu odsyłać z powrotem do Chin.
Ich utylizacja byłaby niemniej kłopotliwa i kosztowna.
Co zatem robić ze stosami niepotrzebnych metalowych
pudeł? W trosce o środowisko naturalne zastosować się do
konceptu 3R: reduce, reuse, recycle (ograniczyć, przetworzyć, użyć ponownie).

Stalowe klocki

Atrakcyjna wydaje się być także modułowość architektury
kontenerowej. Wymiary, waga oraz pojemność pojedynczego
pojemnika są ściśle określone międzynarodowymi standardemi ISO, co oznacza, że wszystkie są kompatybilne i można
je dowolnie zestawiać. Układanie kontenerów przypomina
zatem budowanie z klocków LEGO.
Kontenerowe miasta (Container Cities) Erica Reynoldsa
i miasteczko studenckie Cité A Docks w La Havre (Francja)
przypominają domki z duńskich klocków, tyle że w rozmiarze XXL. Cattani Architects oferuje sto niewielkich,
bo 24-metrowych, skromnie, ale komfortowo urządzonych
mieszkań. Studentom spodobała się niezobowiązująca atmosfera; surowy, oszczędny styl i duże okna, napełniające
pokoje światłem.

W trybie pilnym

Błyskawiczny proces budowy z kontenerów jest swoistym
znakiem XXI wieku – znakiem mobilności i zmiany. Nie
oznacza to jednak, że architektura kontenerowa ma coś
wspólnego z prowizorką. W rękach zdolnych projektantów
blaszane pudełka przeobrażają się w luksusowe hotele,
w designerskie galerie sztuki współczesnej i stylowe butiki.
Flagowy sklep szwajcarskiej firmy Freitag, produkującej
torby dla kobiet i mężczyzn oraz futerały na iPad’a ze
starych dętek rowerowych i pasów bezpieczeństwa, mieści
się w imponującym miejskim kontenerowcu. Siedemnaście
zrecyklingowanych metalowych pudeł ułożonych jedno na
drugim rewelacyjnie wpisało się w tkankę miasta, tworząc
jeden z bardziej oryginalnych obiektów w Zurychu.
Obserwatorium i herbaciarnia w kontenerze? W Korei
Południowej jak najbardziej tak. OceanScope w porcie
Songdo i podniebna kontenerowa machina Sky Is The Limit
projektu Didier Fiuza Faustino to ultraminimalistyczne,
transparentne struktury zawieszony nad wzburzonym morzem. O takich bez wahania można powiedzieć, że stanowią
architekturą przyszłości.

Estetyka przede wszystkim

								
PLATOON KUNSTHALLE SEOUL TO PRZESTRZEŃ DLA ODDOLNYCH INICJATYW
SPOŁECZNYCH I ARTYSTYCZNYCH, KTÓRE W KOREI POŁUDNIOWEJ ROZWIJAJĄ SIĘ BARDZO DYNAMICZNIE. PLATOON KUNSTHALLE MA NA CELU STWORZENIE PLATFORMY
KOMUNIKACJI DLA AKTYWISTÓW POLITYCZNYCH, PRZEDSTAWICIELI MIEJSKICH SUBKULTUR I NIEZALEŻNYCH TWÓRCÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE STREET ARTU,
GRAFIKI, MODY, SZTUKI VIDEO I MUZYKI. POKAZYWANE SĄ TU ZARÓWNO PRACE DEBIUTUJĄCYCH ARTYSTÓW, JAK I TYCH WIODĄCYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. HALA
SZTUKI PLATOON ROZUMIANA JAKO PUNKT KONFRONTACJI, ŚCIERANIA SIĘ IDEI I POGLĄDÓW, STANOWI TEŻ ELEMENT KONTROWERSYJNY W KONTEKŚCIE ZAJMOWANEJ
W MIEŚCIE PRZESTRZENI. ULOKOWANA W BOGATEJ DZIELNICY SEULU - CHEONGDAM HALA BUDUJE NAPIĘCIA I INTERAKCJE POMIĘDZY DWOMA RÓWNOLEGLE ISTNIEJĄCYMI
ŚWIATAMI. POMIĘDZY ŚWIATEM LUKSUSOWYCH APARTAMENTOWCÓW I MARKOWYCH BUTIKÓW Z JEDNEJ STRONY A ŚWIATEM GRAFFITI I WLEPEK Z DRUGIEJ. MASYWNA
BRYŁA PLATOON KUNSTHALLE ZBUDOWANA Z DWUDZIESTU OŚMIU KONTENERÓW POWSTAŁA BŁYSKAWICZNIE (W CIĄGU TRZECH MIESIĘCY). STANOWI ZNAKOMITY
PRZYKŁAD ARCHITEKTURY ELASTYCZNEJ, TO ZNACZY TAKIEJ, KTÓRA MOŻE BYĆ PRZEBUDOWYWANA W DOWOLNY SPOSÓB I W DOWOLNYM CZASIE. (FOT: PLATOON 2009)

Te bardziej nowatorskie konstrukcje są niemalże dziełami sztuki. Wzorcowym przykładem wyszukanej estetyki
kontenerowej jest Cove Park – Reynoldsa i jego Urban
Space Management (Zarządzanie Przestrzenią Miejską).
Luksusowa enklawa dla artystów szukających ukojenia i ciszy
mieści się na półwyspie Rosenath, godzinę drogi od Glasgow.

Sześć przytulnych apartamentów z trawiastymi dachami
ustawiono werandami wprost ku malowniczym brzegom
jeziora Loch Long.
Niemniej wysmakowane wizualnie są projekty autorstwa
Kotnika, takie jak: Weekend House 2, przedszkole Ajda
w Ravne na Słowenii i ruchoma latarnia morska dla paryskiego portu. Prace te zyskały uznanie i medialny rozgłos.
Szerszej publiczności zaprezentowano je podczas World’s
Frst Exhibit on Container Architecture (Pierwszej Wystawy
Światowej promującej Architekturę Kontenerową) w 2011
roku. Wystawa wystartowała z Muzeum Architektury
i Designu w Ljubljanie, odwiedzając po kolei Galerię ESA
w Paryżu, Platoon Galerry w Berlinie i AIA Gallery w Seattle
(USA). Latem, również w 2011 roku, dużą ekspozycję na
ten temat udostępniono dla zwiedzających w NRW-Forum
w Düsseldorfie.

Kilkutonowy gadżet

Obecnie, gdy mocny akcent kładzie się na podkreślanie
swojej indywidualności, a wszelakie gadżety począwszy od
karty do bankomatu aż po jedwabną koszulę od znanego
projektanta posiadają opcję personalizacji, także architektura
może być spersonalizowana. Takie są kontenery, lub szerzej:
budownictwo modułowe. Dostosowanie wzoru i koloru fasady
do naszych upodobań jest niemal tak proste, jak zmiana
obudowy telefonu komórkowego albo wyhaftowanie naszych inicjałów na wspomnianej koszuli. Weekend House 2+,
projektu Kotnika, to dom skrojony na miarę aktualnych
potrzeb jego użytkowników. Może rozrastać się lub kurczyć w zależności od tego, czy rodzina się powiększa, czy
też zmniejsza lub zostać przemalowany w dowolnej chwili
w deseń, jaki sobie wymarzymy. Niebanalna estetyka jest
tu nie mniej ważna niż funkcjonalność. Fasada w ogromne
różowe kropki to tylko jedna z opcji.

Future Shack

Budynki modułowe to również rozwiązanie problemów ofiar
katastrof naturalnych, takich jak powodzie, huragany czy
trzęsienia ziemi. Właśnie w tym celu architekt Sean Godsell
opracował Future Shack (Chałupę Przyszłości).
Zaadoptowany do celów mieszkalnych, komfortowo urządzony
kontener z rozpiętym nad nim dachem w formie parasola,
dodatkowo został wyposażony w odbiornik satelitarny, kolektory słoneczne oraz w regulowane, wysuwane nogi. Jest
to dom samowystarczalny. Po złożeniu łatwo przetransportować go w dowolne miejsce na Ziemi. Kontenery stworzone
do przewozu najcięższych ładunków, odporne na czynniki
atmosferyczne, takie jak wysoka temperatura, wiatr i żrące
właściwości soli, są praktycznie niezniszczalne.
– Ponadto czas ich montażu to zaledwie parę dni. W Polsce
jest coraz więcej niszczejących nieruchomości, które jednak
stoją latami puste, a społeczeństwo nie ma możliwości ich
użytkowania. Zwłaszcza na niedochodowe cele kulturalne
– wyjaśnia Ewa Łowżył, fotograf, stylistka i kostiumografka, inicjatorka mobilnego centrum kultury KontenerART.
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– To rozwiązanie jest dla ludzi, którzy zniechęceni niedostępnością przestrzeni publicznej dla inicjatyw zwykłych
obywateli, rozczarowani komercyjną polityką przestrzenną,
chcą sami tworzyć przestrzeń wspólną. Inną sprawą jest to,
że dobrze zaprojektowana architektura kontenerowa może
po prostu dobrze wyglądać: świeżo, zabawnie i industrialnie.
Ma w sobie postpunkowego ducha – dodaje Ewa.
W Polsce opisywany trend podchwycili głównie miejscy aktywiści, budując z kontenerów alternatywne przestrzenie
dla sztuki i kultury: w Poznaniu (KontenerART, Wola –
Innowacje i Kreacje, Delikatesy), w Warszawie (Cud nad
Wisłą), a nawet w nadbałtyckich Dębkach (Kontener Dębki).

Warszawski design

Sezonowa klubokawiarnia „Cud nad Wisłą”, usytuowana w centrum bezpośrednio nad brzegiem rzeki, powstała
latem 2010 roku i od razu stała się jednym z najmodniejszych miejsc w Warszawie. Designerski projekt autorstwa
Asi Piaścik i Agnieszki Pawłowskiej przyczynił się do sukcesu
„Cudu” nie mniej niż prężnie działająca scena muzyczna,
luźna atmosfera i przestrzeń relaksu całkowicie wolna od
reklamy.
– Do konstrukcji baru i sceny wykorzystane zostały modularne systemy kontenerowe, które pozwalają na łączenie
kontenerów w wielu konfiguracjach. Aby uatrakcyjnić kontenery i wprowadzić więcej światła do wnętrza, zostały użyte
przeszklone ściany. Palety stołowe i siedziskowe wyposażone
zostały w koła, które zapewniają mobilność i pozwalają, by
goście aranżowali je w wygodny dla siebie sposób – opowiada
Asia. W tym roku kawiarnia rozpocznie swój sezon już na
początku maja. Na miejscu można wypożyczyć longboard’a
albo zagrać w bule.

Miasto Cypel

Warszawiaków powinna ucieszyć wiadomość o nowym
projekcie „Miasto Cypel”. Już tego lata, dzięki staraniom
pracowni architektonicznej WWAA, odżyje magiczna przestrzeń nieco zapomnianego Cypla Czerniakowskiego. W to
niezwykle urokliwe miejsce (podobnie jak ,,Cud” położone
na lewym brzegu Wisły) zostanie wkomponowana bogata infrastruktura kulturalno-rozrywkowa. Znajdą się tam między
innymi: scena dla didżejów, kino pod chmurką, lunapark,
plaża z przystankiem tramwajów wodnych, konceptowe
delikatesy, butiki i galerie, liczne bary, kluby oraz nowatorska struktura kontenerowa. CypelCamp będzie starało
się o status Nowej Kulturalnej Dzielnicy Warszawy.
W stolicy z kontenerów wybudowano placówki edukacyjne dla dzieci: dwa przedszkola (na Targówku i Bródnie)
oraz szkołę (Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
nr 100 na Wolumenie).

Technologia

Jak zapewnia Łukasz Bieniek, specjalista ds. sprzedaży w firmie zajmującej się sprzedażą kontenerów – przenikalność
ciepła w tego typu obiektach jest w pełni dostosowana do
naszego klimatu. Można więc w nich mieszkać bez obaw
przez cały sezon. Również wtedy, kiedy temperatura spada
znacznie poniżej zera.
Projekty proponowane przez wyspecjalizowane biura architektoniczne uwzględniają wszelkie normy jakościowe dotyczące izolacji termicznej i niskiego zużycia energii. Materiały
wykończeniowe są w pełni bezpieczne dla człowieka.
Przed decyzją o wyborze konkretnej firmy wykonawczej
należałoby się jednak upewnić, czy posiada ona wszystkie
niezbędne zaświadczenie gwarantujące właściwe wykonanie
adaptacji.

Koszty

W zależności od oferty konkretnej firmy realizującej nasze
zamówienie cena może wahać się od 5,5 tysiąca do 20 tysięcy
złotych za pojedynczy moduł o standardowych wymiarach
szer./dł./wys. – 3 m x 8 m x 2,5 m. Najtańszy będzie zakup kontenera w naturalnym kolorze rdzy, czyli po prostu
w stanie surowym. Zamontowanie klimatyzacji czy baterii
słonecznych podnosi standard i rzecz jasna – koszty. Ciekawa
propozycją może być uzupełnienie stalowej ramy innymi
materiałami. Zazwyczaj drewnem i szkłem, bo surowce
te idealnie współgrają z ascetyczną stylistyką budynków
modułowych oraz ich funkcjonalnością.

Gdzie jeszcze?

Chociaż kontenery są bardziej artystycznym manifestem
aniżeli właściwą architekturą, to z powodzeniem służą jako:
kliniki medyczne, szkoły, mosty, restauracje; w Vancouver
(Kanada) w kontenerze ulokowano kino. Na całym świecie
modułowe konstrukcje − symbol nowego miejskiego życia −
zdobywają coraz więcej zwolenników. I trudno się dziwić,
bo lekka, nowoczesna i (wbrew obiegowym opiniom) trwała
forma kontenera to znakomita alternatywa dla tradycyjnego
budownictwa.
To także świadomy gest na rzecz dbałości o środowisko
naturalne, o racjonalne i twórcze wykorzystanie odpadów
przemysłowych oraz sposób na ożywienie niezagospodarowanych zakamarków miast. Mało tego, kontener jako
tworzywo jest wprost genialnym budulcem!
– Każdy ma ściany, podłogę i sufit, wystarczy założyć izolację, podłączyć prąd, wodę i gotowe – wyjaśnia na stronie
internetowej swojego teamu USM Reynolds. Dla wciąż
nieprzekonanych wielbicieli ceglanych domów możliwość
uniknięcia kredytu zaciąganego na trzydzieści lat to ogromna zaleta, prawda?

Źródło:
Anna Cymer, Eksportowe koncepcje miejskie [w:] Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, red. B. Świątkowska, Warszawa 2012.
Jure Kotnik, Container Architecture: this book contains 6441 containers, Barcelona 2008.
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WNĘTRZE PROJEKTU KANADYJCZYKÓW Z PRACOWNI GH3 JEST ESENCJĄ PROSTOTY
I NIEWYMUSZONEJ ELEGANCJI. MINIMALISTYCZNIE URZĄDZONE STUDIO FOTOGRAFICZNE PHOTOGRAPHER’S STUDIO OVER A BOAT HOUSE JEST JEDNOCZEŚNIE
WNĘTRZEM MIESZKALNYM. DZIĘKI TRANSPARENTNYM ŚCIANOM SPRAWIA WRAŻENIE BARDZIEJ OTWARTEGO I PRZESTRONNEGO. ŚWIATŁO SŁONECZNE NAPŁYWAJĄCE
DO ŚRODKA POMIESZCZENIA CZYNI JE CZYSTYM I LEKKIM, ZAŚ ZAWIESZONA U SUFITU HUŚTAWKA PRZYPOMINA PĘCHERZYK POWIETRZA. (FOT: LARRY WILLIAMS)
KOMPAKTOWĄ SZKLANĄ STRUKTURĘ PHOTOGRAPHER’S STUDIO OVER A BOAT HOUSE UMIESZCZONO NA KRAWĘDZI GRANITOWEJ SKAŁY, TUŻ NAD WODAMI
JEZIORA STONEY W ONTARIO. PROJEKTANCI BUDYNKU BAWIĄC SIĘ KONWENCJAMI, STWORZYLI DOM NAWIĄZUJĄCY DO KLASYCZNEGO WEEKENDOWEGO DOMU
BOAT HOUSE, POPULARNEGO W KANADZIE. TA SZKLANA „SOCZEWKA” ARCHITEKTONICZNA, WPISANA W LEŚNY KRAJOBRAZ, SKUPIA W SOBIE TRADYCYJNY KONCEPT
I ŚWIETNY DESIGN. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO WYBUDOWANIA DOMU SĄ W 99% PRZYJAZNE ŚRODOWISKU.

ŻYCIE NA WODZIE
Stały wzrost liczby mieszkańców miast skutkuje poszukiwaniem alternatywnych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe, sytuowane w niedalekiej odległości od centrum. Ze względu
na niekontrolowany rozrost podmiejskich dzielnic pojawia się konieczność znalezienia rozwiązania,
które pozwoli nie tylko żyć, lecz także odpoczywać w mieście. Coraz powszechniejszym kompromisem
między mieszkaniem w centrum a posiadaniem willi z ogródkiem na obrzeżach metropolii jest
życie na wodzie. Ten niekonwencjonalny styl życia cieszy się coraz większą rzeszą zwolenników.

Tekst powstał w oparciu o konsultacje z inż. arch. Jagną Badowską
Woda to jeden z żywiołów podtrzymujących proces życiowy
człowieka. Od zawsze determinowała lokalizację miast, stanowiła źródło urodzaju. Dostarczała pożywienie w postaci ryb,
służyła do nawadniania gruntów. W XVI wieku głównymi
szlakami handlowymi były rzeki, przy których rozwijały się
osady targowe. Współczesne miasta zaczęły na nowo odkrywać ukrytą w nich wartość. Powszechny stał się nowy sposób
na życie – życie na wodzie. Powstają pływające domy mieszkalne, hotele, centra handlowe, a nawet kompleksy basenowe...

Wodne królestwo

Domy na wodzie nie są nowatorskim rozwiązaniem.
Na egzotycznych rzekach powstają domy podtrzymywane
przez drewniane pale wbite w dno. Ich konstrukcje znane są
od stuleci. Pływające barki mieszkalne, spotykane w Europie,
rozwinęły się w XVIII wieku w dobie rewolucji przemysłowej
(wiązało się to z rozbudową sieci kanałów, które stanowiły
alternatywę dla błotnistych dróg lądowych).
Pionierem w dziedzinie zamieszkiwania na wodzie jest
Holandia. Domy na wodzie są jednym z charakterystycznych
elementów niderlandzkiego krajobrazu. Główną przyczyną tego
stanu rzeczy są warunki naturalne. Około 60% powierzchni
Holandii znajduje się poniżej poziomu morza. Panuje tam
przeludnienie i wieczne ryzyko podtopienia. To przykład
państwa, które w pełni dostosowało się do praw rządzących
naturą. Gwałtowny rozwój budownictwa na wodzie nastąpił
w latach dziewięćdziesiątych po dwóch poważnych powodziach. Dziś Holendrzy nie walczą z żywiołem – nie budują
wałów przeciwpowodziowych, lecz konstruują pływające domy,
co spotyka się z uznaniem rządu. Istnieje nawet specjalny urząd
do rejestracji pływających domów i biura architektoniczne
specjalizujące się w wykonywaniu projektów w tej dziedzinie.
W Holandii działka wodna traktowana jest jak grunt, do każdej barki przypisany jest adres. Współczesne przystanie mają
wiele wspólnego z tradycyjnym osiedlem, posiadają nawet
własnych ochroniarzy.
W Amsterdamie mieszkańcy ponad dwóch i pół tysiąca barek
założyli wspólnoty mieszkaniowe. Powstały unoszące się na wodzie dzielnice. Pływające domy cumowane są do odpowiednio
przystosowanych nabrzeży. By stworzyć mieszkańcom barek
jak najlepsze warunki mieszkaniowe – zbliżone do tych panujących na lądzie – zapewnia się dostęp do przyłączy prądu,
wody użytkowej i kanalizacji. Do ogrzewania coraz częściej
wykorzystywane są pompy ciepła – system ogrzewający dom
zimą i chłodzący latem, funkcjonujący dzięki energii skumulowanej w wodzie.

Mała Wenecja

Niegdyś barki zamieszkiwała specyficzna grupa społeczna
przewoźników, którzy przez całe życie przemieszczali się kanałami. Jako że dryfujące życie kształtowało twarde charaktery
– nie byli oni zbyt dobrze postrzegani. Londyńska dzielnica
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Little Venice z kanałem Regent’s Canal, zamieszkiwana niegdyś
przez artystów, pisarzy i prostytutki, jest dziś jedną z bardziej
ekskluzywnych okolic rezydencjalnych w centrum. Spotyka
się tu wąskie barki transportowe „narrowboats”, nawiązujące
do tych z XIX wieku, a pełniące dziś funkcję mieszkalną.
Barki turystyczne organizują rejsy kanałami Małej Wenecji.
Życie na wodzie kojarzone z romantyczną przygodą powoli
przenika do naszego kraju. Zaczynamy zauważać, że rzeki
(takie jak Wisła, Warta czy Odra) posiadają ogromny potencjał
związany z rozwojem alternatywnych miejsc zamieszkiwania.
Ograniczenia pojawiają się w postaci braku odpowiednich
zapisów prawnych. W Polsce obiekt pływający wymaga certyfikatów Urzędu Żeglugi Śródlądowej i musi spełniać restrykcyjne przepisy pożarowe. Dodatkowo prawo meldunkowe nie
zezwala na zameldowanie się na łodzi. W związku z tym, że
mieszkanie na wodzie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, problem ten zapewne niedługo będzie rozwiązany.
Wkrótce zostanie dostosowane do mieszkania na barkach
nabrzeże Motławy w Gdańsku. Natomiast we Wrocławiu
(na Odrze) już unosi się pierwszy w Polsce pływający dom.
Należy on do Kamila Zaręby, projekt architektoniczny wykonał
Paweł Barczyk, zaś autorem wnętrz został Przemysław Stawski.
Na Wiśle w Warszawie osiedliła się para młodych ludzi: Joanna
– projektantka mody i Sebastian – architekt. Domy na wodzie
umożliwiają mieszkanie w środku miasta i zarazem blisko
natury. Ich mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością centrum
i niepowtarzalnymi widokami z okien.

Aby zachować równowagę, w dwóch przeciwległych narożnikach umieszczono bloki kuchni i łazienki - w pełni wyposażone w niezbędne instalacje i zbiorniki wody użytkowej.
Dwa kolejne narożniki stanowią strefę dzienną z jadalnią,
która na noc, po rozłożeniu sofy i rozwieszeniu hamaków
nad składanym stołem, przekształca się w sypialnię. Wielką
zaletą domku jest to, że jest on niezwykle łatwy w transporcie.
Proces składania konstrukcji inspirowany jest ruchem skrzydeł
mew. Dzięki zastosowanym zawiasom dom zmienia się w gotową do transportu bryłę, która mieści całe wyposażenie wraz
z namiotowym dachem wewnątrz. Struktura domu opiera
się na stalowych profilach. Ściany wykończone są blachą
falistą, zaś dach wykonany jest z membrany poliestrowej,
stosowanej w alpinistycznych namiotach (o właściwościach
wodoodpornych i kumulujących ciepło). Część zewnętrzną
domku tworzą drewniane tarasy, które przy zestawianiu jednostek w większe osiedle łączą się w pomost, który prowadzi
do wejść mieszkań. „Domek-Mewa” może funkcjonować
samodzielnie, ale także poprzez multiplikację może tworzyć
dowolnej wielkości kolonie mieszkalne.
Niezaprzeczalnie pływających konstrukcji mieszkalnych powstawać będzie coraz więcej. Dom na wodzie jest niezwykle
wdzięcznym tematem, dającym architektom możliwość swobodnego tworzenia małych dzieł sztuki.

Źródło zalet

Odpowiednio zaprojektowane domy na wodzie są lekkie, proste w montażu i łatwe w transporcie. Nadają się do stałego
całorocznego zamieszkiwania lub użytkowania sezonowego.
Można nimi wypływać na wakacyjne rejsy. Unoszące się na
wodzie konstrukcje są mobilne. Nie są na stałe związane z lądem i jednym otoczeniem. Nie muszą współgrać z zasadami
polityki przestrzennej, jak to bywa w przypadku zwykłych
nieruchomości, podporządkowywanych miejscowym planom
zagospodarowania przestrzennego. Projektowanie takich ruchomych obiektów daje architektom duże pole do popisu.
Nic dziwnego, że domami na wodzie często interesują się ludzie
zamożni, którzy traktują je jako kolejny designerski gadżet.

„Domek-Mewa”

Przykładem minimalnej przestrzeni niezbędnej do przeżycia na wodzie jest koncepcja architekt Jagny Badowskiej.
Projekt „H2O Mew Gull House”, czyli „Domek-Mewa”
łączy w sobie harmonię, ergonomię i funkcjonalność.
Może służyć jako barka przetrwania w czasie klęsk żywiołowych lub jako mobilny domek wakacyjny. Unosi się na wodzie
dzięki pływakom wypełnionym powietrzem. Jego konstrukcja
jest lekka. Wykorzystanie stali nierdzewnej zapewnia trwałość obiektu, ponieważ nie wymaga specjalnej konserwacji.
Dom daje możliwość życia w równowadze z naturą i na zmieniających się poziomach wody.
Cała jednostka mierzy dwanaście metrów kwadratowych.
Małe wnętrze zaprojektowano tak, by zapewniać komfort czteroosobowej rodzinie. Plan jest symetryczny, oparty na kwadracie.
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TERAPIA

DESIGNEM

Czytelny system oznakowań

Co zrobić, by pobyt w szpitalu nie był traumą i nie kojarzył się z surowym wnętrzem? Wystarczy
wprowadzić kilka niuansów, odpowiednio dostosować jego kolorystykę, zastosować proste
formy oraz motywy inspirowane naturą. Przyjazny pacjentom design szpitala może wesprzeć
ich leczenie. I choć stanowi wielkie wyzwanie dla projektantów z wieloletnim doświadczeniem,
to udało się tego dokonać trójce młodych zdolnych. Na podstawie rozmów z pacjentami
stworzyli oni projekt idealny.

Główną inspiracją była woda

Tekst: Ewa Smuga, Katarzyna Gołaszewska

Czystość przede wszystkim

Przełom w pojmowaniu funkcjonowania szpitali i personelu medycznego nastąpił wraz z działalnością Florence
Nightngale (twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa) około
1850 roku. Wtedy uświadomiono sobie, jak dużą rolę w leczeniu odgrywa utrzymanie otoczenia pacjenta w sterylnej
czystości. Zaczęto używać materiałów zmywalnych i przedmiotów, z których łatwo było usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Idea ta stała się nadrzędną wytyczną w projektowaniu

szpitalnych wnętrz. Dziś wiemy, że te minimalistyczne przestrzenie, pomimo swoich higienicznych zalet, są powodem
złego nastawienia pacjenta do szpitala i nie wspomagają
procesu rekonwalescencji.
Z badań wynika, że nawiązanie pozytywnej relacji pacjenta
z jego otoczeniem skutkuje lepszym samopoczuciem i dodaje
sił w walce z chorobą. Te same zasady dotyczą personelu
medycznego, który w komfortowych warunkach pracuje
efektywniej.

Linie wyznaczały trasy dotarcia do poszczególnych pomieszczeń

Misja specjalna

Pododdział Dzienny Chemioterapii
Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi
Widok perspektywiczny Pododdziału
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Grupie projektantów w składzie: Katarzyna Gołaszewska,
Ewa Smuga oraz Maks Baranowski zostało postawione zadanie
zaprojektowania wnętrza Poddziału Chemioterapii Jednego Dnia
w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, który jesienią
2011 roku został oddany do przebudowy. Jednym z głównych
wyzwań przed jakimi stanęli, było dostosowanie ich wizji
do rygorystycznych, polskich norm prawnych, które dotyczą
projektowania szpitalnych wnętrz. Projektanci przygotowali
zarys koncepcyjny odzwierciedlający oczekiwania chorych,
na podstawie którego wykonano przebudowę pododdziału.
Wiosną 2012 roku będą przyjmowani pierwsi pacjenci.
Proces projektowy został poprzedzony badaniami polegającymi na rozmowach z pacjentami oddziału oraz analizą
istniejącego stanu.
– Na początku wizyty w szpitalu mamy zakładany wenflon
(w formie kroplówki – podaje się chemię). Dzieje się to przed
wejściem do sali. Nie ma poczekalni ani nawet gabinetu zabiegowego. Na chemię czekamy kilka godzin – zwykle od rana
do południa. Niektórzy pacjenci spoza miasta przyjeżdżają

nawet w nocy, błąkają się w oczekiwaniu na swoją kolej.
Jesteśmy słabi, nie mamy gdzie usiąść. Poczekalnia i bufet są
na innym piętrze, a ponieważ musimy cały czas pilnować sytuacji, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjedzie nasza chemia,
staramy się nigdzie nie oddalać – mówi jeden z pacjentów.
Wywiady z pacjentami zdeterminowały wiele późniejszych
decyzji projektowych i były źródłem informacji, które stanowiły punkt wyjścia do stworzenia nowej wizji wnętrza.
Jak się okazało, pacjenci przyjmujący chemioterapię są
bardzo wrażliwi na dźwięk, zapach oraz kolor (co jest związane z barwą podawanej chemii). W konsekwencji paleta
odcieni mocno się skurczyła, a projektanci musieli zrezygnować z silnych akcentów kolorystycznych. W grę weszły
jedynie łagodne kolory z kilkoma subtelnymi punktami,
na których pacjent może skupić swoją uwagę podczas
pobierania kroplówki. Zastosowane motywy opierały
się na prostych formach, co wykluczało użycie abstrakcyjnych kształtów. Wszystkie elementy wnętrza zostały
konsekwentnie dopasowane do potrzeb osób szczególnie
wrażliwych na otoczenie.
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– Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo wrażliwe są nasze
zmysły, jak przyjmowanie chemii wpływa na nasz odbiór
otoczenia. Na przykład pacjenci przyjmujący chemię,
której kolor jest identyczny jak whisky, przestali dobrze kojarzyć ten trunek; chemia o największych skutkach ubocznych
ma kolor czerwony – pacjenci unikają więc różowawych
kompotów. Kształt naszej codzienności się zmienił, widzimy
i czujemy inaczej, zwracamy uwagę na szczegóły, których
wcześniej nie dostrzegaliśmy – opowiada jedna z pacjentek.

Motyw główny

Główną inspiracją była woda (w postaci kropli) – jako symbol życia i nawiązanie do natury. Wykorzystano jej formę,
barwę, miękkość i elastyczność. Podstawowym czynnikiem
gwarantującym użytkownikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa stał się czytelny system oznakowań (informacji
kierunkowej). Projektantom zależało, aby już od pierwszego
kontaktu pacjenta z przestrzenią kształtowały się w nim
pozytywne odczucia. Wykorzystali formę kropli i okręgu,
które nawiązywały do głównego motywu oraz do przeznaczenia pododdziału. Tradycyjne oznakowanie pomieszczeń
logotypami wraz z numeracją i podpisami postanowiono
uzupełnić o oznakowanie kierunkowe na suficie modułowym
w korytarzu. Kolorowe przerywane linie wyznaczały trasy
dotarcia do poszczególnych pomieszczeń, stanowiąc zarazem
subtelny akcent dekoracyjny.

Oznakowanie ciągów
komunikacyjnych

Kluczowym zagadnieniem w kontekście projektu identyfikacji
wizualnej było wyobrażenie sobie ciągów komunikacyjnych
i wytyczenie najbardziej prawdopodobnych szlaków migracji. Należało uświadomić sobie osobne szlaki dla członków
personelu medycznego i pacjentów oraz zauważyć miejsca
największego natężenia ruchu. Ostatnim krokiem było znalezienie najlepszej lokalizacji dla graficznej postaci znaków.
Drugim elementem charakteryzującym wnętrze było zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, które odgrywało
tu kluczową rolę – zapewniało widoczność, czytelność komunikatów, służyło jako element wydzielający przestrzeń
publiczną i prywatną. Głównym założeniem przyświecającym
projektowaniu wnętrza było stworzenie przyjaznego odbioru.
Projektanci uzyskali to poprzez zastosowanie m.in. obłości,
które z psychologicznego punktu widzenia wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. W korytarzu, w miejscu połączenia
ścian z sufitem, zaprojektowali półokrągłe panele, spod których wydobywające się światło muska ściany i sufit. Z uwagi
na liczne problemy, z niektórych elementów aranżacyjnych
trzeba było zrezygnować.

Funkcjonalna aranżacja

Naczelnym elementem aranżacyjnym w salach pobytu
A i B są panele nadłóżkowe. Niwelują one ostre połączenia
sufitu ze ścianą oraz dodatkowo zaznaczają strefę fotela.
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Pacjentowi dają zaś poczucie wyodrębnionego obszaru.
Wprowadzono także zabiegi ułatwiające pracę personelowi
medycznemu. W sufitach umieszczono lampy z literami alfabetu odpowiadającymi kolejnym fotelom. Gdy pacjent chce
wezwać pomoc, naciska guzik, który zapala daną literę nad
jego łóżkiem oraz w punkcie pielęgniarek. Usprawnia to pracę
personelu szpitala, a pacjenta informuje, że system wzywania
pomocy działa. Jeden pacjent podczas przyjmowania chemii
danego dnia musi średnio 3 razy wcisnąć przycisk wzywający
pielęgniarkę. Zdarza się, że takie przyciski zostają wciśnięte
jednocześnie przez wiele osób. Dlatego też ani dźwięki, ani
punkty świetlne nie mogą być drażniące.
Miejsca ważne z punktu logistycznego zostały dodatkowo
zaznaczone poprzez obniżenie sufitów w kształcie okręgu.
Takie sufity umieszczono w poczekalni i nad pulpitem pielęgniarek łączącym sale pacjentów A i B. Dodatkowo w poczekalni pojawia się wyróżnienie posadzki, również w kształcie
okręgu. Półkolistość poczekalni została podkreślona przez
zastosowanie siedzisk opartych na tym samym motywie.
Niestandardowe ukształtowanie sufitów wpływa korzystnie
na akustykę i wydziela miejsca, nad którymi się znajduje.

Kojący obraz natury

Działaniem prowadzącym do oswajania wnętrz szpitalnych było wydzielenie miejsc z fotorealistycznymi tapetami
przedstawiającymi naturę. Z uwagi na kojące właściwości
natury oraz możliwość jej obserwacji w ciągu długich godzin
spędzonych na fotelu, ten prosty zabieg wpłynął korzystnie
na samopoczucie pacjentów. Dobre wzornictwo, szczególnie
przy tak ważnych społecznie inwestycjach, może usprawniać
działania ludzi i funkcjonowanie instytucji. Może też mieć
wpływ na efektywniejsze wykorzystanie środków, również
finansowych, i kreować pozytywne odczucia, wspierając
w tym wypadku proces terapeutyczny.
Projektując obiekty na Zachodzie, tworzy się wokół nich
„master plan”, czyli koncepcję obiektu wraz z aspektami,
które jeszcze go nie dotyczą, ale są realnymi przewidywaniami na przyszłość. Dotyczy to dostosowania pomieszczeń
do zmiennych funkcji (by w przyszłości oszczędzić na przebudowach), uwzględnienia aspektów ochrony środowiska,
redukcji wykorzystanej energii, przetwarzania odpadów itd.
Dzięki temu latami można konsekwentnie rozwijać idee,
które nie kolidują ze sobą i tworzą spójną całość nawet po
kilkudziesięciu latach. Świadomość potrzeb projektantów
w Polsce jest jeszcze bardzo mało rozwinięta. Miejmy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do jej poszerzenia.

Projekt otrzymał główną nagrodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w konkursie
„Projekt 2010” Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Projektanci:
Katarzyna Gołaszewska (www.kgprojekt.dl.pl)
Ewa Smuga (www.smuga.eu)
Maks Baranowski (MrowLab.com)

Zalety kuchni w stylu slow

Z Grzegorzem Łapanowskim Rozmawiała Edyta Złomaniec

Nie chce być nazywany slowfoodowym zapaleńcem, chociaż wszyscy go z tym kojarzą.
Nieustannie eksperymentuje, poszukuje niebanalnych smaków. Sushi z kaszy? Dlaczego
nie! O jedzeniu potrafi rozprawiać z prawdziwą namiętnością. Bohater wykonujący pracę
u podstaw, toczący bój o to, by dzieciaki z polskich szkół miały dostęp do dobrego jedzenia.
Dziennikarz, podróżnik i miłośnik jazdy na desce w jednej osobie – Grzegorz Łapanowski.

Slow food to…?

Slow food to międzynarodowy ruch społeczny - grupa osób,
które przywiązują ogromną wagę do tego, co jedzą. Cenią
smak prawdziwego jedzenia i dążą do tego, by obcować
z nim na co dzień. Wybory konsumenckie traktują jako coś,
co ma wpływ na środowisko naturalne, a zatem na nasze
życie. To grupa ludzi ceniących i działających na rzecz
dobrego jedzenia.

Od czego zacząć przygodę
ze slow foodem?

Od znalezienia lokalnego targu. Jestem przekonany,
że w większości polskich miast możemy znaleźć panią Halinkę
sprzedającą znakomite polskie truskawki czy pana Gienia,
który ma najlepszą jagnięcinę w okolicy. Na lokalnym targu
można kupić jajka od wolnowybiegowych kur. Jest dostęp
do naprawdę wspaniałej, zdrowej żywności, jeśli tylko chcemy.

Mówi się, że slow food to także

powrót do smaków znanych naszym
przodkom. Pytanie, czy to możliwe?
Poniekąd tak. Prawdą jest, że część znanych naszym przodkom gatunków roślin i zwierząt już niestety nie istnieje.
Ale wciąż, gdy zadamy sobie trochę trudu, możemy mieć
dostęp do wyśmienitej polskiej wieprzowiny pochodzącej
od świni złotnickiej, do jagnięciny ze świniarki czy do gęsi
biłgorajskiej. Warto szukać tych produktów i wspierać
małych producentów, bo to nasze kulinarne dziedzictwo,
cześć narodowej tożsamości.

Przez kilka dobrych lat działałeś
w dwóch organizacjach: eFTe i Slow
Food. Co wniosły do Twojego życia?

eFTe to organizacja, która na zawsze zmieniła moje życie.
Otworzyła mi oczy na różnego rodzaju kwestie, takie jak
wpływ konsumpcji na nasze życie czy chociażby wpływ
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konsumentów na producentów. Mamy realną siłę. Działalność
eFTe obejmuje promocję świadomej konsumpcji, odpowiedzialnego biznesu i sprawiedliwego handlu. Później był
warszawski Slow Food, czyli organizacja gastronomiczna…
Ekogastronomiczna. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi.
Teraz wspólnie z grupą młodych osób jesteśmy w przededniu
założenia – Slow Food Youth Warszawa. Mamy zamiar
działać razem na rzecz promocji dobrego jedzenia i edukacji kulinarnej.

Jesteś typem aktywisty.
Wsparłeś także kampanię Greenpace’u
przeciwko GMO. Widzisz w tym realne
zagrożenie? Wielu zwolenników uważa,

że dzięki genetycznie modyfikowanej
żywności można rozwiązać problem
głodu na świecie…
Niestety, prawda jest taka, że gdybyśmy rzeczywiście chcieli
zapobiec temu zjawisku, to już dawno byśmy się tym zajęli.
Na ziemi mamy dwa razy więcej jedzenia niż jesteśmy w stanie przejeść. Problem głodu nie dotyczy ilości, lecz dystrybucji żywności. Ale to już inny temat. Jeśli chodzi o GMO,
to uważam, że jej wpływ na nasze zdrowie to jedna kwestia, zaś
ryzyko ekonomiczne, które za sobą niesie to druga. I właśnie
w tej ostatniej widziałbym realne zagrożenie. Przyzwolenie
na produkcję genetycznie modyfikowanych organizmów jest
równoznaczne ze wspieraniem interesów wielkich koncernów –
właścicieli patentów, przy których zwykły rolnik nie ma żadnych
szans. GMO są w końcu produktami patentowanymi, zatem
uprawiający je rolnik jest wyłącznie licencjobiorcą, a nie realnym
właścicielem swoich plonów i ziaren.
Poza tym rozpowszechnienie GMO zagraża różnorodności
biologicznej. Zamiast mieć kilkadziesiąt odmian danej rośliny, co
dla ekosystemu ma kluczowe znaczenie, rynek zostaje zdominowany przez jedną odmianę, której uprawa jest najbardziej efektywna. Niesie to za sobą mnóstwo nieprzewidzianych skutków.

Czy zdarza Ci się wyrzucać jedzenie?
Polacy robią to notorycznie…

Nie będę kłamał, zdarza mi się. Ale staram się do tego
nie dopuszczać. Z resztek, które zostają w lodówce, można
zrobić milion rzeczy na imprezę dla znajomych (śmiech).

Masz na to jakiś

sprawdzony patent?
Zależy, czego to resztki. Jeżeli są nimi okrawki z wędlin,
można je posiekać, podsmażyć na oliwie, dodać czosnku,
trochę pomidorów i mamy rewelacyjny sos. Wszystkie
warzywne obierki oraz kawałki mięsa są idealną bazą dla
bulionu. Pamiętam jak w jednej ze znakomitych restauracji w Wielkiej Brytanii, w której miałem okazję pracować,
ze wszystkich śmieci doprawionych przyprawami korzennymi
robiło się zupę dnia. Była fantastyczna!

A czym jest

tak zwany food pairing?
Food pairing to dziedzina kulinarna zajmująca się nieustannym poszukiwaniem idealnych połączeń smakowych.
Przykładem takich połączeń może być jagnięcina z kminem
rzymskim lub kolendrą, surowy łosoś z sosem sojowym
albo jajko z koperkiem. Jest to absolutnie fantastyczna wiedza, którą warto zgłębiać, bo ma ona realne zastosowanie
na co dzień.

Słyszałam, że Ty też nieustannie
poszukujesz takich połączeń.
Co było Twoim ostatnim odkryciem?

Tych smaków było tyle, że ciężko powiedzieć… (śmiech).
Kilka dni temu zrobiłem syrop pomarańczowo-rozmarynowy z miodem i limonką. I chociaż nie wyobrażałem
sobie tego połączenia, efekt był naprawdę fenomenalny.
Podawałem go z rybami i kurczakiem. Inną rzeczą, która
przychodzi mi do głowy, są ogony wołowe, bardzo długo
gotowane z przyprawami korzennymi, mlekiem kokosowym, ziemniakami i curry. Obłędnie pyszne i delikatne.
Już samo zestawienie ziemniaka z mlekiem kokosowym
i curry jest cudowne!

Miałeś też epizod

z kuchnią molekularną,
czym się ona charakteryzuje?
Ciężko opisać ją w kilku zdaniach, szczególnie, że budzi tyle
kontrowersji. Dla mnie jest to połączenie wiedzy z zakresu fizyki, biologii, chemii i towaroznawstwa w odniesieniu
do gastronomii. Jej celem jest tworzenie nowych zaskakujących kompozycji w oparciu o innowacyjne techniki. Pewien
francuski szef kuchni mawiał, że są to rzeczy tak skomplikowane, że albo zrobisz coś naprawdę genialnego, albo się
ośmieszysz. Kuchnia molekularna to niezwykła i fascynująca
dziedzina z pogranicza sztuki. Wymaga sporo czasu i pieniędzy, a więc nie do końca nadaje się do przygotowywania w warunkach domowych. Mistrzami niewątpliwie są Ferran Adrià
i Heston Blumenthal. To, co robią, to więcej niż gotowanie.
Ich dania zaskakują kompozycją smaków, zapachów i form.

Niedawno wydałeś książkę „Grzegorz
Łapanowski smakuje”. Do kogo jest
skierowana?

Książka została tak skonstruowana, żeby nadawała się zarówno dla laików, jak i tych, którzy na kuchni się znają.
Starałem się najbardziej podstawowe produkty, takie jak
jaja, makaron, chleb, przedstawić w nowym świetle. Każdy
rozdział to esej o tym, jak dobry produkt rozpoznać i co
z nim zrobić. Są przykładowe połączenia smakowe, rozmaite
techniki, miniencyklopedia produktów, kalendarz sezonowości, no i oczywiście przepisy.

Tytuł Twojej pracy dyplomowej
brzmiał „Polityka żywieniowa w UE”.
Mam nieodparte wrażenie, że w krajach
Unii nastąpiła unifikacja smaków
żywności,
co o tym sądzisz?

Dokładnie brzmiał: „Polityka wyżywienia Unii Europejskiej
– szanse i zagrożenia”. Spotkałem się kiedyś z opinią,
że smaki serów dojrzewających niewiele się między sobą
różnią w całej Francji. Pewien bardzo bogaty producent
wysłał do Francji eksperta w poszukiwaniu twardych, długo
dojrzewających serów z mleka owczego. Chciał w ten sposób
znaleźć odpowiedni bukiet smakowy, który mógłby potem
odtworzyć. Co ciekawe, stwierdził, że rzeczywiście są one
do siebie bardzo podobne.
Myślę, że poniekąd wynika to z unijnych przepisów.
Ciężko jest dziś na terenie Unii produkować legalnie sery
z niepasteryzowanego mleka. Prawodawstwo naprawdę
kształtuje naszą dietę.

A co sądzisz

o jakości jedzenia w USA?
Mój serdeczny kolega i wyśmienity szef kuchni Bogdan
Gałązka, który studiował w Stanach, powiedział mi kiedyś,
że jest tam najlepsze jedzenie na świecie. Wtedy się z tego
śmiałem. Dziś wiem, że miał dużo racji. W USA jest najlepsze
i zarazem najgorsze jedzenie. Na przykład w Nowym Jorku jest
ogromna grupa ludzi zainteresowanych dobrym jedzeniem.
To zapotrzebowanie wymogło na restauratorach i właścicielach sklepów dbanie o jakość produktów i potraw. Większa
część społeczeństwa nie zwraca jednak uwagi na to, co je –
stąd w Stanach najwyższy odsetek ludzi z nadwagą i otyłością.

Nic dziwnego, skoro Stany są kolebką
fast foodów… Pytanie, dlaczego
ludzie tak je uwielbiają?

Kolebka fast foodu to odrębne pasjonujące zagadnienie... Można by dywagować, czy pierwsze były Chiny,
czy Cesarstwo Rzymskie. Ale to temat na osobną dyskusję.
Fast foody to genialnie zaprojektowane produkty.
Wiele znanych korporacji żywnościowych wydaje ogromne pieniądze, by stworzyć smak idealny. Odpowiednio
zmiksowany cukier, tłuszcz, sól, substancje aromatyzujące
i wzmacniające wrażenia smakowe zachwycają podniebienia
konsumentów. Trudno się temu dziwić.
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Przenieśmy się

na inny kontynent.
Co możesz powiedzieć
o kuchni chińskiej?
Słyszałam, że jest bogata
w glutaminian…
Już samo określenie „kuchnia chińska” nie bardzo mi się
podoba. To jest trochę tak, jakby powiedzieć kuchnia europejska. Ponad miliard ludzi nie może żywić się w ten
sam sposób. To złożona kultura kulinarna, której zbadanie
zajęłoby kilka żywotów.
Jeżeli chodzi o glutaminian. Azjaci stosują go rzeczywiście
sporo, gdyż smak umami (charakterystyczny dla glutaminianu) w azjatyckiej tradycji zajmował bardzo ważną
pozycję. Dodawanie glutaminianu jest więc dla Azjatów
czymś normalnym.
Występuje on również, np. w długo dojrzewających produktach, takich jak sery, wędliny, a także w sosach: ostrygowym,
sojowym czy rybnym. Legendy mówią, że smak umami
miał także owiany wielką tajemnicą sos garum, podawany
w starożytnym Rzymie.
Sos droższy od złota!

Jakie błędy żywieniowe
najczęściej popełniają Polacy?

Częstym błędem – szczególnie u młodych Polaków – jest
próba wyeliminowania z diety tłuszczu. Z jednej strony
staramy się jeść lekko, ograniczając jego spożycie, z drugiej
zapominamy, że jest nośnikiem smaku oraz wielu cennych
witamin. Bez tłuszczu nie przyswoimy witaminy A, D, E i K.
Ponadto wielu naukowców uważa, że tłuszcz jest szóstym
smakiem.

Skąd ta cała fascynacja
zdrową kuchnią?

Będąc w USA czy Wielkiej Brytanii i obserwując to, co się
tam dzieje, zorientowałem się, że w Polsce mogą wystąpić
podobne problemy – z otyłością, niewłaściwymi nawykami
żywieniowymi. Ważne więc, by mieć świadomość, że nasze
wybory konsumenckie mają ogromny wpływ na nasze zdrowie. I to nie jest wcale tak, że aby być zdrowym, trzeba jadać
wyłącznie sałatę i kiełki. Warto po prostu jadać normalne,
naturalne, smaczne jedzenie wysokiej jakości, unikając przy
tym słodzonych napojów, słonych i tłustych przekąsek czy
czterech kubków kawy dziennie.

„Łapanowski Grupa Kulinarna”
co to za inicjatywa?

Od kilku lat współpracuję z całą masą bardzo fajnych ludzi,
którzy są prawdziwymi fachowcami w branży kulinarnej.
Wspólnie realizujemy przeróżne akcje związane z działalnością gastronomiczną. Od sesji zdjęciowych poprzez projekty
video, catering, pokazy czy warsztaty. Postanowiłem to
symbolicznie sformalizować, jakoś to nazwać . I tak powstała
„Łapanowski Grupa Kulinarna”.
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Czy istnieje

jakiś uniwersalny klucz
do tego, jak wybierać produkty?
Wiadomo, że najlepiej jest kupić produkt świeży, nieprzetwarzany, sezonowy, jeśli to możliwe to ekologiczny, choć nie
lubię tego słowa… Zatem produkt, który zawiera najwięcej
wartości odżywczych. No i oczywiście najlepiej, by nie był
pakowany. Smak paczkowanej, długo dojrzewającej szynki
to nic nadzwyczajnego. Ale jeśli weźmie się do ust świeży
plasterek prosciutto crudo, można po prostu odlecieć.
Coś niesamowitego!

Dlaczego w tym kluczu

tak ważna jest sezonowość?
Markety oferują nam
truskawki przez cały rok...
Sezon wprowadza do kuchni pewną różnorodność.
Co innego będziemy jeść wiosną, a co innego zimą.
Poza tym, wybierając produkty sezonowe, de facto wybieramy produkty lokalne. Są one tańsze i nie musimy ich
transportować, przechowywać czy mrozić.
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono kiedyś badanie, którego
wyniki wykazały, że produkt zanim trafi na stół, musi średnio
przejechać 1500 mil. Pomyśl, ile litrów paliwa potrzeba,
ile korków i spalin w powietrzu – to wszystko ma wpływ na
jakość naszego życia.

Gdzie można spotkać
Grzegorza Łapanowskiego
na zakupach?

W bardzo różnych miejscach, najczęściej w Hali Mirowskiej
– tam jest moje serce.

Czy w supermarketach

możemy zrobić zdrowe zakupy?
Dobre zakupy można zrobić niemal wszędzie. Supermarkety
dają nam wybór. Albo kupujemy napompowanego kurczaka, albo idziemy do działu z żywnością ekologiczną.
Mamy wybór pomiędzy miodem, na którym będzie napisane,
że jest to miód pochodzący z Polski a miodem będącym mieszanką miodów pochodzących z krajów UE. Możemy kupić
świeże, sezonowe i polskie owoce lub pójść na stoisko z mrożonkami. Zawsze mamy wybór i warto z niego korzystać.

Gdybyś miał teraz przywołać

swój ukochany smak z dzieciństwa,
co by to było?
Byłby to niezwykle głęboki smak bulionu mojej mamy, który
pozostawał po zrobieniu pasztetu. W nocy podkradałem się
do kuchni i popijałem go na zimno.
Coś pięknego.

Rozmawiała: Edyta Złomaniec
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ROMANS
STULECIA
Śniła mi się ona – mroczna i ponętna.
Zapytała: Jak bardzo mnie kochasz? Jak bardzo?
Tak, że mógłbym Cię zjeść po kawałeczku całą – odpowiadam.
A ona na to: Więc zrób to – Już! Teraz! Natychmiast!
Ech… i obudziłem się. Taki to był mój sen. Czekolada i jA.
Tekst: Grzegorz Meisel

Słodki początek

Nie do końca wiadomo, kiedy rozpoczęła się nasza słodko-rodzinna tradycja, ale przełomowy był
1917 rok. Wtedy to jeden z sześciu braci dziadka,
Grzegorza Meisela – Leon, cukiernik z wykształcenia,
założył w Wodzisławiu małą cukierniczą manufakturę.
Jego brat Józef także poszedł słodką drogą i założył
podobną manufakturę w Rybniku.
Józef Meisel potraf ił świetnie ręcznie temperować
czekoladę i produkować z niej prawdziwe rarytasy
(na ich wspomnienie do dziś starszym członkom naszego
rodu zaczynają błyszczeć oczy). Jego sztandarowym dziełem były śliwki w czekoladzie. Ciężko byłoby nie wspomnieć też o skórkach pomarańczy w czekoladzie deserowej
i o pralinach…
Brat Józefa, Leon, specjalizował się głównie w piernikach
oraz w śląskim specjale zwanym moczką. Produkował
również wspaniałe figurki z cukru, z marcepanu oraz
karmelki w przeróżnych smakach. Ich zakłady prosperowały przez lata.
W roku 1968 Leon Meisel postanowił przejść na emeryturę i resztę życia spędzić samotnie jako zakonnik.
Swoją ukochaną manufakturę przekazał jednemu ze
swych bratanków – Lucjanowi Meiselowi, mojemu ojcu.
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Długo zastanawiałem się nad tym, jak w dzisiejszych
czasach kontynuować cukierniczy dorobek stryja Leona.
Zobowiązałem się do tego, by rodzinna tradycja nie umarła, by rodzinne receptury wciąż były w użyciu, a nie tylko
we wspomnieniach. Nazwa „Słodka manufaktura Leona”
jest więc moim skromnym hołdem i podziękowaniem
dla stryja.

Smak na ubraniu

Pamiętam, jak w dzieciństwie przychodziłem do
szkoły, a koleżanki zachwycały się, że słodko pachnę.
Czym pachniałem? Niewątpliwie tym, co ojciec akurat produkował w naszej cukierni. Raz były to karmelki owocowe,
raz anyżowe (nazywane w naszym mieście „Majzelkami”,
od naszego nazwiska).
Nieświadomie nosiłem na sobie zapach anyżowych ciasteczek, piernika, a także innych aromatycznych słodkości. Wychowany w cukierni nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jej zapach nieustannie za mną podąża.
Dopiero po latach, kiedy zacząłem wyjeżdżać na dłużej
z domu, zrozumiałem, co czują inni.

Inspiracje

Nasza „Słodka Manufaktura Leona” czerpie inspiracje
z ruchu Slow Food, który zachęca, by wrócić do tradycyjnych metod produkowania regionalnych potraw
i przysmaków. To w jaki sposób podchodzimy do produkcji, nawiązuje do tradycji pracy rzemieślniczej w małych rodzinnych firmach. Stąd nasze hasło przewodnie:
„Tradycje rodzinne bywają różne – nasza jest słodka
od 1917 roku”.
Nasze słodkości powstają na bazie przedwojennych rodzinnych receptur, bardzo często połączonych z zupełnie
nowymi trendami w świecie czekolady. Nie brakuje nam
kreatywności i nowych pomysłów. Wszystko co robimy,
wynika z pasji, dlatego każdy przepis jest wyjątkowy.
Nie kopiujemy pomysłów, nie bazujemy na znanych recepturach. Tworzymy, kreujemy…
Każde pralinki, karmelki czy trufle od początku do końca
są wykonywane przez nas ręcznie, bez udziału przemysłowych metod. Nawet opakowanie nie odstępuje od tej
reguły. Słodycze wkładamy do drewnianego pudełka, wykończonego woskiem antykwarycznym. Papier na etykietki
też jest ręcznie barwiony. Nasze pudełko dostało nagrodę
w konkursie „Perły wśród opakowań” w 2010 roku.

ale dopiero w tej niepowtarzalnej atmosferze poczułem,
że wpisuję się w odwieczny i niepowtarzalny łańcuch
rodzinnych tradycji kulinarnych. Wszystkimi zmysłami.
Targi się skończyły, a ja wróciłem do swojego rodzinnego
domu-cukierni i spojrzałem zupełnie innym wzrokiem
na moje dzieciństwo. Na swojego ojca, stryja, dziadka
i pradziadka – zobaczyłem dokładnie tę samą dumę
i długą tradycję, którą ujrzałem w Turynie.

Czekoladowe...

Naszą rodzinną specjalnością są truf le. Produkujemy
trufle z płatkami róży, kolonialne ze skórką pomarańczy,
z marcepanem, toskańskie, śliwkowe i wiele innych czekoladowych frykasów. Trufle to z pewnością najbardziej
wyszukane czekoladki. Tworzymy je z najwyższej jakości
składników, po czym ręcznie nadajemy im niepowtarzalny
kształt i fakturę. Trudno oddać w słowach smak naszych
czekoladek. Trzeba spróbować, poczuć ten smak, rozkoszować się zapachem. Wtedy można dopiero zrozumieć,
czym są. Moje ulubione to trufle kolonialne – włożyłem
w nie kawałek serca.

Slow food,

czyli tradycje

Zawsze byłem wrażliwy na ekologię, zdrową żywność. To przywiodło mnie kiedyś na targi Slow Food’u
do Turynu i się zaczęło...
Przeżyłem tam prawdziwe objawienie zmysłowo-kulinarne. Odkryłem, co to znaczy powrót do tradycyjnych metod produkcji, do prawdziwego rzemiosła starej szkoły. Zobaczyłem setki dumnych ludzi z małych
rodzinnych firm, z prawdziwą pasją podchodzących
do tego, co robią. Sery, wina, czekolady smakowały
w ich towarzystwie zupełnie inaczej niż te kupowane
w markecie. Degustacji towarzyszyły opowieści o etapach produkcji, rodzinne historie o małym stadzie
kóz czy krów, które dają mleko do serów, o małych
winnicach i winobraniu. Może brzmi to patetycznie,
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Od redakcji

W poniedziałek odebraliśmy przesyłkę – zwykła, owinięta w szary papier oklejony taśmą samoprzylepną.
Intuicja podpowiadała nam jednak, że musi być w niej
coś wyjątkowego. Mieliśmy rację, pochodziła od Leona…
Paczka nie czekała długo w recepcji – świadomość zawartości nie dawała skupić się na innych czynnościach.
W środku znaleźliśmy prezenty: torebkę i trzy pudełka
(w tym jedno drewniane – złocone). Torebka jak torebka,
ale pudełka – aż szkoda otwierać! Misternie opakowane
w szary papier z naklejoną, monochromatyczną etykietką.
Technika druku, w której etykiety zostały wykonane, wyglądała na równie tradycyjną, jak czekoladki, o których
wcześniej tyle słyszeliśmy. „Ręcznie pakowane” – ten
napis na naklejce ostatecznie uniemożliwił nam otwarcie.
– Niech jeszcze trochę poleży – pomyśleliśmy – tak ładnie
wygląda. Nie wahaliśmy się przy torebce. Dotarliśmy
do zawartości szybko i sprawnie. Co chwilę mijaliśmy
redakcyjnych kolegów z ustami umazanymi kakao…

Rodzinne tradycje bywają różne,
nasza jest słodka od 1917 roku
Obdaruj tych, którzy są ważni dla Ciebie.
Wyrażamy Twoje uczucia – czekoladowo.
Kontakt: SlodkaManufakturaLeona@gmail.com
www.SlodkaManufakturaLeona.pl
Chętnie nawiążemy współprace ze sklepami o charakterze Slow Foodowym,
wyszukaną i regionalną żywnością, winami, czekoladziarniami, kawiarniami.

GODZINA

PIOTREM
GALIŃSKIM
Z

Wydawałoby się, że godzina na rozmowę o życiu, ekologii, gospodarstwie, dobrej kuchni
i telewizji to za mało. A jednak okazuje się, że tyle czasu wystarczy na odklejenie łatki
mistrza ciętego języka i przyklejenie nowej, prawdziwej i o wiele ciekawszej. No bo, jak tu jej
nie odkleić, gdy Piotr Galiński z błyskiem w oku zaczyna opowiadać o swoim malowniczym
gospodarstwie na Mazurach, o pasji gotowania czy kolekcjonowania mebli z duszą.
To człowiek z unikalnym podejściem do życia. Ceni przyrodę, kocha zwierzęta, myśli
ekologicznie i uwielbia życie na wsi.
Rozmawiała: Iwona Szostak

Częściej można Pana spotkać
w Warszawie czy na wsi na Mazurach?

Właściwie to już od dziesięciu lat mam stały podział.
Trzy dni w tygodniu, maksymalnie cztery, jestem tu w stolicy
albo w innej części Polski. A resztę dni tygodnia spędzam
na Mazurach. Zawsze, pomimo największego natłoku obowiązków, staram się wpaść na Mazury. Chociaż na jeden
dzień, bo jeśli tego nie zrobię, to czuję się źle.

Dlaczego?
Czy w mieście coś Panu przeszkadza?

Nie. W stolicy wszystko jest super. To chodzi o to, że Mazury
są magiczne.

I Pana dom?

To przede wszystkim. Moje gospodarstwo położone jest
w przepięknym, malowniczym miejscu, w takiej głuszy między Mrągowem a Biskupcem, z dala od szlaków turystycznych, jezior i ruchliwej drogi. Jest na uboczu, dzięki czemu
mam ciszę, spokój. Mogę cieszyć się dzikimi Mazurami.
I to jest ten wielki plus. Cały dom otoczony jest moimi
łąkami i moimi lasami.

KACZKA W AZJI
Kaczka to potrawa doceniana przez Europejczyków. Często serwowana jest z jabłkami, pomarańczami i cynamonem,
a także z konfiturami czy owocami leśnymi. Przyrządzona w stylu azjatyckim z groszkiem cukrowym, makaronem pszennym
i migdałami odkrywa przed nami nowe smaki. To wszystko przyprawione odrobiną kardamonu, anyżu, galangi czy sosu rybnego
nadaje potrawie wyrazisty charakter. Mięso kaczki wysmażone na woku z wierzchu jest chrupkie, a w środku soczyste.
Różnorodność smaków – oto sekret tej potrawy.
Zwolennicy kaczki poszukują jej kolejnych odsłon.
My skupiliśmy się na tych orientalnych, przygotowując warsztaty smaku kuchni azjatyckiej.
To podróż kulinarna przez Tajlandię, Malezję, Singapur i Indonezję.

Pasja tworzenia smaków

Zimą też jest tak cudownie
z dala od miasta?

W tej chwili to już jest bajka. Przez te piętnaście lat
zdążyłem przywyknąć. Ale pamiętam, że początki były
okrutne. Budzę się rano, a przed domem pół metra śniegu.
Obowiązki zawodowe naglą, a tu nie widać drogi, nie ma
szans, żeby wyjechać samochodem. Na szczęście, w tej
chwili jest to troszeczkę inaczej zorganizowane. Zawsze
w razie dużych opadów śniegu dzwonię do odpowiedniej
osoby, która wie, że muszę dojechać do Warszawy i na
czas odśnieża drogę.

15 lat temu wiedział Pan,
na co się pisze?

Może nie do końca, bo pamiętam, że na wieś przeprowadziłem się w kwietniu, już po roztopach. Dojechałem do połowy
polnej drogi, po czym wysiadłem, wyjąłem chleb, masło,
słoik ogórków kiszonych i piechotą poszedłem do chałupy.
Takie były początki. W tym roku moim zmartwieniem był
mróz, bo mam nieogrzewane stajnie. Martwiłem się o zwierzęta. Chociaż znam ludzi, którzy na Mazurach chowają konie
bez stajni, stosują zimny wychów, stawiają wiaty chroniące
od wiatru.

Czy w tym roku musiał się Pan
też martwić o opał?

Już w trakcie wakacji zgromadziłem tzw. gałęziówkę,
czyli odpady, które pozostają po wyrębach lasów. Nie korzystam z takiego drewna, które jest piękne i zdrowe. Do
kominka, który ogrzewa całą chałupę, wrzucam tylko opał
pozyskiwany ze ścinki drzew.

To wymaga wcześniejszego
zaplanowania. Sądzę, że jest Pan
zorganizowaną osobą?

To zorganizowanie wynika z dwoistości tego życia,
trochę w mieście, trochę na wsi.

Ale udaje się.

No udaje się, ale to zorganizowanie czasami graniczy
z cudem. Ja naprawdę muszę dokładnie wiedzieć, kiedy
i co mam. Czyli wszystkie tego typu spotkania jak z Panią
muszą być naprawdę dokładnie przemyślane. Dzisiaj mam
jeszcze jedno i dodatkowo sześć godzin zajęć tanecznych.
Kończę o 22.00 i nocą wracam na Mazury, bo szkoda mi
tracić kolejnego dnia.
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To zorganizowanie polega też na tym, że muszę pamiętać,
jakie garnitury mam na Mazurach, a jakie w Warszawie.
Jakie buty, krawaty wieczorowe, muszki. To jest cała logistyka.

I żadnej pomyłki?

Niestety nie ma tak dobrze. Kiedyś wyjmowałem różne
rzeczy z bagażnika. Przypadkiem wyjąłem też buty do tańca
i kilka płyt. Na zajęcia do Warszawy przyjechałem bez niczego, nieprzygotowany. Ale jakoś wybrnąłem. Z kolei innym
razem, wróciłem do domu z zakupami i po wyładowaniu
wszystkiego zorientowałem się, że nie mam octu, a robiłem korniszony. Musiałem wracać do najbliższego sklepu,
czyli aż 7 km. Takie pomyłki uczą dobrej organizacji.
Tym bardziej, że prowadzenie gospodarstwa wymaga samodyscypliny. Ciężko oderwać Pana od pracy?
Muszę przyznać, że kocham pracować w ogródku, zwłaszcza
teraz wiosną. Dla mnie to nie jest przykry obowiązek, tylko
przyjemność. Uwielbiam takie grzebanie w ziemi, żeby coś
potem urosło, powiedzmy w środku lata, tylko po to, żeby
później to pożreć. Na przykład cud kalvedonu – pyszny
i słodki groch. I proszę sobie wyobrazić, że akurat wtedy,
kiedy mam najwięcej pracy, telefon nie przestaje dzwonić.
A może to..., a może tamto..., jakiś wywiad, zaproszenie.
Wtedy wyłączam telefon, naprawdę na chama wyłączam.
Nie ma zmiłuj.

Ma Pan własne zasady…
Czy także w sposobie prowadzenia
gospodarstwa?

Ja w swoim gospodarstwie, w tzw. ekologii grubej kreski,
koszę swoje 10 ha po wylęgu ptaków, czyli w połowie lipca. Raczej nie nauczy Pani chłopa z Mazur, że nie kosi się
wtedy, kiedy jest pogoda w czerwcu, tylko później i to w odpowiedni sposób. Koszenie zaczynamy od środka łąki, żeby
wszystkie stworzenia, które w niej mieszkają zdążyły uciec.
Chodzi o to, żeby tych żywych istot, młodych zajęcy, sarenek,
lisków, piskląt, owadów, np. koników polnych, nie skosić
niczym kostucha! Ten sposób koszenia daje im więcej czasu
na ucieczkę, dzięki temu nie zostaną brutalnie zmiażdżone.
Do tego powinno dążyć rolnictwo. Interesuje mnie gospodarka zrównoważona, dostosowana do warunków przyrody.

Tym bardziej, że wokół domu ma Pan
mnóstwo zwierząt: psy, koty, konie,
kozy, kury.

Ostatnio przybyła dwójka nowych mieszkańców. Dostałem
parkę młodych indycząt – Zenona z żoną. Zenon nawet
reaguje na swoje imię charakterystycznym gulgotaniem.
To są bardzo przyjazne ptaki, spacerują po podwórku,
jak gdyby nigdy nic. Są tak piękne, że będąc w domu, często
zerkam przez okno, bo muszę je ciągle widzieć.

Na co Pan jeszcze zwraca uwagę?

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie truć Mazur.
Żeby każdy robił to, co ja robię, czyli nie stosował nawozów sztucznych. Ogromnie się cieszę, bo znam historię
swojego gospodarstwa. Wiem, że jeszcze 10 lat wstecz,

zanim je kupiłem, nikt nie używał nawozów sztucznych.
Wiem, bo zrobiłem szczegółowy wywiad. Właścicielem był
starszy Pan, który w ogóle nic nie uprawiał, więc ziemia leżała
odłogiem. Potem teren kupili ludzie z Olsztyna, którzy przez
kolejne 5 lat również nic nie uprawiali. Zatem wszystkie warzywa, które zbieram do swojej kuchni są w pełni naturalne.

Wszystkie pomysły na potrawy
zamknął Pan w twardej oprawie
książki „Taniec z garami”.
Czy będzie kolejna część?

Zbieram się z przygotowaniem dalszych moich smaków
z dzieciństwa. Natomiast ta książka „Taniec z garami”
jest o tyle ciekawa, że opowiada o tym, jak zacząłem być
na Mazurach, o dziwnych historiach dotyczących mojego
domu, zasłyszanych od ludzi, którzy mieszkają w okolicy
od wielu lat. Do tego oczywiście ciekawe przepisy, takie
tradycyjne mazurskie, jak zupa z pokrzywy czy wiele
przepisów na ryby.

Wyobrażam sobie, że Pana kuchnia
pełna jest wiejskich przysmaków.

Oczywiście.
Na specjalnej belce wisi kilka pętek kiełbasy, mnóstwo czosnku,
cebuli. Jest też dużo ziół. Czuć taki naprawdę wiejski klimat.
Na środku stoi stary drewniany stół, który kupiłem na pchlim
targu za jedyne 20 zł. Nie wiem, ile ten stół może mieć lat.
Niby to zwykłe dechy, ale znakomicie spełniają swoją rolę.
Mam też krzesła z lat pięćdziesiątych, które zostały pomalowane i obrobione papierem ściernym. Większość mebli mam
z odzysku, bo uważam, że takie rzeczy mają duszę.
Nienawidzę rzeczy prosto ze sklepu, pachnących specyficzną przemysłową świeżością. Pamiętam, że kiedy trafiłem
na Mazury, to od razu zacząłem szukać jakiś starych mebli,
po prostu po różnych gospodarstwach, po szopach.
Raz dobiłem targu. Taki okropny mebel na wysoki połysk, który
zostawili poprzedni właściciele mojego domu, zamieniłem na
serwantkę, o której marzyłem i od której nie mogłem oderwać
oczu. Jeszcze do niej trochę dopłaciłem, ale i tak uważam,
że zrobiłem interes życia.

Lubi Pan zbierać unikatowe meble
z duszą. Wiem, że ma Pan też niezłą
kolekcję aniołów. Skąd się wzięła
taka potrzeba zbierania?

To się wzięło z tego, że jak byłem młodym człowiekiem,
to w sklepach nic nie było. A co do aniołów, to moja ówczesna
dziewczyna kupiła mi anioła na osiemnastkę i od niego zaczęła się cała kolekcja. W domu mam anioły z całego świata,
ze wszystkich zakątków moich podróży. Najbardziej wartościowy jest anioł, którego dostałem od papieża Jana Pawła II
w Castel Gandolfo. To było coś pięknego. Kiedy polskie
grupy taneczne przyjeżdżały do papieża w odwiedziny
na tzw. zamknięte msze, to papież wiedział, kto do niego
przyjeżdża. Nasza grupa podarowała papieżowi prezent
w postaci obrazu, a Jan Paweł II też miał podarunek…,
był przygotowany i to jest cenne.
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Każdy anioł ma znaczenie.
Jak dużo ich Pan uzbierał?

W tej chwili nie liczę. Był taki okres, że liczyłem, ale to
do momentu życia w Olsztynie, w mieszkanku, takim
zwykłym M. A później jak się przeprowadziłem na wieś,
to ilość aniołów bardzo wzrosła. Już ludzie wiedzieli,
że je zbieram. Nawet Beata Tyszkiewicz przywiozła mi
anioła ze Szwajcarii, gdzie była u swojej córki. Także jest
ich multum. Najfajniejszy prezent dostałem też od Iwony
Pavlović na pięćdziesiąte urodziny, podarowała mi 50 aniołów w jednym egzemplarzu. Zamówiła je u olsztyńskiej
plastyczki. Każdy remont mieszkania związany jest z tym,
że te anioły trzeba zdjąć, skrzętnie popakować w kartony.
Potem już nie wracają na swoje miejsca, wędrują na nowe,
bo jest nowa aranżacja chałupy. Ale wie Pani, przez to jest
jakiś klimat w tym domu – śmieszny, inny.

Zadbał Pan o oryginalną aranżację
domu, gotuje Pan bardzo ciekawe

potrawy z naturalnych produktów.

I tak się zastanawiam, dlaczego nie
ma Pan jeszcze swojego programu
kulinarnego.

Były propozycje, ale warunki mi nie odpowiadały.
Marzy mi się program, ale kręcony u mnie na Mazurach.
Mam też kuchnie polową, zbudowaną jak gdyby na zewnątrz.
Latem, na świeżym powietrzu, mógłbym gotować posiłki,
w ogóle nie ruszając się z ogródka. Proszę sobie wyobrazić,
jestem w ogrodzie i trzy metry dalej jest mój warzywniak,
do którego idę po pietruszkę. Nie mógłbym gotować w jakiejś
wynajętej restauracyjce, bo to nie jest mój sposób gotowania.

Dziwię się, że nikt tego nie podchwycił,
tym bardziej, że obycie z kamerą już
Pan ma.

Mam też za sobą różne kulinarne pokazy. Pamiętam mój
rekord gotowania na oczach 400 osób. Wtedy gotowałem
zupę pokrzywową mazurską w Muzeum Sztuki Ludowej
w Olsztynku. Przyrządzałem ją w takim wielkim garze
wojskowym. Jednocześnie mówiłem, jak trzeba ją wykonać, jakie składniki wrzucić, co zrobić żeby pokrzywa nie
poparzyła. A do tego musiałem tak ugotować, żeby wszyscy
chcieli ją zjeść.

Ogólnie wydaje mi się, że bardzo
dobrze Pan się czuje w występach na
żywo. Nie brakuje Panu tego?

Nie jestem człowiekiem, który łączy przyszłość z telewizją.
Absolutnie, to był bardzo miły epizod w moim życiu. Ja nie
zabiegam jakoś specjalnie o popularność, wręcz odwrotnie, odmawiam. Tutaj, jak się dowiedziałem, że magazyn
dotyczy ekologii – co jest moją pasją, to z przyjemnością
się zgodziłem. Proszę sobie wyobrazić. Teraz wiosną nie
wiedzieliśmy, czy będzie kolejna edycja programu „Taniec
z gwiazdami”, czy nie. Więc w moim przypadku to się
odbija tak, że muszę rezygnować z wielu innych propozycji zawodowych. Na przykład musiałem odmówić udziału
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w Mistrzostwach Świata w Norwegii jako sędzia. No to co,
teraz mam zadzwonić, że aha… chyba jednak programu
nie będzie, to mogę przyjechać – takich rzeczy się nie robi.

Kariera nigdy nie uderzyła
Panu do głowy?

Ja trafiłem do programu z pewnym bagażem doświadczeń
na plecach. Posiadałem już spory dorobek choreograficzny.
Trenowałem zespoły, które jako jedne z pierwszych w historii
Polski zdobywały mistrzostwa świata. Na przykład na 6 par
zawodowych występujących w finale Mistrzostw Polski, 5 było
trenowanych przeze mnie. Nawet teraz trenuję mistrzynię
świata w tańcu jazzowym.
Może gdybym zaczynał przygodę z telewizją w wieku
25 czy 30 lat… Zresztą, na początku programu, ta nagonka
medialna, żeby się dowiedzieć, kto to jest Galiński, ile on
ma dzieci, czy ślubne, czy nie… to była masakra. A teraz
też wypisywali, że Galiński brzydko mówi do tancerzy.
Pomimo to wiem, że program ma rzeszę zwolenników i cieszę się, że dzięki niemu Polska się roztańczyła. Jak będzie
kolejna edycja to fajnie, jak nie, no to szkoda, bo program
przede wszystkim popularyzował taniec.

Z jednej strony taniec, z drugiej
gotowanie, gospodarstwo na głowie,
a od czasu do czasu telewizja.
Sporo obowiązków.

Dlatego mieszkam na Mazurach od tych 15 lat, żeby to życie
nabrało wolniejszego tempa, żeby (ogólnie rzecz biorąc)
było slow i constans.
Często zdarza się, że gdzieś wyjeżdżam, na przykład na
tydzień do Kanady czy tak, jak teraz do Chicago, żeby
ułożyć choreografię mistrzom świata w show dance. Wtedy
trzeba się zmobilizować, przygotować, pojechać, wykonać.
A ten constans to poczucie, że później, po wytężonej pracy,
mogę wrócić do miejsca, które jest po prostu unikatowe,
które rozwija się tak, jak chcę, jest budujące. Poza tym,
w moim gospodarstwie, na kawałku mojej ziemi, nic nie
może się zdarzyć, czego ja bym sobie nie życzył.
Czyli nie może mi ktoś wpaść i zapolować na moim obszarze, bo nie może…
Niech poluje sobie w lesie państwowym.

A jak wyobraża Pan sobie swoje
gospodarstwo za kilka lat?

Zastanawiam się, czy w przyszłości nie zrobię z niego takiego gospodarstwa, do którego będą mogły przyjeżdżać
dzieci z miasta, żeby mogły zobaczyć, jak rośnie marchew.
Bo jeszcze niedawno były u mnie dzieci z Warszawy i na
widok cielaczka zapytały: „Panie Piotrze, a ta krówka,
to gdzie ma te kartoniki na mleko?”.
Widziałem taki program, gdzie człowiek przekształcił swoje
gospodarstwo w taki park spacerowy, gdzie można zobaczyć,
jak rośnie burak, marchew, pietruszka i mało tego, można
na przykład zerwać groch i zjeść go, pooglądać zwierzęta
i skończyć fajną wędrówkę przy ognisku.
To jest to, nad czym głęboko się zastanawiam.

Modowe laboratorium

SLOW
FASHION

CZYLI KTO TU
RZĄDZI?
Coco Chanel mawiała: Moda nie istnieje wyłącznie w ubiorach. Moda jest na niebie,
na ulicy, moda to idee, sposób życia, wszystko to, co się dzieje. Modę mamy więc taką,
na jaką zasługujemy. Cierpiąc na chroniczny brak czasu, nie zwracamy uwagi na to, co na siebie
zakładamy. Na horyzoncie pojawiają się pierwsze przesłanki sugerujące nadejście wielkich zmian.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak

Spiesz się powoli

Moda szybka czy moda wolna? Wbrew pozorom nie chodzi
tu ani o czas, ani o prędkość. Czas jest skutkiem, a nie przyczyną. Stanowczo stwierdza to Kate Fletcher, jedna z prekursorek ruchu slow fashion, wykładowca akademicki i konsultantka brytyjskiej Izby Lordów ds. odpowiedzialnej mody.
W swoim artykule w „The Ecologist” z września 2007 roku, pani
Fletcher mówi wprost, że nie o szybkość tu idzie, ale o chciwość.
O światopogląd, który nakazuje: sprzedawaj więcej i zarabiaj
więcej. To żądza pieniędzy sprawia, że przemysł odzieżowy
nabiera tak dużego tempa. Jak długo dziś zajmuje wprowadzenie nowej kolekcji na rynek? Rekordziści robią to w niecały miesiąc – Zara w piętnaście dni1, H&M w dwadzieścia2.
Projektanci sieciówek objeżdżają największe pokazy mody,
czerpiąc inspiracje z wybiegów. W ten sam dzień szkicują projekty i wysyłają do centrali. Czasem ociera się to
o plagiat. Amerykańska marka Forever 21 ma na swoim koncie kilkadziesiąt procesów sądowych o naruszenie własności intelektualnej, wytyczonych przez inne firmy odzieżowe (między innymi przez Gwen Stefani).
Krótki proces produkcji przekłada się na niską jakość.
Tzw. szybkie ubrania mamy użyć średnio dziesięć razy…
1 K. Ferdows, M. A. Lewis, Jose A.D. MacHuca, Rapid-Fire
Fulfillment [w:] Harvard Business Review 2004.
2 S. Raper Larenaudie, Inside The H&M Fashion Machine
[w:] Time 2004.
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Zabójcze dżinsy

Organizacje pozarządowe, takie jak europejska Clean Clothes
Campaign (CCC), starają się demaskować nadużycia odzieżowych gigantów zarówno w zakresie przestrzegania praw
człowieka, jak i ochrony środowiska. Jedną ze sztandarowych
akcji CCC jest apel do firm produkujących dżinsy o zaprzestanie ich piaskowania. Technologia ta nadaje spodniom
znoszony wygląd, a co za tym idzie (paradoksalnie) zwiększa
ich cenę. Ale piaskowanie bez przestrzegania norm i zasad
BHP wywołuje nieuleczalną pylicę, która może prowadzić
do śmierci. Lekarze w Turcji zdiagnozowali chorobę u osób
pracujących w fabrykach dżinsów zaledwie przez 6 miesięcy.
Dlaczego? Według prawa europejskiego dopuszczalna zawartość krzemu w procesie to mniej niż 1%, a piasek stosowany
w Turcji miał go nawet 80%3. Tureckie Ministerstwo Zdrowia
zaalarmowane przypadkami śmierci pracowników zakazało
piaskowania dżinsów w 2009 roku. Do akcji przyłączyło się
(do chwili obecnej) 19 firm, które zmieniły sposób postarzania dżinsów (między innymi Armani, Gucci, C&A, H&M
i Levi-Strauss). Podejrzewa się, że produkcję przeniesiono
po prostu do Egiptu, Jordanu, Syrii, Bangladeszu i Chin.
Akcja więc trwa.

3 Dane opublikowane przez Clean Clothes Campaign,
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/
information-on-sandblasting, dostęp 05.04.2012.

Ulubione spodnie świata stanowią zagrożenie nie tylko dla
człowieka, lecz także dla środowiska. Jedna trzecia ich globalnej produkcji ma miejsce w mieście Xintang w Chinach.
Jest tam 5 tys. fabryk, w których pracuje około miliona osób.
W 2010 roku Greenpeace opublikował zdjęcia satelitarne
ukazujące katastrofalne zanieczyszczenie miejskiej rzeki granatowym barwnikiem z fabryk. Testy laboratoryjne próbek
wody wykazały obecność pięciu ciężkich metali (kadmu,
chromu, rtęci, ołowiu oraz miedzi), które są wykorzystywane
przy farbowaniu dżinsu. W jednej z próbek stężenie kadmu
przekraczało chińskie normy 128 razy.

Azjatyckie tygrysy budzą się

Kambodża to obecnie arena walki o prawa pracownicze.
Oficjalnie państwo reguluje tam wiele kwestii: wprowadzona
jest pensja minimalna, wolność zrzeszania się, obowiązuje
zakaz pracy nieletnich, a nawet gwarancja dodatkowych
przerw dla karmiących matek. Światowa Organizacja Pracy
przeprowadza kontrole w fabrykach odzieżowych, w których
pracuje łącznie prawie 400 tys. osób. Szyją one ubrania
dla firm takich, jak H&M, Gap, Adidas i Puma. Na pozór
idealne miejsce do produkcji – tanio, ale ciągle etycznie.
Ten sielski obraz został gwałtownie zburzony w 2010 roku.
W trzydniowym strajku wzięło udział ponad 200 tys.
pracowników z 90 fabryk odzieżowych. Sprawa nabrała
światowego rozgłosu w lutym bieżącego roku, gdy organizacja Asia Floor Wage Alliance zorganizowała w stolicy
Kambodży trybunał (spotkanie na wzór rozprawy sądowej).
W roli sędziów wystąpili międzynarodowi przedstawiciele związków zawodowych, a zeznania złożyli pracownicy zakładów i reprezentanci niektórych marek
(Adidas i Puma). Zabrakło przedstawicieli fabryk i rządu.
Rozpatrywano przypadki masowych omdleń młodych
kobiet w trakcie pracy; niewypłacania wynagrodzenia za
urlop macierzyński, obowiązkowych nadgodzin oraz pensji,

które nie wystarczają na pokrycie podstawowych wydatków.
Po rozprawie trybunał orzekł, że sytuacja pracowników
w przemyśle odzieżowym w Kambodży jest naruszeniem
fudamentalnego prawa do godnego życia. Werdykt nie ma
oczywiście żadnej mocy wiążącej, ale stanowi precendens
w tego rodzaju konfliktach.

New York, New York

Problem wyzysku nie jest zarezerwowany dla krajów
rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych głośna jest
obecnie sprawa warunków pracy w nowojorskim zakładzie szyjącym dla projektanta Alexandra Wanga. W lutym
tego roku trzydziestu pracowników złożyło pozew o odszkodowanie4 o łącznej wysokości 450 milionów dolarów.
Twierdzą, że byli zmuszani do pracy przez 16 godzin
dziennie, nie otrzymywali wynagrodzenia za nadgodziny,
a pomieszczenie, w którym pracowali, było za małe, nie
miało okien ani wentylacji. Postępowanie sądowe (pozew
ma być teraz złożony do sądu federalnego) trwać będzie
zapewne kilka lat, ale ścieżka została już wcześniej przetarta.
W 2000 roku pracownice (głównie emigrantki z Meksyku
i Chin) szyjące na Manhatanie dla domu mody Donna Karan
pozwały firmę w podobnej sprawie. Twierdziły, że ograniczano im wyjścia do toalety, zakazywano używania telefonów
komórkowych, praca trwała przez siedem dni w tygodniu
po 10‒11 godzin dziennie, płatny urlop wypoczynkowy
czy macierzyński nie istniał. Trzy lata później doszło
do ugody, w wyniku której szwaczki otrzymały ponad
500 tys. dolarów.
4 Pozew złożony został w Queens Supreme Court w Nowym Jorku.
19 marca Vogue podał, że sprawę z tego sądu wycofano z zamiarem
złożenia jej do sądu wyższej instancji – federalnego. Powód zatrudnił
też prawnika specjalizującego się w prawie pracy.
Źródło: http://www.vogue.co.uk/news/2012/03/07/
alexander-wang-disputes-sweatshop-claims.
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Teraz Polska

A jak sytuacja wygląda w Polsce? Nasz przemysł lekki
na własnej skórze odczuł działanie globalnych mechanizmów fast fashion. Zachodnie marki zawitały do nas po
1989 roku i wkrótce 80% polskiej produkcji odzieżowej odbywało się wyłącznie dla nich, według ich
wzorów i materiałów. Koalicja Karat, organizacja
działająca na rzecz równości płci, podaje w swoim
raporcie z 2007 roku „Fair play zawsze w modzie”,
że na krótką metę pozwoliło to przetrwać wielu zakładom. Rodzimy przemysł zapłacił za to dużą cenę.
Gdy Polska stała się dla gigantów odzieżowych za droga,
przenieśli oni produkcję do krajów rozwijających się, a nasze
fabryki zostały bez własnych produktów, marek, wzorów
i kanałów dystrybucji. Trzeba było zaczynać od zera.
Firmy polskie wybierają różne sposoby działania.
Niektóre, budując własne marki, kopiują model szybkiej
mody – projektują w Polsce, a szyją w Azji. Inne, też pod
własną marką, starają się utrzymać produkcję w kraju.
Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw tworzących ubrania z polskiego lnu i konopi. Są też i takie, które zabiegają
głównie o zlecenia z zagranicy.
Przykładem przedsiębiorstwa, które osiągnęło sukces komercyjny, stosując prawdopodobnie model fast fashion, jest
LPP, właściciel marek: Reserved, Cropp, House, Mohito
i Promostars. Zespół projektantów pracuje w Gdańsku,
ale „towary produkowane są w kilku krajach azjatyckich,
głównie w Chinach” (jak podaje firma w swym oświadczeniu
dla kampanii Clean Clothes Polska – CCP). CCP zaczęła
w styczniu tego roku namawiać konsumentów do wysyłania
listów do marki z prośbą o ujawnienie łańcucha dostaw.
Na apel odpowiedziało 600 osób. W wyniku akcji w marcu
LPP zadeklarowało, że zorganizuje szkolenia dla pracowników z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, przeprowadzi niezapowiedziane kontrole w fabrykach w Azji
i przygotuje plan naprawczy. CCP ma zamiar monitorować
postępy.
Firmy, które szyją w Polsce również są obserwowane przez
organizacje pozarządowe. Koalicja Karat przeprowadziła
wywiady z pracownicami fabryk w rejonie Łodzi i napisała we
wspomnianym wcześniej raporcie, że polepszają się warunki
pracy w tym przemyśle w zakresie legalności zatrudnienia
i przestrzegania zasad BHP. Koalicja wiąże to z wejściem
Polski do Unii Europejskiej i wzmocnieniem kontroli.
Wiele do życzenia pozostawia natomiast kwestia
wynagrodzenia. Szwaczka to jeden z najgorzej opłacanych
zawodów w naszym kraju. Według Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak,
w 2011 roku szwaczka zarobiła średnio ok. 1500 zł brutto.
Większość osób wykonujących ten zawód jest więc zmuszona
do pracy w nadgodzinach.
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A można inaczej

People Tree to jeden z pionierów odpowiedzialnej
mody. Marka narodziła się w Japonii, a jedenaście lat
temu swą europejską siedzibę otworzyła w Londynie.
People Tree reprezentuje zupełnie nowy sposób myślenia
o produkcji ubrania. I nie chodzi tylko o to, że używa
ekologicznej bawełny i posiada certyfikaty sprawiedliwego
handlu, że płaci swym dostawcom 50% zaliczki, oferuje
długoterminowe kontrakty i szkolenia, a kolekcje transportuje z Azji, Afryki i Ameryki Południowej statkami.
Ważniejsze jest, że People Tree reprezentuje filozofię,
która wielbi rzemiosło. Większość tkanin tworzona jest
ręcznie. Kolekcja jesień-zima 2012 zawiera sukienkę ozdobioną delikatnym haftem, którego wykonanie trwa tydzień.
Z tego powodu praca nad nową kolekcją zaczyna się
na prawie półtora roku przed wprowadzeniem jej do sprzedaży. Ubrania powstają wolniej, ale za to dają zatrudnienie większej ilości osób. Dają im też poczucie wartości
i godności. Safia Minney, założycielka firmy, prowokuje często swoich rozmówców pytaniem: skąd weźmiemy
chleb dla nas i naszych dzieci? – skoro niedługo będzie
nas 9 miliardów.

Klient nasz pan?

Stary spór ekonomistów: czy popyt kreuje podaż,
czy odwrotnie? – nabiera nowych rumieńców w kontekście
mody. Dziś nawet wielkie nazwiska z branży zdają się potwierdzać, że to firmy odzieżowe rozdają karty. Vivienne
Westwood, otwierając swój ostatni pokaz na Londyńskim
Tygodniu Mody, powiedziała:
Wszyscy zasysamy rzeczy; zostaliśmy wytrenowani do bycia
konsumentami i wszyscy konsumujemy o wiele za dużo.
Kampanie i organizacje pozarządowe zabiegają o odwrócenie tej sytuacji. Jeśli przemysł odzieżowy nastawiony jest
wyłącznie na zwiększanie zysków, klienci powinni przemówić
za pomocą swych portfeli. Zacząć pytać, jak powstały produkty na półkach sklepowych i wybierać te, które zostały
wyprodukowane w sposób odpowiedzialny – a przede wszystkim postawić na indywidualny styl, a nie przelotną modę.

Joanna Lompart – Specjalista z zakresu odpowiedzialnej mody, prowadzi bloga. Na co dzień spotyka się
z producentami i dystrybutorami odzieży. Prowadzi sklep
ZielonaNitka.pl oferujący odzież i dodatki etycznych marek.

TRASHION
TWÓRCZY
RECYKLING
W MODZIE

To, co niepotrzebne i niemodne automatycznie ląduje w koszu. Błąd!
Należy wyłączyć wewnętrznego autopilota, zresetować umysł i przez
chwilę pogłówkować nad tym , co zrobić , żeby zamienić stare przedmioty ,
bezużyteczne ubrania na coś naprawdę fajnego . W ystarczy odrobina wyobraźni
i modowe perełki gotowe . T rashion – drugie życie ciuchowych staroci
– to trend lansowany na całym świecie.
tekst : I wona

Szostak, Edyta Złomaniec

TRASHION PO POLSKU
Co powstanie z połączenia dwóch na pozór obcych sobie pojęć: trash (śmieć) i fashion (moda)?
Trashion – twórczy recykling. Filozofia głosząca: chcieć znaczy móc.
Praktyczne zastosowanie trzech zasad - reduce, reuse, recycle. Nowy nurt obejmujący zarówno ubrania,
dodatki z odzysku (biżuterię, torby), jak i bibeloty do aranżacji wnętrz. Tylko dla odważnych.
Do popularyzacji Trashion przyczyniła się amerykańska artystka i działaczka na rzecz środowiska
– Ann Wizer. W latach 90. zaprojektowała oryginalną kolekcję z elementami plastikowych odpadów.
Także na naszym rodzimym gruncie wielu artystów odkryło potencjał w działaniu na starej,
wyeksploatowanej rzeczy. Podążając tropem Wizer, Jagoda Wilczyńska
stworzyła trzy niebanalne kreacje.

Firanka
Zasłona z lat 90.
Czarny plastikowy worek na śmieci
Złota dekoracyjna siatka do bukietów
Trashion by Jagoda Wilczyńska
Modelka: Barbara Kozłowska
Zdjęcia: Jagoda Wilczyńska

FASHION
PATTERNS
BY PARADECKA
Z Joanną Paradecką Rozmawiała Edyta Złomaniec

Recyclingowa haute couture – tak można nazwać jej twórczość, chociaż sama woli określenie
hand-remade. W sezonie s/s 2012 postawiła na pattern, który podbił serca polskich fashionistów
w Łodzi. Bo z modą jak ze sztuką – trzeba eksperymentować. O pracy w przemyśle modowym
i kolekcji s/s 2012 opowiada projektantka, królowa polskiego recyklingu – Joanna Paradecka.

Czym jest modowy recykling?

To projektowanie jak każde inne. Działanie na gotowej rzeczy – bardziej na jej formie niż płaszczyźnie. Jest niezwykle
inspirujące. Ma więcej wspólnego ze sztuką niż krawiectwem,
daje mnóstwo możliwości, powstają ciekawe pomysły.
Technikę twórczego recyklingu wykorzystuje mnóstwo
topowych projektantów na całym świecie, takich jak Martin
Margiela, Rei Kawakubo czy nieżyjący już McQueen.

Skąd pozyskuje pani surowiec
do swoich projektów?

Różnie, najczęściej z second handów. Wiele lat mieszkałam w Londynie, przywiozłam stamtąd naprawdę sporo
półproduktów, które wystarczą mi na dobrych kilka lat.
Są to na ogół gotowe ubrania, np. marynarki, bluzki, spodnie.
Często wykorzystuję też same tkaniny.

Co było inspiracją do stworzenia
najnowszej kolekcji s/s 2012?

Główną inspiracja był pattern – dominujący motyw na
tkaninie, prosty powtarzający się nadruk. Wykorzystałam
tkaniny w desenie adresowane do dzieci.
Już podczas przygotowywania poprzedniej kolekcji inspirował
mnie druk. Stworzyłam serię legginsów o różnych wzorach.
Teraz chciałam wykorzystać pattern nie tylko na jednym
elemencie garderoby, ale także w całości kompozycji stroju.

Do kogo skierowana jest ta kolekcja?

Adresatką może być młoda odważna kobieta, która nie boi
się eksperymentować, bawi się modą. To, co łączyło moje
dotychczasowe klientki, to pewna skłonność do odrobiny
szaleństwa w stroju, poszukiwanie unikatowych ciuchów.

Do czego przykłada Pani
największą wagę, tworząc kolekcję?

Moje ubrania nie mogą być, kolokwialnie mówiąc, tanie.
Muszą mieć superjakość. Każdy ciuch wychodzący z mojej
pracowni jest unikatowy. Ręcznie konstruowany i szyty,
na koniec starannie wykańczany. Zależy mi na zachowaniu
najwyższej jakości na każdym etapie manufakturowej produkcji. Nie chcę robić czegoś, z czego nie byłabym zadowolona.

Czy ubrania z Pani kolekcji
nadają się na polską ulicę?

Tworzę kolekcje bardziej pokazowe, nie zaś typowo prêt-à-porter.
Ich poszczególne elementy da się rozdzielić i skomponować
z klasycznymi spodniami czy bluzką. Będą świetną składową
dla ekscentrycznych stylizacji nawet dojrzałych kobiet.

Niebieska sukienka w stylu retro z dekoracyjną baskinką
na wysokości bioder, uszyta została z dekoracyjnej tkaniny
wykorzystywanej niegdyś do aranżacji wnętrz.

Jak ocenia Pani styl Polaków?

Ten styl bardzo się zmienia i zmierza w naprawdę dobrym
kierunku. Młodzi Polacy są świadomi swojego stylu.

Uważam, że nie ma już większej różnicy pomiędzy
centrum Londynu a Warszawy. Być może dlatego, że Polacy
coraz częściej ubierają się w rzeczy sygnowane logo wielkich
projektantów…
Osobiście nie lubię, kiedy ktoś jest ubrany w markową
kreację od stóp do głów. Mam wrażenie, że wygląda wtedy
jak w przebraniu. Cena ciuchów nie ma dla mnie znaczenia,
nigdy nie jest kryterium oceny stroju.
Ktoś może mieć na sobie wyłącznie rzeczy z second handu i wyglądać szałowo.

Kolekcja 2012 miała premierę podczas
jesiennego fashion week w Łodzi.
Zamierza pokazać ją pani za granicą?

Mam takie plany, ale ich realizacja nie jest łatwa. Sama nie
jestem w stanie zorganizować pokazu. Mogę pojechać jedynie
na jakieś targi mody, ale żeby dostać na nie zaproszenie,
trzeba mieć wyrobioną markę i dużo pieniędzy…
Co prawda miałam już jedną propozycję pokazania kolekcji w Kanadzie, ale niestety nie mogłam z niej skorzystać.
Pojawiła się z dnia na dzień, a ja miałam już inne zobowiązania.

Czy w Polsce trudno odnieść sukces
w przemyśle modowym?

Trudno, ponieważ polscy projektanci tworzą lokalnie.
Designerzy z innych krajów, zwłaszcza z Zachodu, projektują globalnie. Kupuje u nich cały świat. U nas jest inaczej.
Nie mamy wielkich domów mody, a jedynie niewielkie firmy.
Nie mamy jak się wypromować.

Pracowała Pani w Danii i Londynie, skąd
decyzja o powrocie do Polski?

Londyn daje na pewno więcej możliwości, ale jest tam też
większa konkurencją. W Londynie po prostu wszyscy zajmują
się modą. Wszyscy są projektantami, fotografami, muzykami.
Tworzy się skupisko twórców napływających z całego świata,
którzy widzą w tym mieście szansę na wielką karierę.

Kto jest dla Pani

największą modową inspiracją?
Chyba Vivienne Westwood. Ma tyle lat, a wciąż jest tak
cudownie zwariowana. Poza tym lubię jej konsekwencję.
Bardzo cenię też projektantów wywodzących się ze szkoły
skandynawskiej i antwerpskiej. Nie mogę natomiast przekonać się do projektantów włoskich. Według mnie balansują na
granicy kiczu… Francuzi są z kolei zbyt poprawni, stawiają
na klasykę, a ja lubię szaleństwo!

Ma już pani plany
na najbliższy rok?

W tej branży nie można niczego przewidzieć, jest tak mało
stabilna. Czekam na inspirację. Nieustannie o tym myślę.
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Żółta sukienka
z podkreśloną
talią w stylu New
Look powstała
z dziecięcej
pościeli w duży
kolorowy motyw.

Głównym elementem
stylizacji jest granatowa
marynarka w kolorowy pattern
z „Gwiezdnych Wojen”, która
powstała z zasłony pochodzącej
z pokoju dziecięcego. Całość
dopełniają spodnie przed kostki
w motyw drobnej krateczki
w stylu retro.

Bazę sukienki stanowią
dwie męskie bawełniane
koszule w żółtym kolorze.
Projektantka zastosowała
także element dekoracyjny
w postaci koszulowych
mankietów w odcieniach
niebieskiego, przyszytych
na wysokości bioder.

Marka: Black Tulip
PASTELE

Wszystkie renomowane marki mają
je w tym sezonie w swojej ofercie.
Pastelowe kolory doskonale współgrają z subtelną kobiecą urodą.
Nosimy je w wersji monokolorystycznej lub łączymy z jednym
odważnym kolorowym akcentem.
Bransoletka wykonana z wysokiej
jakości skóry naturalnej
Cena: 155 PLN.
www.black-tulip.eu

Marka: Black Tulip

KOLORY METALICZNE
CEKINY, KRYSZTAŁY
Nosimy je tej wiosny nie tylko
w wersji wieczorowej. Towarzyszyć
nam będą przez cały dzień. Możemy
je zestawiać z prostym T-shirtem,
swetrem czy tuniką, jak również
z wieczorową sukienką. Wyjątkowo
szykownie prezentują się w jasnej
wiosennej kolorystyce.
Bransoletka wykonana z wysokiej
jakości skóry naturalnej
Cena: 185 PLN.
www.black-tulip.eu

Marka: CADO
Dzianinowa Zamotka Multikolor
w odcieniu różu pozwala na
dowolną interpretację i zabawę
modą. Naszyjnik i apaszka
w jednym. 100% bawełna.
Cena: 114 PLN.
www.cado.pl

MOTYWY ZWIERZĘCE

Marka: Madox Design
Zielona mucha w czarne grochy
wykonana przez recycling
bawełnianych koszul. Odrobina
szaleństwa w codziennej stylizacji.
Cena: 50 PLN.
www.madoxdesign.com

Marka: Wearso.Organic
Sukienka z trenem z bambusowej
dzianiny i domieszki bawełny
organicznej. Funkcjonalna
i praktyczna.
Cena: 230 PLN.
www.wearso.com

WIOSNA
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Marka: Belle
Delikatna sukienka w prostym
fasonie. Wykonana z cienkiej
wiskozowej dzianiny.
Ponadczasowy fason
i minimalizm.
Cena: 159 PLN.
www.Cloudmine.pl

Odważna propozycja dla
nowoczesnych kobiet pragnących
podkreślić swój indywidualny
styl. Odrobinę egzotyki łączymy
z naturalnymi kolorami: szarością,
beżem, bielą, a w tym sezonie także
z ostrymi kolorami.
Bransoletka wykonana z wysokiej
jakości skóry naturalnej
Cena: 150 PLN.
www.black-tulip.eu

Marka: CADO
Kopertówka hand
made, z recyclingowej
skóry, zapinana
na magnes.
Cena: 72 PLN.
www.cado.pl

Marka: Wearso.Organic
Lekka basicowa bluza z bawełny
organicznej, z czterema rekawami,
które umożliwiają modyfikowanie
jej kroju.
Cena: 150 PLN.
www.wearso.com

Marka: CADO
Zamotka Basic z miękkiej dzianiny
w kamelowym kolorze.
Cena: 72 PLN.
www.cado.pl

Marka: Wearso.Organic
Sukienka Boof Baf uszyta z bawełny
organicznej najwyższej jakości.
Posiada ekologiczny certyfikat
GOTS. Łączy w sobie minimalizm
i prostotę.
Cena: 250 PLN.
www.wearso.com

Spośród produkcji nieseryjnych
nasi styliści wybrali projekty,

które zasługują na wyjątkową uwagę.
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Marka: Black Tulip

Marka: Patka Smirnow
Efektowna bransoletka składająca
się z lekkich, ale trwałych taśm
w szarym kolorze, zakończona
metalowym łączeniem.
Cena: 59 PLN.
www.patkasmirnow.pl

Marka: Belle
Krótka tunika Batman z delikatnej
dzianiny z asymetrycznym dołem.
Cena: 130 PLN.
www.Cloudmine.pl

Marka: Madox Design
Trashionowa muszka
w kwiatowy deseń.
Cena: 50 PLN.
www.madoxdesign.pl
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W Ł Ó C Z K Ą
O P Ę T A N I

Organizacja sesji i zdjęcia: Jagoda Wilczyńska
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Tekst: Izabella Lasocka
psycholog, psychoterapeuta
www.Lasocka.com

P S Y C H O D Z I E R G A N I E

Robienie na drutach jest jednym z lepszych
sposobów na relaks i wyciszenie. Uczy
koncentracji i dokładności. Dodatkową
satysfakcję daje nam poczucie, że tworzymy
coś niepowtarzalnego. Dzierganie to masaż
i gimnastyka dla naszych dłoni. W czasie
robótek wykonujemy stale powtarzające się
ruchy, przynoszące prawdziwe odprężenie dla
naszego umysłu. Zaangażowane są w tę czynność
dwie półkule mózgowe, zwłaszcza prawa
odpowiedzialna za kreatywność i wyobraźnię.
Robienie na drutach porównuje się
do jogi lub medytacji.
Ważny jest także aspekt społeczny - coraz
częściej zamiast szydełkować w samotności,
kobiety spotykają się wspólnie, tworząc
niepowtarzalne rzeczy. Powstaje coraz więcej
tematycznych stron internetowych i blogów.
Robienie na drutach czy szydełku to metoda
na opanowanie stresu. Naukowo udowodniono,
że aktywność manualna bywa bardzo pomocna
w pokonywaniu różnego rodzaju dolegliwości.
Podczas dziergania angażujemy nie tylko
ciało, lecz także umysł, regulując tym samym
poziom hormonów i wpływając na zmniejszenie
stężenia adrenaliny i noradrenaliny, czyli tych
neuroprzekaźników, które pojawiają się podczas
sytuacji stresogennych. Skupiając się na tej
czynności, nie tylko dawkujemy sobie pozytywne
doznania, lecz również wyrównujemy pracę serca
i zmniejszamy negatywne skutki pobudzenia,
takie jak przyspieszony oddech,
stany lękowe czy depresyjne, które mogą
rozwinąć się w poważniejszą chorobę.
Oczywiście robienie na drutach nie zastąpi
wizyty u lekarza czy psychoterapeuty, która
w poważniejszych stanach jest niezbędna,
ale z pewnością może być elementem
wspomagającym leczenie i wpływającym
relaksująco w czasie powrotu do zdrowia.
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Robienie na drutach i szydełkowanie nie jest
już domeną babć. Teraz swoją kreatywnością
wykazują się coraz młodsze osoby. Wystarczy
się rozejrzeć, by dostrzec młode kobiety
robiące na drutach w kawiarniach, w metrze
czy tramwaju. Miłośnicy dziergania tworzą
strony internetowe, blogi, fora, zapisują się na
kursy, czytają specjalne poradniki zdradzające
całą filozofię robienia na drutach, tajne ściegi
i wzory. Cały czas powstają nowe akcesoria
na smartfony, tablety, notebooki, wykonane
z włóczki. Te designerskie etui, pokrowce
i torebeczki hand-made łączą w sobie kultowy
styl vintage z nowoczesnością. Dla miłośników
śledzenia trendów w robieniu na drutach powstał specjalny magazyn Vouge Knitting. Cały
czas na rynku prasowym pojawiają się nowe
tytuły zdradzające tajniki robótek ręcznych.
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Tekst: Kamila Belczyk

(57)

Ś C I E G

Tekst: Joanna Bucior

H O L L Y W O O D Z K I

O tym, że robienie na drutach jest trendy,
przekonały się także sławy. Beata Tyszkiewicz
– pierwsza dama polskiego kina obdarzona
doskonałym wyczuciem stylu, w jednym ze swoich
wywiadów wyznała, że w wolnych chwilach
dzierga sweterki, które później rozdaje dzieciom.
Na drutach robiły też światowe ikony stylu takie
jak: Audrey Hepburn czy Katharine Hepburn.
Dzisiaj ta moda opanowała całe Hollywood.
Amerykański knitting stał się terapią,
stylem życia i pasją. Szydełkują
Meryl Streep, Kate Hudson czy Kate Moss.
Dziergających kobiet nie brakuje również
w literaturze i na dużych ekranach.
Piękna Katherine Heigl, w filmie będącym
adaptacją słynnej książki Ann Hood
„The Knitting Circle”, wciela się w rolę
bohaterki, która wraz z przyjaciółkami
organizuje spotkania z drutami.
Popularne aktorki z serialu
„Seks w wielkim mieście” nie raz
widziane były z drutami i kłębkiem
włóczki - Sarah Jessica Parker,
Kristen Davis i Charlotte York.
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ONCE
UPON
A TIME
IN THE
LAND
FAR, FAR
AWAY
THERE
WAS
A BEAUTIFUL
PRINCESS.
SHE WAS
CALLED
SNOW
WHITE...

Grafika: Anna Jasińska
Zdjęcia: Oktawian Górnik
Modelka: Zosia | Mango Models
Stylizacja: Joanna Bucior, Wizaż: Sylwia Sokołowska
Asysta: Jakub Kierski, Rafał Kłos, Bartłomiej Pałubicki
Kreacje: Lana Nguyen, Charlotte Rouge, Zień; Biżuteria: Cocktail’me
Specjalne podziękowania dla sklepu z meblami Criterion Antyki London
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Sukienka: LANA NGUYEN

Sukienka: CHARLOTTE ROUGE

Sukienka: CHARLOTTE ROUGE

mirror, mirror...

Sukienka: ZIEŃ
Biżuteria: COCKTAIL’ME

Twórcza otchłań młodych zdolnych

Zapraszamy artystów, grafików, fotografików
i wszystkich innych, którzy chcą nawiązać współpracę
z magazynem (SLOW) oraz zaprezentować
swoje prace w dziale free:zone.
freezone@beSlow.pl
Szczegóły znaleźć można na stronie
www.beSlow.pl

bijoux

OLIWKA
GROCH’al
fotografia

Oliwia Grochal

www.oliwiagrochal.com
mua
Kasia Milczyńska
stylizacja
Dorota Bielecka
model
Maciej Dąbroś

modelka
Angela | 8fi model management

Paprykowe Kolczyki

twarz i oczy – podkład mineralny i mąka zamiast pudru
oczy – mąka i węgiel, rzęsy lekko sklejone syropem klonowym
usta – zabarwione wyciśniętym sokiem z buraka i miodem

Korona z Miechunki (Physalis)

twarz i oczy – podkład mineralny i mąka zamiast pudru
brwi – lekko sklejone syropem klonowym, posypane mąką
usta – miód i przyprawa kurkuma

Naszyjnik cykoria i lychee

twarz i oczy – podkład mineralny i mąka zamiast pudru | brwi – lekko sklejone syropem klonowym,
oprószone mąką | oczy – mąka, kreska – węgiel, rzęsy lekko sklejone syropem klonowym
usta – miód i cukier gruboziarnisty

Kreza z fasolki szparagowej

twarz i oczy – podkład mineralny i mąka zamiast pudru
Gładką skórę modeli zapewnił peeling z kawy i oliwy.

Sesja zrealizowana dzięki uprzejmości agencji 8fi model management.

Wnikliwe spojrzenie na kontrowersyjne tematy

O ETYCZNEJ
UPRAWIE

BEZ OWIJANIA
W BAWEŁNĘ
Co dzieje się z bawełną, zanim trafi do producenta tkanin, a później do hurtowni, sklepów,
i do klienta detalicznego? Czy ma to znaczenie? Okazuje się, że tak. Bo bawełna uprawiana
i zbierana w ekologicznych warunkach zachowuje swoją naturalną miękkość, a dodatkowo
potwierdzona certyfikatem utrzymuje wysokie standardy.
Tekst: Andrzej Drożdż

Idea uprawy organicznej

Naczelną ideą uprawy bawełny organicznej jest zachowanie
zdrowej struktury gleby oraz naturalnej równowagi upraw,
w których szkodniki nie są unicestwiane, lecz utrzymywane
pod kontrolą naturalnymi metodami. Uprawa bawełny należy do tego rodzaju produkcji rolnej, która pochłania duże
ilości środków chemicznych. Światowy areał upraw bawełny to tylko ok. 3% wszystkich gruntów ornych na świecie.
Mimo to ocenia się, że zużycie chemicznych środków do walki
z insektami stanowi obecnie ok. 10–12% środków zużywanych
na ten cel w całym światowym rolnictwie. W większości
krajów, zwłaszcza tam, gdzie bawełna zbierana jest maszynowo, oprócz środków do zwalczania szkodników zużywa się
duże ilości herbicydów, chemicznych regulatorów wzrostu,
defoliantów i nawozów sztucznych.
Główne zalety produkcji bawełny organicznej to: dbałość
o środowisko naturalne, o zdrowie farmerów, ich rodzin
i okolicznej ludności, chęć redukcji kosztów przeznaczonych na nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, a także
możliwość uzyskania wyższej ceny i rekompensat rządowych
za niższą wydajność.

Organiczna czy ekologiczna

Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu

Baby Project ubiega się o przyznanie certyfikatu (SLOW)

Bawełna organiczna produkowana jest zgodnie z ogólnymi
zasadami rolnictwa organicznego, z których najważniejsze
to rezygnacja z używania nawozów sztucznych (pestycydów, herbicydów, regulatorów wzrostu, defoliantów i innych
szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych) oraz
konieczność realizacji procesu certyfikacji potwierdzającego
zgodność metod produkcji bawełny z zasadami rolnictwa organicznego. Przy czym powinny być używane jedynie nawozy
organiczne i naturalne środki ochrony przed szkodnikami
(np. ekstrakty z innych roślin). Na farmach o zróżnicowanej
produkcji wymagana jest dywersyfikacja upraw mająca
zapewnić utrzymanie naturalnej równowagi środowiskowej.

Znak jakości

Bawełna organiczna, podobnie jak inne organiczne produkty
rolne, jest certyfikowana przez wyspecjalizowane instytucje.
Ich świadectwa potwierdzają przestrzeganie standardów
ustanowionych dla danej produkcji rolnej. Obecnie na świecie
istnieje kilka dużych uprawnionych do certyfikacji instytucji,
które poprzez swoje agendy obejmują zasięgiem wszystkie regiony upraw bawełny. Są to organizacje aprobowane
przez Textile Exchange (http://textileexchange.org), takie
jak: Control Union (CU), Ecocert, Ecological Farming
Controlling Organization, Institute for Marketecology (IMO)
oraz One Cert.

Trzy główne normy

W zakresie bawełny organicznej i wykonanych z niej wyrobów
stosuje się trzy rodzaje norm:
– Normy dotyczące włókna (Fiber claims) odnoszą się
do zawartości włókien organicznych w wyrobie i śledzą ich
drogę z farmy do wyrobu gotowego. Wymagania te mogą
być opisane normą OE 100 Standard lub OE Blended
Standard (dla mieszanek z innymi nieorganicznymi włóknami). Normy te ani nie ustanawiają kryteriów dla innych
substancji używanych w czasie przerobu, ani nie dotyczą
jakości i problemów społecznych.
– Wymagania dotyczące wyrobu – (Product claims)
odnoszą się do sposobu wytworzenia lub przetworzenia
produktu, a także do pochodzenia włókna. Normy, takie jak
The Global Organic Textile Standard (GOTS), zakładają,
że komponenty chemiczne, barwniki i substancje pomocnicze muszą spełniać kryteria środowiskowe i toksykologiczne.
Norma określa limity dotyczące zużycia wody i energii oraz
zabrania obecności jakichkolwiek związków biobójczych,
niektórych środków używanych w procesach wykończalniczych, zwłaszcza substancji zmiękczających.
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Dodatkowe standardy dotyczą technologii włókienniczych
i odnoszą się nie tylko do bawełny organicznej. Często stosowane są łącznie z OE 100 Standard, OE Blended Standard
i Global Organic Textile Standard (GOTS). Przykładami
takich standardów dla wyrobów tekstylnych i odzieży
są powszechnie znane EU Flower Eco-Label i Oeko-Tex 100.
Standardy te, kontrolowane przez niezależne organizacje
certyfikujące, zawierają m.in. restrykcyjne wymagania dotyczące zawartości substancji chemicznych w gotowym wyrobie.

OEKO-TEX Standard 100

W Polsce jedyną instytucją posiadającą prawo nadawania certyfikatu OEKO-TEX Standard 100 jest Instytut
Włókiennictwa w Łodzi, który uzyskał je 22 kwietnia
2010 roku, na mocy decyzji Komitetu Wykonawczego
Stowarzyszenia OEKO-TEX. Tak więc Instytut
Włókiennictwa jest przedstawicielem Stowarzyszenia OEKOTEX, prowadzi proces certyfikacji i wykonuje badania wyrobów włókienniczych na znak OEKO-TEX Standard 100.
Od 1992 roku OEKO-TEX Standard 100 jest wiodącym
w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji
szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na
stan zdrowia człowieka, m.in. pestycydów, chlorofenoli,
formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych
barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Pochodzenie bawełny organicznej

Certyfikowaną bawełnę organiczną produkuje się obecnie
na skalę przemysłową lub eksperymentalną w 23 krajach,
a jej łączna produkcja wynosi ok. 241 tys. ton, co stanowi zaledwie ok. 1,1% całej wyprodukowanej na świecie
bawełny. Są również takie regiony upraw, zwłaszcza
w Afryce Zachodniej, gdzie produkowaną tam bawełnę
(ok. 500 tys. ton) można by uznać za organiczną, gdyby
nie brak certyfikatów. Z powodu braku pieniędzy na
nawozy i środki ochrony roślin zdecydowana większość
farm w Afryce Zachodniej de facto produkuje bawełnę organiczną, lecz bez stosowania drogich i trudnych
do zrealizowania w Afryce procedur certyfikacyjnych.
Oznacza to, że bawełna tam wyprodukowana nie może
oficjalnie uzyskać miana bawełny organicznej.
Wydajność produkcji bawełny organicznej to zaledwie
ok. 30‒40% wydajności produkcji bawełny GMO lub
ok. 70% wydajności produkcji bawełny konwencjonalnej,
zatem niskie plony uzyskiwane z hektara i konieczność zachowania choćby minimalnej opłacalności produkcji sprawiają,
że ceny bawełny organicznej są średnio o 20‒30% wyższe od bawełny konwencjonalnej, a to ogranicza popyt na
tę bawełnę. Stąd produkcja bawełny organicznej stanowi
obecnie zaledwie nieco ponad 1% całej wyprodukowanej na
świecie bawełny i nadal można traktować ją jako produkcję
niszową. Faktem jest jednak dynamiczny wzrost produkcji
bawełny organicznej i sprzedaży wykonanych z niej wyrobów
w ostatnich latach. Jak ocenia Textile Exchange (dawna
Organic Exchange), w latach 2004‒2010 nastąpił gwałtowny,
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bo 11-krotny wzrost produkcji bawełny organicznej
z 21,5 tys. ton w sezonie 2003/2004 do ok. 241 tys. ton w sezonie 2009/2010. Od sezonu 2007/2008 największym producentem bawełny organicznej są Indie, gdzie w ciągu ostatnich
3 lat nastąpił wzrost produkcji o ok. 400% do poziomu 195 tys.
ton, tj. 80% całej światowej produkcji bawełny organicznej.
Kolejni z największych producentów bawełny organicznej to:
Syria (20 tys. ton, 8.3%), Turcja (11,6 tys. ton, 4.8%), Chiny
(4,3 tys. ton, 1,8%), USA (2,8 tys. ton, 2,8%). Poza tym bawełnę organiczną produkuje się w: Tanzanii, Ugandzie, Peru,
Egipcie, Mali, Pakistanie, Burkina Faso, Izraelu, Beninie,
Paragwaju, Grecji, Tadżykistanie, Senegalu, Nikaragui,
Afryce Południowej, Brazylii i Zambii.

Wartość światowego rynku

bawełny organicznej
Zgodnie z danymi Textile Exchange łączna wartość sprzedaży
wyrobów z bawełny organicznej w 2007 roku podwoiła się,
osiągając 2 miliardy USD. Wartość sprzedaży w roku 2008
wyniosła ok. 3,5 miliarda USD, w 2009 – 4,3 miliarda USD
i ok. 5,5 miliarda USD w roku 2010. Wielki sukces marketingowy bawełny organicznej na światowym rynku tekstyliów
zapewniają działania zarówno związanych z rolnictwem
organicznym wyspecjalizowanych organizacji non-profit,
jak również wielkich sieci dystrybucyjnych oraz znanych
marek – producentów tekstyliów i odzieży.
Niezaprzeczalną zaletą upraw organicznych jest wyeliminowanie negatywnego wpływu produkcji rolnej na
środowisko, a w konsekwencji świadomość i satysfakcja
konsumentów, że kupując wyrób z bawełny organicznej
przyczyniają się oni do ochrony środowiska naturalnego.

Tekst: Andrzej Drożdż

Główny Ekspert Izby Bawełny w Gdyni

Izba Bawełny w Gdyni
GDYNIA COTTON ASSOCIATION

Izba Bawełny w Gdyni – organizacja działająca od 1935 roku
jest jedynym w Europie Centralnej i Wschodniej międzynarodowym zrzeszeniem firm branży tekstylnej. Przy Izbie
działa najstarszy w Polsce Międzynarodowy Sąd Polubowny,
rozstrzygający spory w ramach arbitrażu jakościowego
i technicznego. Izba kształtuje i upowszechnia wśród swoich członków zasady etyki i dobrych praktyk w działalności
gospodarczej. Na bazie „Zbioru Zasad i Reguł Izby Bawełny
w Gdyni” zawierane są kontrakty kupna–sprzedaży bawełny,
przędzy i tkanin. Laboratorium Izby Bawełny w Gdyni wykonuje pełny zakres badań surowca bawełnianego i przędz.
Izba Bawełny w Gdyni
ul. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
tel. +48.58.6207598
e-mail: ib@gca.org.pl
www.bawelna.org.pl
www.cotton.org.pl

SZYNKA
POD
OBSERWACJĄ
Kanapka to najprostsza w wykonaniu przekąska. Do jej konstrukcji wystarczy chleb i dobra szynka.
Tylko najbardziej wprawne oko dostrzeże, że wygląd wielu szynek znacznie odbiega od wyglądu
tych tradycyjnych, nie wspominając już o ich smaku… Przyjrzyjmy się zatem bliżej metodom
powstawania wędlin. Najbardziej wskazane są metody typu slow, stanowiące procesy długotrwałe.
Tekst: dr Beata Cieślak - technolog żywności, Ilustracje: Krzysztof Rogalski

Prawo wyboru

Dopiero w obliczu choroby lub za sprawą zasobności portfela zaczynamy zastanawiać się nad jakością produktów,
które kupujemy. W przypadku wędlin problem jest złożony.
Na sklepowych półkach produkty na ogół wyglądają podobnie, przyjemnie pachną i kuszą, gdy ekspedientki kroją
je na równiutkie plasterki. Ale nie bądźmy naiwni, wygląd
to nie wszystko!
Dla konsumenta atrakcyjne są wędliny nierozdrabniane
typu szynka. W jednym z renomowanych sklepów internetowych pod hasłem „szynka” znajdujemy aż 216 pozycji.
Po uściśleniu, że chodzi nam o szynkę wieprzową, są już
tylko 53...
Zatem czym kierować się przy wyborze, oprócz tak
oczywistych kryteriów, jak cena, termin przydatności do spożycia czy osobiste preferencje smakowe?
Aby ułatwić sobie to zadanie, powinniśmy poświęcić chwilę
na przeczytanie informacji pochodzącej od producenta
i dotyczącej składu produktu. Wśród dodatków czasami
trudno jest rozróżnić te, które w naturalny sposób dodawane są w procesie produkcji (tak jak sól) od substancji
poprawiających kolor, smak czy dodatków przedłużających przydatność do spożycia. Dlatego też przedstawiam
metody wytwarzania szynki wieprzowej, te tradycyjne
typu slow i te, których produkcja uważana jest za postęp
cywilizacyjny.

Dawno, dawno temu…

Któż z nas nie pamięta zapachu prawdziwej wiejskiej szynki.
Dziś niejeden z nas marzy, by przywołać tamte chwile.
Naszym babciom nawet w najczarniejszych snach nie śniło się,
że teraz za taki zapach będzie trzeba dużo zapłacić. A i tak
w rzeczywistości to nie będzie to samo. Czasami, złudnie zresztą, chemiczny aromat kojarzymy z tym dawnym, upragnionym.
Dlatego musimy odnieść się do dawnych dziejów, żeby zrozumieć,
co jemy, a co jeść powinniśmy. W historii wytwarzania żywności
ludzkość zaczynała od spożywania mięsa surowego, dopiero
w późniejszym okresie zaczęto utrwalać żywność metodami
termicznymi, czyli wędzeniem lub pieczeniem. Trzeba jednak
podkreślić, że początkowo te dwie formy utrwalania żywności
nie były rozróżniane przez naszych przodków.
Kolejnym, pod względem historycznym, sposobem utrwalania
mięsa było jego suszenie. Proces ten dotyczył głównie niezbyt
dużych kawałków, co było warunkiem jego skuteczności.
Należało w taki sposób ususzyć kawałek mięsa czy słoniny, aby zdążył się utrwalić, zanim dojdzie w nim do znacząco niekorzystnych zmian, będących skutkiem zepsucia.
Dziś można nabyć szynkę suszoną w przepływającym ciepłym
powietrzu, są to jednak produkty surowe i relatywnie drogie.
Warto również zauważyć, że producent nie ujawniając tajników wytwarzania tego produktu, uniemożliwia konsumentowi określenie tego wyrobu jako ekologicznego, zdrowego
czy w końcu typu slow.
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W oparach chemii…

W miarę upływu czasu zaczęto poszukiwać jak najskuteczniejszych sposobów utrwalania mięsa, by z zapasów można
było korzystać również w okresach, gdy jego dostępność
była ograniczona. Peklowanie jako jedna z technik konserwacji była znana już w XIV w. Pierwotnie używano jej
do utrwalania ryb. To metoda chemiczna z użyciem soli
morskiej. Dziś używane są specjalne mieszanki peklujące,
składające się z soli wzbogaconej w azotyny lub saletrę.
Czasem producenci proponują również inne substancje,
które wpływają na jakość produktu końcowego. Utrwalone
podczas peklowania mięso pozwalało na zachowanie specyficznego koloru produktu mięsnego, określonych walorów smakowych i zapachowych, poprzez jego odwodnienie.
Znanych jest kilka typów peklowania: peklowanie na sucho
– nacieranie ponacinanego mięsa mieszaniną peklującą, redukującą ilość wody. Produkt, względnie suchy i utrwalony,
jest gotowy do spożycia dopiero po upływie od 4 do 8 tygodni.
Peklowanie mokre odbywa się przez zanurzenie mięsa w roztworze soli – solance. Bardzo duże znaczenia ma tu właściwy
dobór stężenia soli. Gotowy produkt uzyskujemy po 3‒4 tygodniach, jest to mięso bardziej soczyste, lecz o krótszej trwałości.
Przy peklowaniu nastrzykowym mamy do czynienia z wprowadzaniem mieszaniny do wewnątrz mięśni i naczyń, dzięki
temu wyrób jest gotowy w ciągu zaledwie 14 dni.

Zastosowanie temperatury

Pieczenie, wędzenie, gotowanie i grillowanie to sposoby
termicznego utrwalania mięsa, wykorzystywane do wyrobu
wędlin. Pieczenie odbywa się w relatywnie wysokiej temperaturze, co powoduje wysuszenie produktu oraz zmiany
w składzie chemicznym. Wśród nich wymienić należy utratę
wody, witamin czy zmianę koloru na brązowawy, kojarzony
przez konsumentów jako mniej apetyczny niż odcienie czerwieni. Nadmiernemu wysuszeniu mięsa zapobiec można,
owijając pieczone kawałki płatami słoniny (tę czynność określa
się fachowym terminem „barder”). Dzięki temu zachowywane zostaną zarówno walory smakowe, jak i wizualne.
Na rynku wyroby pieczone spotkać można najczęściej w grupie produktów garmażeryjnych.
Gotowanie jako sposób wytwarzania wędlin jest relatywnie
rzadkie, a docelową grupą konsumentów są osoby będące
na diecie lekkostrawnej. Wśród szynek dostępnych na rynku
znajdziemy jeden produkt gotowany. Od szynki ugotowanej
w domu różni się barwą, co wskazuje na fakt, że gotowanie
jest tylko częścią procesu wytwarzania, a gotowanie w nazwie
jest tylko opisem producenta.
Wędzenie to jedna z najwyżej cenionych przez konsumentów metod utrwalania mięsa. Dym działa konserwująco.
Produkt końcowy charakteryzuje się atrakcyjną barwą,
smakiem i aromatem nierozerwalnie związanymi z jakością dymu wędzarniczego oraz rodzajem spalanego drewna.
Dziś w przemyśle spożywczym różnicuje się wędzenie na
zimno i na ciepło. Proces wędzenia na zimno przebiega w temperaturze 16‒26°C. Proces wędzenia na ciepło w 80‒100°C.
Stosuje się go do produkcji artykułów świeżych, zatem nie
ma on działania konserwującego, a jedynie walory smakowe.

Coraz częściej spotykany jest termin wędzenia preparatami
wędzarniczymi, co oznacza, że produkt łączony jest z płynnym
preparatem, a następnie suszony. Pozwala to zachować warstwę koloryzującą i nadającą specyficzne cechy aromatyczne.
Nie służy jednak utrwalaniu żywności.

Gorzka prawda

W przypadku produktów dostępnych dziś na rynku wędliniarskim mamy najczęściej do czynienia z procesem wytwarzania
wędlin, na który składa się kilka opisanych powyżej technik.
Należy zdawać sobie sprawę, że dziś to ekonomia decyduje,
jaki produkt trafia do sklepu. Aby uzyskać jak największą
wydajność, nastrzykuje się mięso chemicznymi preparatami.
Ich zadaniem jest pochłanianie mieszaniny peklującej lub
utrwalającej w inny sposób, np. dodając środki zmiękczające
mięso, których receptury zostały oparte na bazie cytrynianów
lub octanów, wzbogacone przeciwutleniaczem i wzmacniaczem smaku. Dzięki nim mięso jest zawsze świeże, soczyste
i ma atrakcyjny wygląd. Poprzez zastosowanie nowoczesnych
preparatów spożywczych dopuszczonych do obrotu i dostępnych na rynku możliwe jest uzyskanie wydajności rzędu 2 kg
wędliny z 1 kg mięsa.
Jeśli chodzi o zachowanie walorów organoleptycznych
(ocenianych, dzięki zmysłom), to w procesie produkcji stosowane są również preparaty komercyjne. Wśród nich wyróżnić
można płynny dym wędzarniczy, opisany wcześniej, jak też:
dodatki redukujące wyciek, stabilizujące barwę mięs i wędlin
– neutralne smakowo, wysoce efektywne substancje białkowe
i żelujące zapewniające maksymalną wydajność; wzmacniacze
smaku do produkcji wszystkich wyrobów mięsnych, optymalnie wzmacniające naturalny smak i aromat mięs, oparte na
glutaminianie sodu. Barwniki wytwarzane na bazie karminów i koszenili nadają wyrobom intensywną, pełną barwę,
która pozostaje stabilna przez bardzo długi czas.

Ostrożność

Co my, konsumenci, możemy zrobić, aby dowiedzieć się jak
najwięcej o produkcie przez nas preferowanym? Niekiedy
nie mamy możliwości zapoznania się opisem producenta,
np. jeśli korzystamy z działu obsługiwanego przez ekspedientki, które wcześniej wypakowują towar z opakowań transportowych. Jak zatem możemy przekonać się, czy w szynce
dostępnej w promocji w naszym sklepiku jest dużo chemii?
Zróbmy dwa proste doświadczenia.
• Po pierwsze, włóżmy do zamrażalnika plasterek wędliny.
Po rozmrożeniu ilość płynu, która wyciekła, pozwoli nam
osądzić, czy dodano substancji wiążących wodę.
• Po drugie, połóżmy plasterek wędliny w ciepłe miejsce
i zaobserwujmy czy zzielenieje. Produkty wytwarzane
tradycyjnie lub metodami domowymi będą zieleniały,
wędliny konserwowane chemicznie prawie wcale nie zmienią koloru, natomiast pojawi się na nich białawy nalot.
Zanim pójdziemy na zakupy, stańmy się konsumentami świadomie decydującymi się na określone warunki handlowe.
Jest to cenne, zwłaszcza w dobie kryzysu, gdy chcemy jak
najefektywniej i najkorzystniej się odżywiać.
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W KOKONIE

CZTERECH ŚCIAN
Mają czas na drobne przyjemności, głębsze reffleksje i wyzwalający odpoczynek.
Egzystują z dala od miejskiego zgiełku, pozostając w centrum metropolii.
Kokoniarze. Jedni z wyboru, inni z przymusu. Wszyscy na granicy szaleństwa.
Tekst: Jakub Lipczik

Cocooning

Mediom dziękujemy

Wskutek gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego
wykształciły się nowe trendy popkulturowe, pojawiły
się nowe potrzeby i zachowania – ludzie atakowani
na co dzień zbyt wieloma bodźcami zaczęli uprawiać
kokonizm (z ang. cocooning). Termin ten oznacza
świadomą izolację od społeczeństwa w ramach sprzeciwu
wobec zawrotnego tempa życia i miejskiego wiru.
Zjawisko tworzenia w domowych pieleszach zacisznego
gniazdka (w którym tak, jak w kokonie można poczuć
się bezpiecznie) jest coraz bardziej powszechne.
Do kontaktów ze światem służy komputer, zarówno na
płaszczyźnie towarzyskiej, jak i zawodowej.

Do popularyzacji tego nurtu
przyczyniły się – jak zwykle – media, które
w kampaniach społecznych, przede wszystkich
w Stanach i Japonii, nawoływały do zwolnienia tempa
życia, skupienia się na pielęgnowaniu domowego ogniska
i wartości rodzinnych. Firmy zajmujące się aranżacją
i wyposażeniem natychmiast wyczuły koniunkturę,
tworząc profil usług dla nowego klienta – takiego,
który nie wychodzi z domu. Portal CocoonZone.com
ma w swojej ofercie niemal wszystko: od mebli
i elementów dekoratorskich, sprzętu elektronicznego,
przyrządów do ćwiczeń aż po gadżety dla hobbystów
różnych dziedzin czy akcesoria dla zwierząt.
Dla osób nieco mniej ortodoksyjnie usposobionych,
które dopuszczają incydentalne porzucenie azylu,
np. w celach turystycznych, również powstała specjalna
oferta. Luksusowy Cocooning Hotel w Koh Samui
w Tajlandii tak skonstruował swoją propozycję,
by goście nie musieli opuszczać pokoju
nawet na chwilę.

Uprawiam cocooning

Tendencje niektórych do wycofywania się
i zamykania w czterech ścianach,
by odciąć się od zbyt nachalnej rzeczywistości,
zostały zaobserwowane na początku lat 90.
Określenia cocooning po raz pierwszy użyła
Faith Popcorn, specjalistka od promowania marki,
dostrzegając w zjawisku duży potencjał marketingowy.
Od tamtego czasu radykalne domatorstwo wyewoluowało
– z trendu do poszukiwania azylu stało się sposobem na
życie, rodzajem manifestu oraz brakiem przyzwolenia na
ślepą i histeryczną pogoń za pieniądzem.
Ludzie, którzy zdecydowali się przejść na kokonizm,
podkreślają, że jego podstawową wartością jest
pełniejsze i głębsze przeżywanie życia, wolne od
stresu i pośpiechu. Odnajdują radość w prostych
przyjemnościach, mają czas na refleksje i rozwój duchowy.
Zaczynają żyć bardziej świadomie.
– Kiedyś nie obchodziło mnie, co i jak jem.
Teraz mam czas, żeby przygotować bardziej ambitny
posiłek niż jajecznica. Zakupy robię przez Internet.
Gdy potrzebuję towarzystwa, zawsze znajdzie się znajomy,
który skusi się na drinka przy konsoli – opowiada Marek,
inżynier z Warszawy i fan domatorstwa.

Pułapka izolacji

Ichiyo Habuchi, specjalista od mobilnych
technologii, w książce „Personal, Portable,
Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life”
pisze o tele-cocooningu, w którym komunikacja
między ludźmi odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
telefonu czy komputera.
Taka forma kontaktu prowadzi do pełnego wycofania
z realnego życia towarzyskiego,
powodując kłopoty z odnalezieniem się
w kontaktach bezpośrednich. Habuchi twierdzi,
że regres emocjonalny może skutkować
poważnymi zaburzeniami psychicznymi.
Japonia borykała się z problemem
ortodoksyjnego cocooningu jeszcze zanim
nadano mu taką nazwę.
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Według japońskiego Ministerstwa Zdrowia
„hikikomori” to zaburzenie powodujące odcięcie się
jednostki od społeczeństwa i zamknięcie
we własnym domu na minimum sześć miesięcy.
Zgodnie z pesymistycznymi prognozami taka postawa
przyjmowana na masową skalę doprowadzi państwo do
kryzysu („syndromu 2030”) – nieposiadający potomstwa
sześćdziesięciolatkowie stracą swoich rodziców i zostaną
pozbawieni jakiejkolwiek opieki. Cocooning to główny
powód starzenia się japońskiego społeczeństwa. Według
danych z 2010 roku w Kraju Kwitnącej Wiśni żyje
ok. 700 000 hikikomori, z czego kilka procent to osoby
przebywające w zamknięciu nawet 20 lat. O japońskiej
wersji skrajnego domatorstwa stało się głośno po tym,
jak odnotowano kilka drastycznych przypadków
samobójstw. O śmierci pozostających w izolacji
bliskich rodzina dowiadywała się nawet
z kilkutygodniowym opóźnieniem.

Więźniowie czterech ścian nie mogą odbierać swojej
korespondencji i mają ściśle wyznaczone pory odwiedzin.
Podlegają systemowi dozoru elektronicznego, dzięki
któremu są stale pod kontrolą policji odbierającej sygnał
o miejscu ich pobytu. Złamanie warunków aresztu
domowego oznacza zamknięcie w zakładzie karnym.
Paradoksalnie wiele osób przebywających w kokonowych
aresztach wolałoby trafić do klasycznego więzienia
i odsiedzieć wyrok z dala od świata niż tkwić w domu,
nie mogąc korzystać z podstawowych swobód, będąc
blisko rodziny i przyjaciół.

Samotność w popkulturze

Najwięcej przejawów wpływu kokonizacji na kulturę
popularną nie bez przyczyny można znaleźć w Japonii,
kraju dotkniętym najbardziej skrajną formą cocooningu.
Poza komiksami, takimi jak „Sayonara, Zestsuboi Sensei”,
bohater hikikomori pojawia się w kilku powieściach.
Najsłynniejsza z nich to „Welcome to the N.H.K”
Tatsuhiko Takimoto. Jest historią kilkorga młodych ludzi,
samotników opowiedzianą w konwencji czarnej komedii
i jednocześnie głęboko poruszającą problem depresji
oraz izolacji tokijskich nastolatków. Na podstawie książki
powstała manga i film animowany. Do Polski hikikomori
trafiło za pośrednictwem pisarza Haruki Murakamiego.
W powieści „Koniec świata i Hard-boiled Wonderland”
opisuje dylematy kilku japońskich „kokoniarzy”, którzy
zamierzają uratować świat przed tragedią. Aby to uczynić,
muszą wyzbyć się wszystkich lęków i opuścić azyl,
a to okazuje się zadaniem daleko trudniejszym
niż ocalenie ludzkości przed zagładą.

Gdzie jest granica?

Trudno znaleźć granicę pomiędzy celebrowaniem
domatorstwa a cocooningiem w wersji hard:
– Myślę, że głównym zagrożeniem jest narastająca
niechęć do opuszczania swojego kokonu. Poczucie
bezpieczeństwa, przewidywalność sytuacyjna (jeśli coś
zrobię to tylko z własnej woli albo nie zrobię w ogóle)
wpływa na radykalizowanie się takiej postawy
– mówi psycholog Bartczak z gabinetu pomocy
psychologicznej „Drogi Życia”.
– Ciągła walka o pozycję w realnym świecie, brak
zaufania i płytkość relacji mają ogromny wpływ na
pogłębianie się cocooningu. Jednak pomimo rosnącego
zainteresowania tym modelem życia, nic nie zastąpi
kontaktu z innym człowiekiem. Jako ludzie jesteśmy
gatunkiem stadnym i nawet w przestrzeni wirtualnej
szukamy bratniej duszy – dodaje z nadzieją.

Sala samobójców

W Polsce ekstremalną wersję cocooningu pokazał
w ciekawy sposób Jan Komasa w filmie „Sala Samobójców”.
Przyznaje, że nie tylko wzorował się na kinie japońskim,
ale też bardzo długo badał świat ludzi, którzy świadomie
odcinają się od rzeczywistości, by zacząć egzystować
w przestrzeni ograniczonej do własnego pokoju. W obrazie
Komasy główny bohater poznaje Sylwię, która uprawia
kokonizm już bardzo długo i żyje w alternatywnym świecie
nazywanym salą samobójców. Pierwszy raz udało się
w Polsce stworzyć film, w którym wirtualny świat awatarów
jest równie ważny, jak rzeczywista gra aktorów.
Rozwój technologiczny sprawia, że w naszym życiu
pojawiają się coraz to nowsze możliwości ułatwiające
codzienne funkcjonowanie, również bez konieczności
opuszczania domowego zacisza. Zdarza się, że z przyjaciółmi
częściej rozmawiamy przez telefon i różnego rodzaju
internetowe komunikatory niż podczas spotkań. Oczywiście
nie sposób kwestionować korzyści, które daje nam Internet.
Warto jednak pamiętać, że działania wirtualne nie powinny
zastępować prawdziwego życia, ale czynić je łatwiejszym.
Ważne, by dom był azylem, w którym odpoczywamy
i ładujemy baterie po pracowitym dniu, a nie kokonem,
z którego z czasem trudno się wydostać.

W słusznym celu

Cocooning może być niebezpieczny,
ale często przybiera łagodną formę i stanowi po prostu
rodzaj odskoczni od rzeczywistości,
pozytywnie wpływając na samopoczucie.
– Odosobnienie w przyjaznej, przystosowanej do
indywidualnych potrzeb emocjonalnych przestrzeni
jest szansą na wyciszenie się. W takich okolicznościach
następuje swoisty reset, dzięki któremu można się lepiej
przygotować do stawienia czoła wyzwaniom codzienności
– mówi Sylwia Bartczak.
Izolacja na własne życzenie to przywilej.
Bywa jednak wykorzystywana jako prawny środek
przymusu, tak zwany areszt domowy, stosowany w wielu
krajach świata. W Stanach Zjednoczonych
takiej karze poddawani są zazwyczaj
nieletni sprawcy drobnych przestępstw.
W państwach o ustroju totalitarnym w ten sposób
ogranicza się wolność niewygodnym działaczom opozycji.
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SKILL SKILL
ZA

Od tysięcy lat ludzkość w imię rozwoju komplikuje sobie życie. Idąc z duchem postępu
(by handel kwitł, a nam żyło się lepiej), pieniądz stał się powszechnym środkiem płatniczym.
Ludzie uczynili go swoim bożkiem, później podnieśli do rangi wszechmogącego bóstwa, które
obecnie ma największą rzeszę wyznawców na świecie. Jednak, jak każda wiara, również wiara
w kasę przechodzi kryzys. Przyjrzyjmy się tym, którzy odrzucają dogmaty kultu pieniądza.
Podstawowym orężem w tej nierównej walce jest barter.
Tekst: Jakub Lipczik, Grzegorz Zduniak

Z czym to się je?

Istota barteru jest prosta. Spotykają się dwie jednostki, obydwie bez kasy, ale każda z nich ma coś cennego
do zaoferowania. Dokonują wymiany. Banalne. Schematów
takich transakcji jest mnóstwo: towar za towar, usługa
za usługę, towar za usługę, praca za seks, seks za pracę, etc.
Liczba możliwości wymiany wydaje się być nieograniczona.
Jak zatem przejść od teorii do praktyki?
Tutaj niestety zaczynają się schody. Oczywiście można
zaczepiać nieświadomych przechodniów na ulicy i oferować im własne usługi czy towary. Jednak w najlepszym
wypadku możemy zostać potraktowani jak akwizytorzy.
Z pomocą przychodzi jednak wynalazek XX wieku – Internet.
Medium tak potężne, że przy jego pomocy obalane są rządy.
Staje się on również środkiem do burzenia świątyni nominałów.
W sieci powstaje coraz więcej miejsc, w których można spotkać
osoby zainteresowane wymianą bezgotówkową. W polskim
Internecie przestrzenią wymiany są portale społecznościowe,
na przykład Gumtree, Goldenline czy Facebook.

Łowienie okazji w sieci

Odwiedzam jeden z portali internetowych i kieruję się
do zakładki „wymiana umiejętności”. Ofert jest sporo, jednak
ich mnogość nie robi piorunującego wrażenia. Po męczącym
dniu próbuję znaleźć coś, co ukoi moje skołatane nerwy.
Masaż od razu przykuwa moją uwagę. Masażysta według
opisu to przystojny młody człowiek, ani słowa na temat
umiejętności masowania. Dzwonię. Jegomość po głosie
rozpoznał, że nie jestem urodziwą niewiastą, nerwowo
przerwał tę „miłą” konwersację i nie raczył ponownie odebrać połączenia ode mnie. Ale nic, pierwsze koty za płoty.
O wiele prostsze i bardziej bezbolesne wydaje się być znalezienie osoby chętnej do wymiany umiejętności językowych.
Prym wiodą: angielski, niemiecki, hiszpański i rosyjski.
Ten sposób na poprawę umiejętności językowych jest niezwykle atrakcyjny, a korzyści płynące dla obu kontrahentów nie do
przecenienia. Z jednej strony mamy możliwość podszkolenia

(88)

języka lub poznania mowy dotąd nieznanej. Z drugiej,
nie wiąże się to z żadnymi nakładami f inansowymi.
Jest to wyjątkowo atrakcyjna alternatywa dla dość kosztownych kursów językowych i większa motywacja niż w przypadku samodzielnej nauki.
Odnajdując w sieci ciekawą ofertę wymiany, trzeba jednak
zachować minimum ostrożności. Barter usług nie wiąże
się z przepływem gotówki czy dóbr materialnych, wymaga jednak poświęcenia pewnego nakładu czasu i energii.
W przypadku trafienia na nieuczciwego partnera wymiany
strata czasu może być równie bolesna, jak utrata pieniędzy
bądź cennego przedmiotu.
W Polsce bezgotówkowy sposób wymiany jest jeszcze w powijakach. Przeszukując zagraniczne strony poświęcone
barterowi, można odnaleźć oferty tak prozaiczne, jak:
opieka nad kotem, nauka sztuki negocjacji, opieka nad
ludźmi w podeszłym wieku, nauka strzelania z dubeltówki
czy też artystyczne przycinanie wąsa. Wydawać by się mogło, że jedynym ograniczeniem pozostaje tutaj wyobraźnia
poszukującego.

W realu

Ofert barterowych nie musimy szukać wyłącznie
w Internecie. W Warszawie istnieje szkoła „Free Art Fusion”,
która oferuje lekcje tańca w zamian za pracę w postaci
drobnych zadań – np. roznoszenia ulotek, naprawiania
kostiumów, montowania muzyki. Jest to rozwiązanie dla
ludzi pasjonujacych się tańcem, którzy nie mają pieniędzy
na to, by opłacić zajęcia. „Free Art Fusion” jest pierwszą
szkołą, która wykorzystała skill barter, jako pewnego rodzaju
ofertę pracy. W projekcie pod nazwą „Pracuj i tańcz” przez
ponad dwa lata brała udział Lucyna:
– Zasady są proste, FAF zleca zadanie, a wykonawca
dostaje w zamian określoną kwotę, jaką może wydać
w szkole – w grę wchodzą nie tylko zajęcia, lecz także
np. wynajem sali. Zarówno stawki, jak i zadania są różne. Ja zajmowałam się grafiką i rozliczałam się za projekt,

a w zamian chodziłam na wybrane zajęcia i wynajmowałam
sale na prywatne lekcje baletu – opowiada Lucyna. Obecnie
chętnych jest tak dużo, że powstała specjalna lista osób
oczekujących na ewentualne zadania. Są wśród nich osoby
w każdym wieku.
Zanim ten sposób wymiany umiejętności pojawił się w rzeczywistości, był szeroko wykorzystywany w grach komputerowych i konsolowych. Seria „Fallout”, a także wydana
niedawno gra „Elder Scrolls: Skyrim” posiadają opcję barteru postaci. Za częste wymiany gracz otrzymuje „punkty
doświadczenia” i „umiejętność negocjacji”.
Do Polski idea „skill barter” dotarła prosto ze Stanów
Zjednoczonych, gdzie z powodzeniem funkcjonują specjalne
portale społecznościowe z rozbudowaną opcją katalogowania, wybierania i określania wielu warunków dotyczących barterowej wymiany. Jednym z najbardziej znanych
i najciekawszych portali jest www.Ourgoods.org. Strona
posiada ponad 150.000 uczestników i nie pobiera od nich
opłat, ale wspomagana jest przez Rockefeller Foundation’s
– Cultural Innovation Fund. Portal umożliwia rozbudowę
swojego profilu i proponowanego talentu. Twórcy strony
– Jen Abrams, Louise Ma, Carl Tashian i Rich Watts –
organizują różnego rodzaju eventy i spotkania, np. z Rahti
Gorfien – znaną amerykańską trenerką, specjalistką od
skill barteru. Taki rodzaj wymiany jest bardzo atrakcyjny,
zwłaszcza dla studentów. Dlatego OurGoods przygotowali
tzw. Trade School – ekonomiczną szkołę, oferującą warsztaty
z dziedziny barteru.
Wielką zaletą skojarzenia partnerów transakcji poprzez
portale społecznościowe jest brak jakichkolwiek kosztów
wymiany i pośrednictwa. Ponadto każda ze stron ma możliwość optymalnej wyceny usługi, zarówno pod względem
finansowym – poprzez skonfrontowanie z alternatywnymi kosztami usług lub dóbr rzeczowych, jak i w aspekcie
pozafinansowym – przez oszczędność czasu i możliwość
samorozwoju. Dzięki takim korzyściom powoli spełnia się
sen zwolenników wolnego rynku. Wraz z czasem i wzrostem świadomości korzyści, jakie można uzyskać dzięki
transakcjom barterowym, oferta dostępnych przedmiotów
wymiany będzie stale wzrastać.

Nowy porządek?

Skill barter ma w naszym kraju szerokie możliwości
rozwoju. Oczywiście musi minąć sporo czasu, zanim
stanie się on powszechnym mechanizmem wymiany.
Pierwsze oznaki popularności są jednak widoczne.
Czy doprowadzi to do zmiany obowiązującego porządku,
którym rządzi pieniądz? To pytanie z pogranicza futurologii
warte jest rozważenia. Świat zaczyna się zmieniać. Walka o wolność w państwach arabskich sprawiła niemały zamęt w polityce.
Po wydarzeniach w Libii czy w Egipcie można dostrzec, że w kolejce niezadowolonych z obecnie panującego porządku czekają kolejni. Oburzeni okupujący Wall Street czy przeciwnicy ACTA usiłują

zachwiać gigantami światowej finansjery i show biznesu.
Na świecie powoli rozpoczyna się rewolucja kontrkulturowa. Jej konsekwencją może być totalna destabilizacja
współczesnego porządku, z systemem finansowym włącznie.
W takiej sytuacji możliwy (a być może konieczny) jest szybki
rozwój alternatywnych sposobów wymiany dóbr i usług.
Poza zaspokajaniem indywidualnych potrzeb poprzez wzajemną wymianę, możliwy jest również swobodny przepływ
wiedzy czy mieszanie się kultur. Doskonałym przykładem wymiany idei są inicjatywy skupione wokół portalu
ted.com czy polskiego FreeLabu. Kluczowym zamierzeniem
tych przedsięwzięć jest rozwój społeczności poza głównym
nurtem współczesnego konsumpcjonizmu poprzez tworzenie
ośrodków oraz zespołów badawczych, których głównym
celem jest rozwój społeczeństwa.

Poza systemem

Twórca FreeLabu (pseud. Pedros), jak wielu przedsiębiorców, stał się ofiarą kryzysu – Jako bankrut rozejrzałem
się dookoła, szukając pomysłu na życie. Nagle okazało się,
że mnóstwo ludzi żyje poza systemem. Radzą sobie bez
kart płatniczych, bez kredytów. Pomagają sobie nawzajem
– wymieniają się pracą. Tworzą kooperatywy – nieoficjalne spółdzielnie. Istnieje cały obszar życia, gdzie można znaleźć swoje miejsce wtedy, gdy system cię wypluje.
Nie chcemy się reintegrować z systemem. Jesteśmy wolni
i chcemy wykorzystać naszą odzyskaną wolność na tworzenie. Wymyśliliśmy FreeLab. Taki trochę hackerspace,
ale specjalnie do obsługi grup alternatywnych.
Chcemy stworzyć przestrzeń, gdzie ludzie będą się spotykać i uczyć nowych, głównie technicznych, umiejętności.
Twórcy Freelabu wystosowali nawet specjalny manifest, w którym wyjaśniają swoją koncepcję tzw. ekowioski. Gospodarstwo ma działać także pod nazwą
„Laboratorium Wolności”, co oznacza, że będzie ono
swoistym ośrodkiem doświadczalnym. Tworzona społeczność będzie się wzajemnie inspirować, wspierać i uczyć,
aby wyjść z zasięgu społecznego kryzysu. Projekt będzie
budowany w 100% na zasadzie barteru umiejętności.
Twórcy znaleźli osobę, która na 15 hektarach ziemi chce stworzyć ośrodek edukacji ekologicznej.
Wszystkie działania placówki będą oparte na wzorcach
z poprzednich pokoleń. Przyszli uczestnicy poznają tajniki
bardzo nowoczesnego życia ekologicznego, poczynając
od budowy superpiecyków na biomasę, a kończąc na tworzeniu podstaw kuchni wegańskiej.
Być może stosując barterowy sposób wymiany towarów,
usług oraz wiedzy, ludzkość robi krok w tył. Czasem jednak
warto się nieznacznie cofnąć i zweryfikować, czy obrany
kierunek jest słuszny, by potem móc z impetem ruszyć do
przodu. Korporacje tracące potencjalne zyski i kontrolę nad kreowaniem ludzkich potrzeb lub Fiskus, któremu
trudno opodatkować takie transakcje, mogą bić na alarm.
Z perspektywy przeciętnego człowieka taka bezpieniężna
wymiana może okazać się jednak zbawienna w skutkach.
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FETYSZ
EKONOMICZNY...

CZYLI CO Z TYM
WZROSTEM?
Współczesne społeczeństwa są przesiąknięte ideologią wzrostu – przekonaniem, że jedynie
sukcesywny przyrost wyprodukowanych i skonsumowanych dóbr i usług jest warunkiem
godziwego życia.

Dobrostan zamieniony został na dobrobyt. Dominuje wiara, że wzrost
Nawet więcej – że być może nie istnieją
jego granice albo jesteśmy jeszcze bardzo daleko od granic wzrostu. Poglądy kwestionujące
ideologię wzrostu mają charakter zdecydowanie mniejszościowy.
gospodarczy powinien mieć charakter permanentny.

Tekst: Przemysław Pluciński, Ilustracje: Beata Szczecińska

O co chodzi?

Wzrost gospodarczy jest jednym z kluczowych problemów
makroekonomii. Dylematy z nim związane wykraczają daleko
poza wąskospecjalistyczne zainteresowania akademików.
Od kilkudziesięciu lat jest on bowiem naczelnym celem
każdej polityki gospodarczej. Pojęcie wzrostu stało się zaklęciem w ustach polityków i fetyszem publicystów, nie tylko
ekonomicznych…
Zarówno w centrum sfery publicznej nowoczesnych społeczeństw, w przekazach edukacyjnych, jak i w podręcznikach,
wzrost gospodarczy traktuje się jak aksjomat. Problemy, jakie
rodzi fetyszyzacja wzrostu, są przy tym nie tyle pomijane,
co traktowane jako zło konieczne, jako efekt uboczny działań
gospodarczych. Z drugiej strony, co jakiś czas do głosu dochodzą sceptycy, kładący nacisk raczej na koszty wzrostu niż na
pożytki (z których głównym jest efektywniejsze zaspokojenie
ludzkich potrzeb).
Przyjrzyjmy się wątpliwościom wokół wzrostu gospodarczego, rozpatrywanym według dwóch aspektów.
Z perspektywy ograniczeń oraz z punktu widzenia pomiaru wzrostu, próbując jednocześnie uchwycić szerszy
kontekst rozwoju.

Granice wzrostu

Mówiąc o wątpliwościach wokół wzrostu gospodarczego,
nie sposób nie wspomnieć o słynnym raporcie Klubu
Rzymskiego pt. „Granice wzrostu”. Grupa naukowców zbudowała uproszczony model gospodarki światowej, eksponując
narastające problemy współczesności. Raport miał charakter neomaltuzjański (od Thomasa Malthusa, brytyjskiego
ekonomisty, badającego negatywne konsekwencje przyrostu
demograficznego). Główna teza raportu była fatalistyczna
i mówiła o rychłym (szacowanym na lata 1990-1995) wyczerpaniu się możliwości wzrostu gospodarczego na świecie.
Wniosek ten wynikał z analizy głównych trendów: gwałtownego przyrostu światowej populacji, problemu niedostatku
żywności, industrializacji, kończenia się zasobów nieodnawialnych i degradacji środowiska naturalnego.
Raport Klubu Rzymskiego formułował też środki zaradcze,
oparte na kontroli populacyjnej. Choć fatalistyczne wnioski
raportu nie znalazły do tej pory pokrycia w rzeczywistości
(np. wskutek odkryć nowych złóż surowców energetycznych), to samej logiki przyjętej przez autorów raportu nie
można jednak w całości zakwestionować. Granice wzrostu
stały się opracowaniem wielokrotnie poddawanym krytyce.
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Jednocześnie – na płaszczyźnie politycznej – stanowią jeden
z fundamentów świadomości ekologicznej i zaplecze ideowe
ruchów społecznych, a później partii ekologicznych.
Do dziś rozwijane pozostają wątki związane z reprodukcją zasobów odnawialnych i problemem skończoności tych
nieodnawialnych.

Efekty zewnętrzne

Jednym z naczelnych problemów logiki wzrostu są tak zwane
efekty zewnętrzne (zanieczyszczenie środowiska i nadmierna emisja gazów cieplarnianych, których głównym emitentem
są kraje rozwinięte, szczególnie Stany Zjednoczone, rywalizujące o niegodne miano światowego truciciela z Indiami czy
Chinami). Problemy te, całkiem zbieżne z wątpliwościami
Klubu Rzymskiego, podejmuje m.in. Nicholas Stern, profesor London School of Economics i były główny Ekonomista
Banku Światowego (w dostępnej również w języku polskim pracy
„Globalny Ład”). Stern twierdzi, że paliw kopalnych jest za
mało, by utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu.

Enough is Enough

Dokumentem wpisującym się w ten sam nurt krytyki jest również opublikowany niedawno raport: „Enough is Enough. Ideas
for a Sustainable Economy in a World of Finite Resources”
wydany przez New Economics Foundation. Pytania stawiane
w raporcie to jednocześnie kryjące prawdę i zdepersonalizowane
oskarżenia, skierowane w stronę ideologii wzrostu. W XX wieku produkt globalny zwiększył się prawie 24-krotnie. Polepszył
też warunki życia setek milionów ludzi. Koszty owego wzrostu
są jednak bezprecedensowe i wiążą się z zanieczyszczeniem środowiska i grabieżczym gospodarowaniem zasobami. Lista grzechów
jest długa: wycinanie lasów czy też poławianie ryb w tempie,
które nie pozwala na prostą regenerację ekosystemów, przyczynianie się do postępującego zaniku bioróżnorodności.
Planeta się kurczy (malejąca przestrzeń dla gatunków pozaludzkich),
a my wierzymy w nieskończoność opartego na permanentnym
wzroście modelu lub też wypieramy ze świadomości problemy,
które generuje. Bilans wzrostu z tej perspektywy jest mniej korzystny. Wprawdzie nie można zaprzeczyć tezie o wzroście stopy
życiowej, zmniejszającym się marginesie nędzy, poprawie higienicznych lub zdrowotnych warunków. Beneficjantem tego dobrobytu jest jednak znamienita mniejszość światowej populacji, nie
więcej niż miliard mieszkańców pochodzących przede wszystkim
z krajów najbogatszych. Jednocześnie miliard osób musi przeżyć,
mając do dyspozycji równowartość dolara amerykańskiego dziennie.
Dalsze 2,7 miliarda osiąga dochód nie wyższy niż dwa dolary.
Bezrobocie jest problemem strukturalnym, nierozwiązanym nawet
w najlepiej rozwiniętych gospodarkach świata. Katalog problemów,
których wzrost nie rozwiązał, jest zresztą o wiele większy.

Cierniowa droga wzrostu

Ekonomiści nie są zgodni w kwestii bilansu. Ci bardziej
ortodoksyjni ( jak Jeffrey Sachs czy Dani Rodrik) twierdzą,
że nierozwinięte społeczeństwa muszą zwyczajnie przejść

„cierniową drogę” wzrostu, bardzo podobną do ścieżki industrializacji i modernizacji krajów rozwiniętych. Oczywiście,
pokonają ją szybciej. Kraje rozwinięte zaś będą dalej uciekać – alternatywnej ścieżki ich zdaniem nie ma. Ekonomiści
głównego nurtu twierdzą bowiem, że tylko dalsza ścieżka
prowzrostowa może prowadzić do uruchomienia efektu skapywania bogactwa (tzw. „hipoteza trickle-down”), czyli podziału
wypracowanej nadwyżki pośród mniej uprzywilejowanych
członków populacji. Ci mniej radykalni ekonomiści wskazują
z kolei na fakt, że powyższa logika nie przystaje już do współczesnych realiów i „efekt pościgu” nie ma szans na realizację.
Co więcej, podkreślają, że skrajnie nierówny podział bogactwa
jest wpisany w istotę kapitalizmu. Przyszłość pokaże, czyj zmysł
praktyczny zwycięży. Stawka tej gry jest jednak wysoka, jest
nią ludzkie życie…

Wzrost czy rozwój?

Wiele spośród sygnalizowanych powyżej problemów doprowadziło ostatecznie do prób zróżnicowania problematyki
wzrostu i rozwoju. Ukonstytuowała się dzięki temu ekonomia,
która postępuje coraz dynamiczniej. Wzrost, tak jak go do
tej pory rozumieliśmy, oznacza zmianę wyłącznie ilościową
– przyrost produkcji w skali całej gospodarki. Rozwój z kolei
rozumie się nieco szerzej – jako kompleks zmian o charakterze ilościowym i jakościowym, pociągających za sobą zmianę
instytucji społecznych.
Problem wzrostu gospodarczego to istny węzeł gordyjski,
a jakiekolwiek proste rozwiązania nie są możliwe. Nawet w Polsce
jesteśmy beneficjantami dwudziestowiecznego wzrostu gospodarczego i w pewnej mierze częścią owego uprzywilejowanego
miliarda. Pozwalając sobie na krytyczną analizę zjawiska wzrostu
i negatywnych tendencji z nim związanych, musimy pamiętać,
że głównymi problemami są: bardziej egalitarna konsumpcja owoców wzrostu w kontekście globalnym (w perspektywie
krótkoterminowej) oraz opracowanie alternatyw dla obecnej
ścieżki rozwoju świata (w perspektywie długiego trwania).
Jedno jest pewne – dotychczasowy model jest nie do utrzymania w skali całej planety. Najczęściej postulowaną propozycją jest świadome ograniczenie krajów wysokorozwiniętych:
wprowadzenie w życie koncepcji wzrostu zerowego lub też
rozwoju zrównoważonego zrywającego z ideologią zachłanności
(acquisitive society). Czy postulaty te będą miały szanse na
realizację? To zależy od świadomości, woli i poczucia moralnej
wspólnoty w ramach globalnej wioski ze strony uprzywilejowanego miliarda jej mieszkańców.

Przemysław Pluciński – socjolog,
pracuje w Zakładzie Historii
Gospodarczej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu

ZA 200 M SKRĘĆ
W EKOLOGIĘ
Każdy kierowca, nawet ten, który przejechał kilkaset kilometrów, powinien wciąż udoskonalać
technikę jazdy. Najlepiej w taki sposób, aby prowadzić ekologicznie. Istnieje wiele szkół,
które proponują zajęcia teoretyczne i praktyczne z tzw. ecodrivingu.
Tekst: Jakub Lipczik

EcoDriving

Pojęcie „ecodrivingu” wywodzi się z krajów skandynawskich. Kilkanaście lat temu Finowie zaczęli modyfikować
podstawowe zasady techniki jazdy, aby nie tylko oszczędzić
naturze dodatkowego CO2, lecz także pozytywnie wpłynąć
na żywotność i eksploatację samochodu.
Obecnie w większości krajów europejskich ecodriving jest
powszechny, choć ciągle zdarzają się kierowcy, którzy albo
nigdy nie spotkali się z tym terminem, albo uważają, że aby
być ekokierowcą, trzeba jeździć wolniej.
Niektórzy mylą termin „ecodrive” z pojęciem „jazda ekonomiczna”. Choć niewątpliwie te dwa sposoby poruszania się samochodem są ze sobą nierozerwalnie związane,
to należy pamiętać, że chcąc stać się prawdziwym ekologicznym kierowcą, na pierwszym miejscu należy bezwzględnie
postawić ochronę środowiska, a dopiero potem oszczędność
pieniędzy – nie na odwrót.

Lekcja, notujemy!

Aby poznać zasady jazdy ekologicznej, poprosiłem o pomoc
Kubę Bielaka, instruktora warszawskiej Akademii Bezpiecznej
Jazdy. Wśród najważniejszych reguł, o których wspomina, jest
rezygnacja z prowadzenia samochodu tzw. stylem szarpanym.
– Wszystko opiera się na płynności jazdy, zatem należy
rozpędzić maszynę tak, by po krótkim odcinku (np. na skrzyżowaniu) nie trzeba było gwałtownie hamować. Istotne jest
także, by starać się utrzymywać samochód na: 2500–3000
obrotów silnika, a po przekroczeniu tego pułapu zmieniać
bieg na wyższy (zależy od samochodu, którym się podróżuje).
Do równie ważnych i jednocześnie najtrudniejszych zasad
należy również utrzymanie stałej prędkości jazdy – rozpędzenie auta wymaga dużo energii, którą łatwo możemy
zaoszczędzić. Ekonomicznej jeździe sprzyja dbanie o masę
samochodu i zachowanie jego odpowiedniej aerodynamiki.
Oznacza to, że powinniśmy unikać wożenia rzeczy zbędnych czy podróżowania z umieszczonym na dachu pustym
bagażnikiem.
Niestety, wpływ na możliwość korzystania z ecodrivingu
mają także warunki drogowe danego kraju.

Organizacja sesji i zdjęcia: Paulina Wydrzyńska

– Chodzi tu o obecność dróg ekspresowych, niezakorkowanych, umożliwiających właśnie płynną jazdę.
W Finlandii czy Szwecji 90% podróży samochodem odbywa
się drogami szybkiego ruchu, co pozwala na większe zachowanie płynności. Dochodzi do tego także rozwój cywilizacyjny,
który ma wpływ na życie ludzi w krajach rozwiniętych –
kierowcy nie muszą się spieszyć, przez co unikają agresywnej
jazdy – mówi Kuba Bielak.
Aby skorzystać z powyższych rad, trzeba wyzbyć się przesądów i stereotypów na temat ecojazdy. Mitem jest m.in. to,
że oszczędzamy paliwo, wrzucając na luz przy dojeżdżaniu
do czerwonego światła. Mniej paliwa zużywamy, hamując
silnikiem przy wrzuconym biegu. Układ zasilania silnika
w paliwo jest tak skonstruowany, że podczas wykonywania
manewru całkowicie odcina dopływ paliwa do cylindrów
lub zmniejsza do śladowych ilości. Ponadto jazda staje się
bezpieczniejsza – samochód na tzw. luzie trudniej opanować.
Za kolejny stereotyp uchodzi zwracanie uwagi na małe
różnice ciśnienia w oponach. Okazuje się, że ciśnienie musi
być dokładne z zaleceniami producenta.
Za fałsz uznaje się także przeświadczenie, że niskie obroty
stanowią zagrożenie dla silnika. Ta teoria sprawdzała się
jeszcze przy starych napędach – nowymi silnikami steruje
komputer, który czuwa nad ich obrotami.

Samochody przyszłości

Chcąc zostać ekologicznym kierowcą, poza zmianą stylu
jazdy, możemy wykorzystać także opcję technologiczną.
W dzisiejszych czasach naukowcy coraz większą wagę przywiązują do projektowania samochodów nienapędzanych
zwykłym paliwem, wychodząc jednocześnie naprzeciw
postulatom ekologów. Jednym z przykładów może być
amerykańska firma Tesla Motors z kalifornijskiego miasta
Palo Alto. Nazwana na cześć serbskiego konstruktora i wynalazcy zajmuje się produkcją luksusowych i sportowych
samochodów elektrycznych (opierających się na silnikach
indukcyjnych) . Mimo że w 2008 roku firma zaskoczyła
rynek samochodowy swoimi roadsterami, w raporcie z 2011
roku czytamy o stratach w wysokości 50 mln dolarów.
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Wiadomo, że poziom sprzedaży takich samochodów wiąże
się z cenami paliw, a poza hybrydową Toyotą Prius większość samochodów elektrycznych ma bardzo wysokie ceny.
Jednak w niektórych europejskich państwach, takich
jak Niemcy czy Wielka Brytania, powstaje coraz więcej
specjalnych gniazd do ładowania samochodów typu „plugin”. Zobaczmy więc, jak przedstawia się eksploatacja
hybrydowego samochodu (napęd elektryczny i spalinowy).
W analizie portalu Autocentrum można znaleźć najbardziej
popularny model i pierwszy samochód z silnikiem
elektrycznym, produkowany seryjnie: Toyotę Prius IV
z napędem 1.8 HSD 136 KM i jego mierzone wyniki:
Minimalne średnie spalanie [l/100 km]:
4,0
Maksymalne średnie spalanie [l/100 km]:
5,5
Minimalne spalanie przy oszczędnej jeździe [l/100 km]: 3,8
Bardzo małe spalanie przekonuje przede wszystkim kierowców w dużych miastach, bo spore ilości benzyny tracą
oni, stojąc w korku lub często przyspieszając i hamując.
Samochody z napędem hybrydowym potrafią odzyskiwać
energię podczas hamowania, doładowując akumulatory.
Prius nie tylko niedużo pali, ale także emituje znacznie
mniejsze ilości CO2, przez co stał się ikoną ekologicznej
motoryzacji. Zastosowany w nim silnik elektryczny włącza
się tylko wtedy, kiedy kierowca stoi w miejscu lub porusza się
z bardzo niewielką prędkością. Gdy jazda robi się dynamiczniejsza, np. na drodze ekspresowej, pałeczkę przejmuje napęd
spalinowy, jednocześnie ładując baterię. Za taki elektryczny
gadżet trzeba w Polsce zapłacić około 100 tys. zł. Nie jest
to wygórowana cena w porównaniu z pierwszymi ofertami
Toyoty, które sięgały 120 tys. zł.

Na zielonym baku

Jak widać ecodriving ma różne oblicza. Przede wszystkim
ma przyczyniać się jednak do ochrony środowiska. Jeśli nie
chcemy zmieniać swoich nawyków podczas jazdy, możemy
wybrać trochę droższą formę ecodrivingu, np. poprzez kupno
specjalnego ekologicznego auta, takiego jak Model X od
Tesla Motors, Honda CR-Z Hybrid, Peugeot 508 RXH,
Porsche Panamera S Hybrid, Lexusa CT 200h lub skromną, ale wielokrotnie docenianą Toyotę Prius. Jeszcze inną
opcją używaną niekiedy przez Polaków jest zbudowanie
własnej maszyny do produkcji biopaliwa. Olej z kukurydzy
jest szeroko rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych
(wykorzystywany w silnikach typu diesel). Drugim bardzo
popularnym paliwem jest olej rzepakowy.
Biopaliwa nie pogarszają stanu silnika, a właściwie tak
samo jak tradycyjne wpływają na jego dynamiczność.
Dowiódł tego dziennikarz BBC Jeremy Clarkson, który
wielokrotnie zachwycał się potencjałem najszybszego obecnie
supersamochodu Koenigsegg w popularnym brytyjskim programie motoryzacyjnym „Top Gear”. Szwedzka firma została
założona w 1994 roku przez Christiana von Koenigsegga.
Sportowe maszyny były testowane w autorskim programie
Clarksona, gdzie za każdym razem zdobywały bardzo wysokie noty i świetne czasy okrążeń. Kiedy Szwedzi oddali do
testów model Koenigsegg CCXR, cała załoga programu była
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nastawiona sceptycznie, ponieważ samochód miał poruszać
się dzięki biopaliwu – etanolowi. W testach Jeremy’ego
Clarksona samochód nie tylko fantastycznie sprawował się
na torze wyścigowym, ale także uzyskał 25% więcej mocy niż
jego poprzednik: CCX. W standardzie Koenigsegg CCXR
posiada silnik o mocy 806 KM, kiedy jednak zatankuje się
go biopaliwem – osiąga moc do 900 KM.

Polak potrafi

Utalentowani pracownicy krakowskiej Akademii GórniczoHutniczej znaleźli doskonały sposób, aby energię traconą
przez silnik odzyskać i jeszcze raz spożytkować. Proces,
który chcą wykorzystać naukowcy Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki, jest znany jako „efekt Seebecka”.
Robocza nazwa tego wynalazku jest dosyć długa: Generator
termoelektryczny TEG do konwersji ciepła odpadowego.
Dlaczego generator jest tak rewolucyjny?
– Nasz pomysł polega na wprowadzeniu urządzenia,
które pozwoliłoby na oszczędzenie energii w samochodzie.
Jak wiemy, nasze samochody produkują dużo odpadowego
ciepła, które emitowane jest do otoczenia wraz ze spalinami.
Urządzenie, czyli generator termoelektryczny, nad którym
pracujemy, ma za zadanie zamianę tego ciepła wprost na
energię elektryczną. Mógłby on docelowo wspomóc lub
nawet zastąpić alternator. W nowoczesnych, bogato wyposażonych samochodach, stanowi on duże obciążenie dla
silnika. Z wytworzonej przez alternator energii elektrycznej
zasilane jest nie tyko oświetlenie i sprzęt multimedialny, lecz
także urządzenia pomocnicze – komputer pokładowy, układ
zapłonowy, pompy, wentylatory systemu klimatyzacji czy
chłodzenia silnika, ABS etc. – tłumaczy prof. Wojciechowski.
Według niego projektowane silniki są coraz bardziej zaawansowane i skomputeryzowane, ale ich efektywność wciąż
jest niezadowalająca. W czasie spalania tracą dużo energii
cieplnej, zmniejszając swoją sprawność do 40%. Głównym
problemem w tym procesie jest opracowanie specjalnego
materiału, który będzie niezwykle odporny na ekstremalne
warunki panujące w układzie wydechowym samochodu.
Żeby jednak urządzanie znalazło się we wszystkich pojazdach, producent musi zweryfikować politykę sprzedaży:
– Jak można zaobserwować, nowinki techniczne w motoryzacji zwykle najpierw trafiają do samochodów wyższej
klasy. Dopiero później pojawiają się w tańszych modelach.
W każdym razie naszym pragnieniem jest skonstruowanie
urządzenia, które nie będzie dużo droższe od alternatora.
Wtedy będzie miało szanse na powszechne wdrożenie –
podkreśla prof. Wojciechowski.
Ukończenie projektu naukowców k rakowsk iej
Akademii Górniczo-Hutniczej wiąże się nie tylko z wdrożeniami w przemyśle samochodowym.
W odpowiednich wariantach wynalazek mógłby być
także stosowany do odzyskiwania ciepła odpadowego
z innych urządzeń, np. piecyków gazowych czy kotłowni.
Jednak sam twórca przyznaje, że ze względu na potencjalne
korzyści i ekonomiczny rachunek kosztów, przemysł motoryzacyjny wydaje się być dziś najatrakcyjniejszy.

Przestrzeń niezwykłych ludzi

LESS IS MORE...
Poniedziałek, godzina 6:00

Pobudka, szybki prysznic, kawa w biegu. Potem praca –
młyn – maile, telefony, spotkania. Szybki obiad – jak to
smakuje, czy to w ogóle mi smakuje? Po pracy spotkanie
z doradcą podatkowym, zakupy, odbiór butów od szewca.
Znów trzeba przełożyć wizytę u lekarza...

Powrót do domu

Włączam telewizor, chwilę później komputer. Zerkam na film,
jedząc kolację, żeby niczego nie przegapić. Odpisuję na zaległe
maile od przyjaciół, z którymi nie widziałam się od miesięcy.
Naczynia w zmywarce, szybka analiza kolejnego raportu do
pracy, zaległe przelewy. Szybki prysznic. Szybki sen. Praca.
Dom. Praca. Dom. Czy to już piątek? Nareszcie odpocznę!
Sobota – budzę się zmęczona. Czy to już południe? Tyle rzeczy
trzeba zrobić, nadrobić, załatwić... Sprzątanie, prasowanie,
zakupy, jakiś hamburger w drodze, komputer i… znów zaległości z pracy. Wieczorem spotkanie ze znajomymi – kolacja,
drink, rozmowy o interesach, wzroście cen, kredycie, o innych
znajomych. Nareszcie w domu. Czy w ogóle podobała mi się
ta knajpa, w której byliśmy? Czy smakowała mi kolacja?
Niedziela – kino. Na pewno chciałam obejrzeć ten film?
Poniedziałek – budzik 6:00 rano. Trudno. Wstaję!
Odpocznę w weekend…

Gdzie jest sens?

Im bardziej się spieszymy, tym bardziej jesteśmy spóźnieni…
Im więcej chcemy, tym mamy mniej…
Żyjemy w ciągłej gotowości. Do mojego gabinetu trafiają
osoby, które zostały zatrzymane w tym biegu przez własne
ciało – nerwica, lęki, depresja. Chcą jak najszybciej wrócić
do formy, aby znów móc więcej, szybciej, wydajniej.
Pamiętam, jak pewna kobieta powiedziała mi, że kiedy idzie wolniej, widzi więcej. To było kilka lat temu,
ale te słowa utknęły mi w pamięci. Wpisują się one w nurt,
który powstał około 20 lat temu we Włoszech i jest swego rodzaju
alternatywą do życia w ciągłym biegu, pośpiechu – Slow Life.

Slow Life okiem psychologa

To życie tu i teraz. To decydowanie o tym, co naprawdę jest
dla mnie w życiu ważne, to ustalenie własnych priorytetów,
systemu wartości i potrzeb. Dzisiejsza kultura narzuca nam
w pewnym sensie szybki i konsumpcyjny styl życia. Chcemy
więcej – awans społeczny, lepszy samochód, najnowocześniejszy telefon, kolejny kredyt, większy dom. Pozostaje
pytanie: czy aby na pewno będziemy mieli czas, żeby się
z tego cieszyć? Znam osoby, które osiągnęły to wszystko,
ale najzwyczajniej w świecie nie mają czasu na odpoczynek.
Konsekwencją takiego życia jest stres, który zaczynamy
czuć coraz bardziej i dotkliwiej. Bóle głowy i kręgosłupa,
problemy z żołądkiem, stałe zmęczenie. Nowe obowiązki,
natłok myśli sprawiają, że mamy trudności z zasypianiem.
Czujemy się coraz gorzej, coraz bardziej zmęczeni.

Często słyszę od swoich pacjentów: „czas przelatuje mi
między palcami”, „życie stało się jałowe”, „coś mnie omija
bezpowrotnie”. Zapominamy o tym, czego tak naprawdę
potrzebujemy i do czego.

Stan umysłu

Slow life to stan naszego umysłu, to wyciskanie z życia
jak najwięcej. Polega na smakowaniu tego, co jemy, dbaniu o własne zdrowie, o relacje z drugim człowiekiem.
Slow to znalezienie czasu na bycie razem, a nie obok siebie.
To spacer z dzieckiem zamiast włączenia mu kolejnej bajki.
Amerykański lekarz i psychoanalityk John Bowlby badał
podstawowe założenia teorii przywiązania, budowania więzi
na przestrzeni życia ludzkiego od dzieciństwa po dorosłość.
Jego teoria dotyczyła negatywnego wpływu, jaki wywiera
na rozwój małego dziecka utrata obiektów znaczących (ojca,
matki bądź innego opiekuna) w wyniku niepoświęcania dziecku takiego czasu i uwagi, jakiego ono potrzebuje podczas
swojego rozwoju emocjonalnego. Może to mieć wpływ na
dalsze życie dziecka. Istnieje ryzyko, że wykształci się w nim
jeden z negatywnych stylów przywiązania – dziecko może
unikać kontaktu z innymi osobami, bać się utraty bliskich osób.
Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wychowywali swoje dzieci
mądrze. Zwolnijmy, spędzajmy razem każdą wolną chwilę.
Ktoś powie: „Slow life to utopia, tak się nie da żyć!”. Zgoda.
Życie bywa bezlitosne – trzeba na nie zarobić, a nie zawsze
lubimy swoją pracę… Oczywiście, pieniądze mogą pomóc
nam w realizacji potrzeb, jednak nie zastąpią nam bliskości
z drugim człowiekiem.
Aby żyć slow, nie trzeba rzucać pracy, sprzedawać mieszkania
i przeprowadzać się na wieś. To nie jest ucieczka, tylko bardziej
intensywne i świadome przeżywanie każdego dnia. To szukanie odpowiedzi na pytanie „po co to robię, czy tego chcę?”.
Bo przecież to my decydujemy o tym, czy wyłączyć telewizor,
gdy nasze dziecko chce się z nami pobawić. Wreszcie to my
określamy swoje podejście do rzeczy materialnych. Idea slow
life ma nauczyć nas żyć zgodnie z naszymi pragnieniami i bez
stałego obciążenia, że „znów coś muszę”. To odpowiedź na
pytanie – co się stanie, jeśli czegoś nie zrobimy, a zamiast tego
wybierzemy coś innego? Slow life nie wyklucza ani perfekcjonizmu, ani rezygnacji z własnych ambicji, rozwoju, kształcenia.
Wręcz odwrotnie – pozwala uporządkować wiele rzeczy, skupić
się na wykonywaniu jednej, ale dobrze.
Mniej znaczy więcej – czy to możliwe? Tak! Mniej przyjaciół,
ale za to prawdziwych. Mniej pieniędzy, ale więcej czasu
spędzonego z bliskimi.
Poniedziałek, godzina 6:00.
W jaki sposób Ty spędzisz dzisiejszy dzień?

Tekst: Izabella Lasocka
psycholog, psychoterapeuta
www.Lasocka.com
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najmlodszy emeryt
odkrywa swiat
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przeszedł na emeryturę , pr acował na etacie .

dor astał między dwoma państwami .

O

W

dzieciństwie

tym , jak intensywne i barwne

życie wiedzie najmłodszy z emerytów , przekonałam się , słuchając
jego opowieści .

J estem

pewna , że rozmowa ze

S ławk iem M utur i
S iedząc w przytulnej k afejce ,
wsłuchiwałam się w nieskończoną opowieść o K enii , P olsce , odkrywaniu
i smakowaniu życia …
na zawsze zapadnie w moją pamięć .

Opowieść o wujku Muriuki

Przywołując wspomnienia, Sławek Muturi opowiada o swoim
ojcu, który z powodów politycznych nie mogąc wybić się
w Kenii, przypadkiem dotarł do zimnej Polski. Tu studiował,
a jako wykładowca na warszawskiej orientalistyce poznał
swoją przyszłą żonę i założył rodzinę.
– Urodziłem się w Polsce, dorastałem między nią a Kenią,
w dwóch kulturach i czterech językach: polskim, angielskim,
suahili i plemiennym kikuyu. W obydwu domach była jedna rodzina, miłość i Bóg, a jednak w Kenii byłem jednym
z kilkunastu wnuczków, miałem kilkudziesięciu kuzynów
– a w Polsce tylko jedną kuzynkę. Byłem też jedynym, ukochanym wnuczkiem polskiej babci – ze wzruszeniem opowiada, a w jego oczach widać wzruszenie. Choć mocniej
czuł się związany z Polską niż z Kenią, to właśnie chwile
w kraju Afrykańskim miały zaważyć na jego dalszym życiu.
A szczególnie rozmowa z ojcem:
– Pewnego dnia Tata mnie spytał: „widzisz ten dom tam?
To dom wujka Muriuki”. Jak to? Zdziwiłem się, wiedząc,
że mieszka z rodziną w zupełnie innej dzielnicy Nairobi.
Usłyszałem, że wuj ma na własność wiele domów, które
wynajmuje. Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, wiedząc
jak wygląda życie w Polsce: książeczki oszczędnościowe,
czekanie na mieszkania po kilkanaście lat. Zachodziłem
w głowę, jakim cudem jest to możliwe, ale po czasie postanowiłem, że będę taki jak wuj. Dlatego od pierwszej pracy
wiedziałem, że moim celem jest oszczędzanie i inwestowanie
w nieruchomości i podróże.
To dla uczczenia pamięci swoich zmarłych rodziców,
Sławek był w 2003 roku pomysłodawcą powstania Forum
Kenijsko-Polskiego, organizacji, która działa do dziś promując Kenię w Polsce i Polskę w Kenii.

Być w ciągłej drodze

– Już jako dziecko miałem w sobie wielką ciekawość ludzi
i świata. Chciałem podróżować, a z czasem poznawać inne
kultury, zwyczaje i przede wszystkim ludzi.
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Trudny klient

Co ciekawe pasja Sławka spotkała się również z niezrozumieniem pracowników biur podróży.
– Byłem wyjątkowo trudnym klientem. Rezerwując bilety wielokrotnie czytałem w cudzych oczach: „wariat”. Opowiadałem
o państwach, których nikt zdawał się nie znać, nie wiedział gdzie leżą, że są tam lotniska, kolej, normalne życie.
Nie interesowały mnie stricte turystyczne zamienniki, plan:
taksówka, pięciogwiazdkowy hotel, all inclusive i byczenie się
na leżaku. Wolałem wyszukiwać oferty tanich pociągów i lotów,
jeździć i odkrywać. Było mi obojętne, dokąd danego razu pojadę. Miałem przy sobie listę miejsc, które chciałem zobaczyć
– jeździłem i odkreślałem kolejne, byleby więcej ludzi poznać, wysłuchać, pobyć przy nich choć przez chwilę, a przez to zobaczyć,

dowiedzieć się i zrozumieć więcej o sobie samym i świecie,
mieć szerokie spojrzenie na życie.
Sławek odwiedził już wszystkie – bez wyjątku – kraje świata. Wiele z jego podróży było szalonych, jak ta na Seszele.
Tydzień wcześniej poleciała na nie jego rodzina, on dołączył
do niej, równocześnie kończąc studia MBA w London Business
School. Gdy przemieszczając się z wyspy na wyspę samolotami
i łodziami, w końcu dotarł na miejsce, ponad połowę wolnego czasu spędził czytając raport z pracy – wysłany faxem,
ale w miejscowym hotelu nie przewidziano ilości takiej korespondencji, więc z innych firm pożyczano papier, aby
dodrukować tekst. Pięć dni urlopu minęło bardzo szybko.
Podobnie ekstremalnie krótkim wyjazdem Muturiego była czterodniowa podróż do Australii, wliczając w nią przylot i powrót.

Moją pierwszą samodzielną i najdłuższą podróżą, bo dziewięciomiesięczną, była podróż po Afryce, w którą wyruszyłem
w 1989 roku wraz z dwoma kolegami z roku. Z Polski do
Kenii udaliśmy się kupionym za pieniądze z saksów landroverem, który o dziwo wytrzymał.
Tuż po powrocie z tej długiej eskapady Muturi wybrał pracę w ONZ, wiedząc, że daje ona możliwość poznawania
świata. Jednak po dwóch latach poczuł, że nie ma serca
do administracji:
– Po studiach na SGPiS (dziś SGH) na Wydziale Prawa
UW, znając języki, pomyślałem o pracy w korporacji.
Chciałem zrozumieć biznes, jak najwięcej się nauczyć.
W Polsce dopiero raczkowały oddziały globalnych marek,
jeszcze będąc wiernymi dobrym tradycjom i zasadom, a to
gwarantowało mi przyspieszony rozwój. Wysokie zarobki zaś
pozwalały na podróżowanie, bo bez niego nie wyobrażałem
sobie życia.

Podróże w duchu (SLOW)

Wkrótce Sławek Muturi związał się z branżą konsultingu.
Szybko awansował, po ośmiu latach zostając współwłaścicielem, ale jak sam przyznaje, gdy tylko mógł ruszał
w świat.
– Kochałem swoją pracę, ale jednocześnie miałem do
niej zdrowy dystans. Wykorzystywałem w pełni czas,
wywiązywałem się z powierzonych obowiązków, ale nie
interesowało mnie robienie kariery. Wyjeżdżając bez żalu
wyłączałem komórkę, ufając, że bez mojej obecności i tak
świat się nie zawali.
Dla wielu osób moje podejście do pracy i pasja podróżowania były niezrozumiałe. Budziły zawiść. Po czasie,
aby ukrócić cudzą ciekawość i zazdrość ukułem zwrot
„ Jadę z rodziną do Poddębic, pod Łódź”. Zadziałało,
nikt nie zadawał dalszych pytań. Dopiero, gdy miałem
własny gabinet mogłem jawnie cieszyć się swoim hobby
– nad biurkiem zawiesiłem mapę świata, zaznaczając
kolorowymi szpileczkami miejsca, w których byłem.

Co znamienne, podróżnik na swoich eskapadach nie robi
zdjęć (ani sobie, ani odwiedzanym miejscom). Nie sypia też
u znajomych, choć ma ich w niemal każdym zakątku świata
– za to wybiera hoteliki i hotele, czasem wręcz o spartańskich warunkach. Przemieszcza się, je i przeżywa dni tak,
jak miejscowi, wtapiając się w tłum. Rozmawia z ludźmi,
szlifując języki obce i ucząc się nowych. „Dzień dobry”,
„Do widzenia”, „Dziękuję”, „Proszę”, „Ile kosztuje” to pierwsze ze słów, które stara się do skutku opanować, ucząc się
wszędzie i od każdej osoby.
Dzięki temu Muturi zna biegle nie tylko język polski, angielski
i suahili, ale także francuski, rosyjski, hiszpański i niemiecki. Zapytany odpowie też w języku rumuńskim, kikuyu,
szwedzkim i fińskim; uczył się też kiedyś podstaw arabskiego
i japońskiego.

Marzenie o wolności

Miłość do języków obcych przydała się Sławkowi nie tylko w pracy, lecz także przy zgłębianiu wiedzy o rynku nieruchomości.
Przez lata czytał prasę, książki, robił notatki i inwestował, kupując
mieszkania początkowo w Warszawie, a potem też w rodzinnej
Łodzi. W maju 2009 roku, po blisko dwudziestu latach pracy
w korporacji, odszedł z niej bez cienia żalu:
– Od początku wiedziałem, że odejdę, gdy tylko osiągnę wolność finansową. Praca i czas były okazją, którą chciałem jak najefektywniej
wykorzystać. Moim kluczem do sukcesu w kupowaniu domów na
wynajem była wyłącznie samodyscyplina: powściągliwość, praktycyzm w zarządzaniu finansami i wyszukiwanie okazji na rynku. Od
dziecka oszczędzałem, wiedząc, że aby odłożyć pieniądze, trzeba
żyć na niższym poziomie niż można sobie pozwolić, co nie znaczy
odmawiać sobie godziwych warunków czy prostych przyjemności.
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Przełomowym rokiem dla Sławka Muturi był rok 2009,
gdy stał się najmłodszym emerytem i założył popularny
dziś blog Fridomia.pl, gdzie na co dzień dzieli się swoją wiedzą. W tym samym roku Muturi wydał też dwie
książki: „Poradnik dla właścicieli mieszkań pod wynajem”
i „Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości”.
Jak sam powtarza, wolność finansowa nie jest tożsama
z bogactwem.
– Bogactwo jest czymś elitarnym, zdefiniowanym przez
porównywanie się do innych. Zmusza do bezsensownej konsumpcji i ciągłego wyścigu. Wolność finansową
każdy definiuje dla siebie, a punktem odniesienia nie
są inni, tylko indywidualne potrzeby. Własny styl życia.
Współczesna kultura wmawia nam posiadanie coraz to nowszych rzeczy. Mamy konsumować coraz więcej, nakręcając
pętlę życia na kredyt. Tymczasem wielu usług i dóbr wcale
nie potrzebujemy – zauważa, opowiadając o prowadzonym
blogu i dylematach czytelników, którzy starają się pogodzić
posiadanie kolejnych rzeczy z oszczędzaniem pieniędzy.
– Wiele osób mówi, że patrząc na rosnące ceny mieszkań,
nie stać ich na zakup, ale gdyby przejrzeć XIX-wieczną
prasę angielską, zauważylibyśmy te same hasła co dzisiaj:
„Nikt już nie kupi mieszkań”, „Ceny wzrastają”, a jednak
wielu osobom udawało się oszczędzać i kupować, potrzebny był tylko plan i konsekwentne działanie – podkreśla,
przytaczając kolejny problem:
– Pokutuje też fałszywe założenie, że im więcej zarabiamy,
tym więcej będziemy w stanie odkładać, lecz praktyka pokazuje co innego. Im więcej zarabiamy, tym mamy większą
skłonność do wydawania pieniędzy, w tym na zachcianki.
Znam wiele osób, które zarabiają dziesięciokrotność średniej
płacy, a które nie mają żadnych aktywów i oszczędności,
za to same kredyty, bo wydawanie pieniędzy często przeradza się w nałóg – coraz lepszy samochód, nowe meble, trzydziesta para szpilek, która zostanie raz założona.
Wydając coraz więcej, czujemy się lepiej. Kilka dni temu
czytałem o celebrytach utrzymujących kilka posiadłości
włącznie z zatrudnioną na stałe dwustuosobową służbą.
Rozrzutność to największa przeszkoda na drodze do
wolności.

Piękno zwykłych ludzi

Mówiąc o wolności, Sławek Muturi ma na myśli szczęście
i wsparcie, które dają mu bliscy: rodzina, przyjaciele, ale
też zupełnie przypadkowe osoby, jak pewien tramwajarz.
– Studiując, uczęszczałem na intensywny kurs francuskiego. Co dzień pokonywałem tę samą trasę tramwajem.
Pewnego dnia przegapiłbym swój przystanek, gdyby nie
motorniczy, który zawołał do mnie: „nie wysiada Pan tutaj?”.
Wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że wokół są
ludzie, których nie dostrzegamy, ale którzy są obecni i którzy
widzą nas – zamyśla się Muturi.
Po epizodzie z tramwajem los ponownie zakręcił kołem – po
latach nastąpił drugi zwrot w kierunku zwykłych-niezwykłych
ludzi. Niepozorne zdarzenie wywarło wpływ na dalsze plany
Sławka Muturiego.
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– Budynek, w którym pracowałem liczył kilkanaście pięter
i tyle samo globalnych firm. Wchodząc i wychodząc z pracy,
zawsze wymieniałem kilka zdań z portierami. Kiedyś, po latach, na mieście zatrzymał mnie pewien człowiek: „Pan jedyny
witał się ze mną, znał i pamiętał moje imię” – powiedział.
To spotkanie skłoniło Muturiego do kolejnej ref leksji,
że żyjemy wokół ludzi, mierząc ich wartość prestiżem pracy,
którą wykonują, często lekceważąc ich i przyjmując wysiłek
za naturalny stan rzeczy.
– Uprzejma obsługa, życzliwy taksówkarz, czysta woda
w kranie… Tak musi być – myślimy – ale to nie jest prawda – dodaje, ciągnąc opowieść o szacunku do ludzi i nowym pomyśle, sprawdzenia swoich sił w różnych zawodach,
m.in. jako kanalarz, piekarz, ochroniarz, taksówkarz i tramwajarz.
– Chciałbym przez kolejne lata wykonywać co pół roku lub rok
inny zawód, obalając stereotypy. Uczyć się zupełnie nowych
rzeczy i codziennie wykonywać wybrany fach. Niektórzy
słysząc o moich planach, pukają się w głowę, ale ja chcę
odkryć takie rzeczy i ludzi od podstaw. Takimi jakimi są.

Odkryć cały świat

Mimo, że Muturi jest na emeryturze, jego życie nie zwolniło
tempa. Jeszcze w tym roku zacznie udzielać się w nowej
roli – będzie stewardem na mistrzostwach EURO2012,
a poza tym:
– Będę prowadzić bloga Fridomię, mam też plan napisać
kolejnych pięć książek. Wkrótce zakładam Stowarzyszenie
Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”.
To mój najważniejszy projekt w tym roku. Misją Stowarzyszenia
jest cywilizowanie polskiego rynku najmu mieszkań.
Oprócz tego firma Mzuri, którą założyłem dla zarządzania mieszkaniami na wynajem, otworzy w tym roku 5 nowych biur w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu
i w Krakowie. Chciałbym też odwiedzić miejsca oblegane przez Polaków, w których jeszcze nie byłem: Korsykę,
Sardynię, Wyspy Kanaryjskie i zażyć lata w Warszawie.
Póki co Sławek Muturi ogląda stolicę zza szyb autobusów i tramwajów, czekając na cieplejsze dni, chcąc wsiąść
na skuter. Podróżnik wspomina bliskie i dalekie miejsca,
do których dotarł i ludzi, z którymi skrzyżowała się jego
droga. Podnoszę wzrok i widzę przed sobą śmiejące się
oczy, w których wciąż żyje dziecięca ciekawość świata.
Czas płynie, dzień przechodzi w wieczór, nasza rozmowa
znów schodzi na plan wolności finansowej.
– Pieniądze nie zepsuły mnie. Mieszkam w swoim pierwszym mieszkaniu, w bloku, na zwyczajnym osiedlu. Używam
starego komputera, telefonu i do niedawna samochodu. –
opowiada Sławek Muturi. – Gdy dorastające dzieci mówiły
mi o modnych gadżetach, nie okazywałem zainteresowania
– dzisiaj syn i córka przejmują moją pasję. Niedawno syn,
po powrocie od znajomych, z rozmarzeniem opowiadał
o wielkiej posiadłości i najnowszych modelach samochodów,
na końcu pytając: „Tato, czy oni to wszystko mają na kredyt?”. A po chwili sam sobie odpowiedział: „Wiesz, jeśli tak,
to ja jednak nie chciałbym tak żyć”. To jest właśnie mądrość
i wolność finansowa – kończy.

Trudny wybór

TYLKO
DLA LANSU!
NIE

No więc jest!
Stoi przed domem piękny nowy SUV...
Toyota, Nissan czy inny Jeep.
Nie ważne.

Pamiętasz, jak długo przekonywałeś żonę, że to idealny
samochód dla rodziny – bezpieczny, wygodny i pakowny?
Ile magazynów motoryzacyjnych przewertowałeś, analizując parametry techniczne poszczególnych modeli, jak wielu dealerów samochodowych odwiedziłeś i jak dużo bajek
wysłuchałeś?
Nareszcie wybrałeś. Kupiłeś idealne auto terenowe.
Nie wiesz jednak do końca, co kryje się pod pojęciem „terenowe”, poza tym, że pozwala ono wyjechać z małej śnieżnej
zaspy na osiedlowym parkingu...
Oczywiście możesz na tym poprzestać i jeździć nim do biura, odwozić dzieci do szkoły i żonę na obiadek do mamusi.
Możesz. Ale do tego wystarczyłby zwykły sedan. Uwierzcie
mi, większość współczesnych samochodów terenowych nadaje się do czegoś więcej. Umożliwiają one oderwanie się
od cywilizacji.

Misja: Afryka

Wiosna to idealna pora, aby ruszyć po przygodę!
Dzięki nowemu nabytkowi możesz przeżyć urlop życia.
Zamiast kolejny raz jechać do Francji czy Toskanii, pojedź
do Afryki! A konkretnie – do Tunezji. Tak, właśnie do tej
samej Tunezji, której plaże zachwalane są przez biura turystyczne. Pojedź jednak w zupełnie inne miejsca – na pustynię, do interioru. Dzięki własnemu pojazdowi będziesz
mógł swobodnie podróżować po kraju, poznać gościnność
jego mieszkańców, zobaczyć miejsca praktycznie niedostępne w inny sposób, a przede wszystkim poczuć ducha przygody i prawdziwe możliwości swojego samochodu. Bezcenne!

Wjazd na prom

Trasa z Polski przez Europę jest banalna. Najpierw Czechy,
Austria (Wiedeń), potem Włochy (Genua). Około 1600 km
z Warszawy, pełen komfort – przez cały czas autostrady.
W Genui musisz zapakować swój samochód na prom do
Tunisu. Tunezyjskie linie promowe zapewniają naprawdę
dogodne warunki, sam rejs trwa jakieś 30 godzin. Dla wielu
już on sam może być atrakcją. Promy wypływają z Genui
około południa, a więc jeszcze za dnia możesz obserwować
oddalające się włoskie wybrzeże. Dalsza cześć rejsu przebiega nocą, co nie oznacza, że musisz od razu udać się do
łóżka. Przez cały czas dostępne są wszystkie zewnętrzne pokłady promu, gdzie wielu pasażerów przesiaduje z lampką
wina czy szklaneczką whisky, rozkoszując się lekkim, śródziemnomorskim powietrzem.
Do portu w Tunisie przybywasz rano. No, tutaj to już jest
inny świat. Arabski gwar, setki osób tłoczących się do odprawy paszportowej. Ogólnie „cyrk”! Odebranie samochodu
i wyjazd z portu zajmą ci klika godzin. Za to wszystkim znajomym będziesz mógł opowiadać o urokach arabskiej biurokracji – gwarantuję, że będzie to temat na wiele spotkań…

Twój niezbędnik

Decydując się na taką podróż, musisz się przygotować.
Przede wszystkim zadbać o nocleg. Uwierz, że do tego
celu najlepiej nadaje się namiot... Ale nie taki, jaki pamiętasz z czasów harcerstwa czy młodzieńczych wypadów na
Mazury. Idealny będzie tzw. namiot dachowy, który swobodnie zmieści się w samochodzie, a rozkłada się go i składa
dosłownie w kilka sekund.
Czego jeszcze potrzebujesz? Na pewno dobrej nawigacji GPS. I tu uwaga! Dobra to znaczy taka, która umożliwia sprawne poruszanie się poza asfaltowymi drogami.
Standardowy odbiornik z automapą możesz zostawić
w Polsce, w Afryce do niczego się nie przyda.
Skoro masz gdzie spać i wiesz, dokąd jechać, należy pomyśleć o jedzeniu. Każdy sklep turystyczny oferuje wszystko,
co jest potrzebne do samodzielnego przygotowania posiłków
w warunkach polowych. Podstawa ekwipunku to kuchenka turystyczna, zestaw naczyń, składany stolik i krzesełka.
No i oczywiście produkty, z których przygotujesz kolacje czy
obiad.
Brzmi jak szkoła przetrwania? Chyba nie... Przecież podróżujesz dużym i wygodnym samochodem, do którego spokojnie wszystko zmieścisz.

Daj się uwieść legendzie

Naturalnie możesz zastanawiać się, po co jechać na pustynię. Dlaczego ryzykować, skoro można siedzieć w domu
przed telewizorem? Odpowiedź jest prosta – dla wrażeń!
Ktoś, kto choć raz zobaczył wschód słońca na wydmach,
przeżył emocje podróżowania poza systemem dróg, zawsze
będzie do tego wracał. Nagle zrozumie, że światła wielkiego miasta są niczym w porównaniu z miliardem gwiazd na
afrykańskim niebie.
Przekonaj się sam. W czasach nieustannego pędu i coraz
silniejszych tendencji, by wyręczać człowieka ze wszelkich
czynności, warto odważyć się na prawdziwą przygodę.
Poczuć adrenalinę przemierzania bezdroży przy świadomości, że wszystko zależy od ciebie. Jesteś panem sytuacji, nie
działasz pod niczyje dyktando... W końcu dlatego kupiłeś
samochód, za którym stoi legenda.

Tekst i zdjęcia: Marcin Gerc (passion4travel.pl)
podróżnik, organizator wypraw off-roadowych,
pasjonat motoryzacji
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Współczesny świat nas nie rozpieszcza. Nie mamy czasu na sen, na miłość, nie potrafimy ze
sobą rozmawiać. Jesteśmy zmęczeni, smutni, nie realizujemy się. Czy tak być musi? Historia
naszej bohaterki udowadnia, że każdy moment jest dobry na zmianę naszego życia, na realizację
swoich marzeń. Pokazuje, że chcieć znaczy móc.
Tekst: Edyta Złomaniec
Warszawska Praga, ulica
Ząbkowska. Galeria w budynku byłej wytwórni wódek Koneser. Za wielkimi,
magazynowymi drzwiami
czeka zupełnie inny świat
poruszający się w swoim
naturalnym, biologicznym rytmie. Czeka zupełnie inny wymiar sztuki.
Szklane królestwo. Swoista
gra świateł, barw i form.
Niepowtarzalne piękno
i atmosfera tajemniczości,
zaklęta w witrażowych rzeźbach. Wrażenia estetyczne potęguje ciepłe, lekko mdławe światło spływające na surowe
ściany. Na nich spora kolekcja obrazów, fotografii, wokół
mnóstwo bibelotów. Delikatna muzyka i zapach kawy nadają temu miejscu specyficzny klimat. Z oddali ukazuje się
kobieca postać.
– Witam w swoim artystycznym świecie – mówi. Katarzyna
Czajka jest artystką – samoukiem, twórczynią niepowtarzalnych witraży. Nie przypomina dawnej dystyngowanej
bizneswoman. Długie blond włosy, niedbale ułożone w kok,
powłóczysta spódnica, okulary. Ani przez chwilę nie rozstaje
się z paczką papierosów. Uśmiech nie znika jej z ust, chociaż
nerwowe ruchy zdają się zdradzać pewien bagaż traumatycznych doświadczeń. Z zapałem zaczyna opowiadać mi
o swojej sztuce, pasji i miłości do ludzi.

Ostatni dzwonek

KONESERKA
ŻYCIA

Z Katarzyną Czajką rozmawiała Edyta Złomaniec
fot:

Milena Fabisiak

– Wie Pani, kiedy całkowicie oddałam się sztuce? – pyta
Katarzyna Czajka, siadając na kanapie przykrytej nonszalancko ręcznie robioną narzutą. – Był rok 2007, leżałam w łóżku
z obolałym ciałem i psychiką. Nie mogłam wstać. Moje ręce
odmawiały posłuszeństwa, nie byłam w stanie sama zrobić
kawy. Czułam się wypalona i samotna, choć otaczali mnie
ludzie. Wiedziałam, że jeśli czegoś nie zmienię, nie wycofam
się z tego wyścigu, przegram na samym starcie – opowiada.
Decyzję o tym, by skończyć z dotychczasowym życiem, podjęła bardzo późno. Po dziewiętnastu latach poświęconych
korporacji jej ciało wysłało ostatni sygnał.
– Usłyszałam diagnozę: choroba autoimmunologiczna. W wyniku silnego stresu spowodowanego pracą mój organizm rozpoczął autodestrukcję – mówi drżącym głosem, nerwowo
zapalając papierosa.

– Wpadłam w depresję, przez trzy miesiące nie wychodziłam
z domu, skrzętnie ukrywając swój stan przed otoczeniem. Gdyby
nie moje dzieci, już dawno by mnie tu nie było. To one otworzyły mnie na sztukę. Wyciągnęły mnie z domu.

Piekło pośpiechu

Katarzyna Czajka doskonale to pamięta. Jeśli trzeba było
siedzieć w pracy osiemnaście godzin, siedziała. Jeszcze dłużej
– wyższa konieczność.
– Musiałam być dyspozycyjna 24 godziny na dobę, zawsze pod telefonem – wyznaje. Zaczynała i kończyła
dzień z dokumentami przed nosem i komórką w reku.
Wracała do domu, ale nie potrafiła się odprężyć. Wciąż
przychodziły jakieś maile, ktoś zadzwonił z pilną sprawą.
Padała dopiero nad ranem, kiedy trzeba było już wstawać
i zaczynać kolejny dzień. Zawsze nienaganny makijaż, idealnie dopracowana fryzura. Wpadła w zastawioną przez siebie
samą pułapkę.
– Nieświadomie dałam się wciągnąć w ten płytki scenariusz
współczesnego życia. Życia w ciągłym biegu. To, że byłam zawsze
dyspozycyjna, zawsze dla innych, obróciło się przeciwko mnie.
Na pytanie, czy nie żałuje tego okresu życia, odpowiada krótko:
– Gdyby się to wszystko nie wydarzyło, nie byłabym w tym
miejscu, nie doceniłabym tego, co teraz mam.

Sztuka uratowała mi życie

W trosce o stan psychiczny matki, córka (Marta) zapisała ją
na kurs decoupage. Zajęcia miały być rodzajem terapii, miały
wypełnić jej czas, znów przywrócić chęć do życia.
– Będąc w dołku, sztuka pozwalała mi odreagować.
Wyżywałam się kolorem, formą. Zapominałam o problemach. Znów miałam cel. Sztuka pozwoliła mi otworzyć się
na świat, na ludzi – opowiada wypalając kolejnego papierosa.
Zwykła terapia szybko przekształciła się jednak w wielką pasję.
– Nie myślałam, że dam się w to wszystko tak wciągnąć –
wtrąca ze śmiechem. Dziś wie, że sztuka uratowała jej życie.
W wieku pięćdziesięciu lat zorientowała się, że można żyć
lepiej, realizując swoje pasje. Obudziła drzemiące z dzieciństwa marzenia o pracy artystycznej i własnej pracowni.
– Nigdy nie jest za późno, by siebie zrealizować. Ani wiek,
ani warunki nie muszą nas pozbawiać energii i marzeń.
Marzenia się spełniają, tylko trzeba umieć je wyartykułować
– mówi. Wspólnie z synem Michałem, fotografem, założyła
pracownię połączoną z galerią na warszawskiej Pradze –
dzielnicy, w której się wychowała.
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Niedocenione szkło

Katarzyna Czajka, choć artystyczną drogę zaczynała od decoupage, nie pozostała długo wierna tej technice. Przypadek sprawił,
że odnalazła inną – witraż – w której odnosi największe sukcesy.
– Szkło daje naprawdę dużo możliwości, a jest wciąż tak niedoceniane. Wielu kojarzy je wyłącznie ze sztuką sakralną albo
lampami Tiffany’ego. Chciałam to zmienić – mówi.
Jako pierwsza artystka na świecie zaczęła tworzyć witraże trójwymiarowe i przestrzenne. Eksperymentuje nie tylko z formą,
lecz także z wielkością.
– Przekonuję ludzi, że nie ma co się bać kształtów dużych.
W sztuce jak w życiu, nie powinno być żadnych ograniczeń –
dorzuca z uśmiechem.
Katarzyna Czajka jest samoukiem, brak specjalistycznego
warsztatu musiała nadrobić samodzielnymi poszukiwaniami.
– Od dziecka miałam duże poczucie estetyki. Swoją przyszłość
chciałam związać właśnie ze sztuką. Niestety pewne czynniki
uniemożliwiły mi podjęcie wymarzonego kierunku studiów
na łódzkiej ASP – mówi.
– Z perspektywy czasu myślę, że dobrze się stało. Nie jestem
skażona żadnymi schematami – śmieje się Czajka. Gdy przychodzi do pracowni, nigdy nie planuje, co zrobi. Koncepcje
przychodzą same w najmniej oczekiwanym momencie.
– Kiedyś nieświadomie podczas rozmowy, bawiąc się szklanymi
odłamkami rozsypanymi na stoliku, ułożyłam kompozycję,
która do dziś wisi na jednej ze ścian mojej galerii – wspomina.
– Sztuka wciąga jak nałóg. Każdego dnia nie mogę doczekać
się wizyty w pracowni – dodaje.
– Pomysły na nowe formy przychodzą same. Jakiś czas temu
zauważyłam, że ludzie marnują tyle butelek, szkła. Zaśmiecają
świat. Pomyślałam, a jakby tak pobawić się ich formą? Zaczęłam
więc zbierać po ulicach butelki. Naprawdę! I wypalać na nowo,
nadając im niecodzienne kształty, a jednocześnie nowe zastosowanie. Proszę zobaczyć – wskazuje na wielkie kosze wypełnione
butelkowatymi formami.
– Ta butelka – pokazuje na zielonkawą – może służyć i za
popielniczkę, i za talerzyk. Ja w ogóle nie lubię, gdy coś się
marnuje. Z każdej wyrzuconej rzeczy da się zrobić nową rzecz,
pod warunkiem że mamy na nią pomysł. Inni artyści zajmujący
się witrażami wyrzucają wiele maleńkich odłamków szkła – ja
nie wyrzuciłam ani jednego. Dla każdego znajduję zastosowanie.

Szklany człowiek

Przechodzimy do drugiej sali galerii. Białe ściany, wokół pełno
stolików. W specjalnie wydzielonej części znajduje się imponująca kolekcja 21 manekinów, które wykonane są zapomnianą już
XIX-wieczną metodą Tiffany’ego. Manekiny to z pewnością
jej najbardziej osobiste dzieło, symbolizujące życie, jego jasne
i ciemne strony.
– Każdy z tych manekinów utożsamiam z innym człowiekiem, którego spotkałam na swojej drodze. Dały mi dużo
siły. Zaczęłam otwierać się na świat. Rozliczać z przeszłością.
Robiłam ich coraz więcej, były moją siłą napędową – wspomina. Obecnie cały czas pracuję nad swoim najnowszym
artystycznym projektem – ulicznym teatrem manekinów.
Media nieustannie atakują nas negatywnymi informacjami,
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czarnym obrazem świata. A przecież na życie nie składają się
same katastrofy. Muszę wyjść ze swoimi manekinami i swoją sztuką na ulice. Pokazać, że życie ma także inne barwy.
Udowadniając przy okazji, że mając 53 lata, można zacząć
realizować swoje marzenia. Człowiek zaczyna się starzeć w dniu,
kiedy pozwoli odejść swoim marzeniom. Z marzeń się nie
wyrasta. Nosimy je w sercu, są nieustannie w nas – puentuje.

Słodki smak życia

– Nareszcie jestem szczęśliwa – wyznaje.
– Wzruszam się, kiedy przychodzą do mnie ludzie, dziękując za
to, co robię. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że wybrałam
najlepszą z możliwych dróg – dodaje łamiącym się głosem.
– Mam czas dla siebie, dla bliskich. Czy ma Pani świadomość,
ile w tym ciągłym pędzie umyka nam ważnych spraw? – pyta.
– Mimo komórek, Internetu, nie potrafimy ze sobą rozmawiać,
oddalamy się od siebie. A przecież bliskość drugiego człowieka jest największą wartością. Zatrzymajmy się na chwilę.
Popatrzmy sobie w oczy – mówi. Po chwili wstaje i gestem
dłoni zaprasza mnie do swojej pracowni.
– Tylko niektórzy mają szansę tu wejść – uśmiecha się.
Czuję się naprawdę wyróżniona.

Powrót do przeszłości

Katarzyna Czajka pozwoliła mi wejść do swojej świątyni.
– Oto mój najnowszy projekt – mówi, wskazując na nieudolnie
przykryty białym materiałem prototyp garbusa.
– Ten garbus to powrót do młodości, do pięknych chwil.
Chcę w ten sposób przekazać ludziom, by zorientowali się,
że świat i tę całą globalizację da się zatrzymać. To człowiek
tworzy całą rzeczywistość i to od niego wszystko zależy – dodaje.
– Muszą powrócić dawne wartości, takie jak tradycja, rodzina,
miłość.
Jak sama podkreśla, żyje sztuką i dla sztuki. Na ścianach
swojej galerii bezinteresownie promuje młodych artystów.
Udostępnia im swoje ściany, organizuje koncerty, spektakle. Wspiera wszelkie działania artystyczne młodych ludzi.
– Młodzi artyści nie mają pieniędzy, by się wypromować.
Stwierdziliśmy, że skoro mamy te ściany… A proszę mi wierzyć,
mielibyśmy je czym zapełnić – mówi z uśmiechem.
Katarzyna Czajka na nowo doceniła życie.
– Cały czas smakuję życie. Doceniam zwykłe rzeczy: że wyszedł
mi dobry rosół, że ktoś przyszedł na mój wernisaż. Kiedyś nie
zwracałam uwagi na takie błahostki – opowiada z uśmiechem.
Na pytanie, co ostatnio sprawiło jej największą niespodziankę,
odpowiada:
– Smak razowego chleba, który przyniosła mi moja przyjaciółka. Był dokładnie taki, jaki pamiętam z dzieciństwa.
Przez długie lata nie miałam czegoś podobnego w ustach.
Żyjąc w pośpiechu, nie zwracałam na takie rzeczy uwagi.
Nic nie zdarza się bez przyczyny. Każdy z nas musi przejść
przez pewien etap, wzbogacić się o pewien bagaż doświadczeń. Dlatego nie rozliczajmy przeszłości, nie rozpamiętujmy.
Po prostu cieszmy się tym, co jest i co będzie. Żyjmy z dnia
na dzień, cały czas planując.

Kultura’lnie na każdy temat

RĄK
RĄK

Dla tych, którzy nie chcą na stałe pożegnać się ze swoimi
literackimi perłami, najlepszym rozwiązaniem jest bookring,
czyli wypożyczenie książki konkretnej osobie, która po przeczytaniu powinna zwrócić ją do nadawcy. Właściciel musi
zaufać obcemu człowiekowi i uwierzyć, że będzie on na tyle
lojalny, by pójść na pocztę i odesłać książkę.

Z

W świetle prawa

DO

Na przystankach autobusowych, w kawiarniach, na ławkach w parku. Teoretycznie można
znaleźć je wszędzie. Książki – bo o nich mowa, zgodnie z założeniami akcji zwanej bookcrossingiem
– powinny zyskiwać nowe życie i wędrować dalej. Jak jest naprawdę? Czy książki aby na pewno
są w nieustannym ruchu i trafiają w powołane ręce? Czy w dobie e-booków oraz tabletów
taka forma propagowania czytelnictwa nie jest walką z wiatrakami?
Tekst i zdjęcia: Martyna Człapska

Wirtualna biblioteka

Z pożyczaniem książek wiąże się też kwestia prawna. Kopiowanie dzieła i osiąganie korzyści materialnych z rozpowszechniania jest zdecydowanie nielegalne.
Jednak „dozwolony użytek” pozwala na korzystanie z pojedynczych utworów przez krąg osób pozostających w związku
osobistym. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach bookcrossingu
książki wędrują do obcych ludzi, może pojawić się problem.
Chyba że (zgodnie z założeniem akcji) bookcrossing potraktujemy jak wirtualną bibliotekę, która może użyczać
nieodpłatnie egzemplarze utworów rozpowszechnionych.
Po 70 latach od śmierci twórcy wygasają autorskie prawa
majątkowe. Wtedy rozpowszechnianie dzieł autora nie powinno stanowić żadnego problemu, a przy okazji jego książki
stają się faktycznie wolne.

Półki widmo

Portal bookcrossing.pl choć szerzy słuszną ideę, ma na razie
wiele niedociągnięć, takich jak: brak aktualizacji danych oraz
bałagan na liście półek. Niektóre miejsca (kawiarnie, bary,
kina) znajdujące się na stronie już nie istnieją.
Przykładowo, w spisie nadal widnieje warszawskie kino
„Relax”, które zakończyło swoją działalność prawie 6 lat
temu, albo „In-Side Jazz Club”, który choć funkcjonuje wciąż
pod wskazanym adresem, to nie ma juz wiele wspólnego
z muzyką jazzową i bookcrossingiem. Za bałagan na liście
półek odpowiedzialni są przede wszystkim sami użytkownicy,
którzy niezbyt precyzyjnie określają miejsce uwolnienia
książki. Nie wiadomo, czy jest to stała półka, czy ktoś tylko
okazyjnie zostawił tam dzieło. Problem stanowi także brak
dat powstawania półek. Po wnikliwej analizie można wywnioskować, że na górze listy znajdują się lokalizacje miejsc
zgłoszonych na początku powstania portalu, a na samym
dole – te, które zostały dodane ostatnio.
Pod koniec kwietnia rusza nowa wersja strony Bookcrossing.pl,
na której powinny znaleźć się bardziej szczegółowe i rzetelne informacje, włącznie z aktualnościami oraz działającym forum. Miejmy nadzieję, że pojawi się więcej statystyk

Bookcrossing to dosłownie uwalnianie książki – niecodzienne
zjawisko, mające na celu zjednoczenie miłośników czytania.
Narodziło się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, kiedy
amerykański programista Ron Hornbaker, chcąc podzielić się
z innymi zbiorem swoich książek, założył stronę internetową
Bookcrossing.com. Marzył o przekształceniu świata w jedną
wielką i otwartą dla wszystkich bibliotekę. Wystarczyło zarejestrować książkę na stronie, nadać jej numer identyfikacyjny
(BCID) i poinformować zainteresowanych, w jakim miejscu
będzie czekała na nowego właściciela. Nieistotne było, do kogo
trafiała, lecz sam fakt, że wędrowała dalej.
Obecnie serwis Bookcrossing.com łączy ponad milion pasjonatów czytania, a blisko 8,5 miliona książek podróżuje po 132
krajach. Liczby prezentują się imponująco. Według autorów
strony największy udział w bookcrossingu widoczny jest wśród
mieszkańców USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Polska niestety
jest poza pierwszą dziesiątką. Na stronie pod hasłem „Poland”
zarejestrowanych jest blisko 500 osób. W porównaniu ze Stanami
Zjednoczonymi (300 tys. użytkowników) – to wynik niezadowalający. Biorąc zaś pod uwagę kraje, takie jak San Marino czy
Nigeria (poniżej pięciu użytkowników), wypadamy całkiem nieźle.

Podaj dalej

W Polsce o uwalnianiu książek stało się głośno, gdy 9 lat
temu Maciej Ślużyński i Lechosław Gawroński założyli portal
Bookcrossing.pl. Według danych na stronie głównej zarejestrowanych jest blisko 20 tys. użytkowników, a uwolnionych książek
– prawie 140 tys. Ile osób regularnie rejestruje książki, zanim
wypuści je w świat – tego niestety nie wiadomo. Woluminy
można zostawiać na oficjalnych półkach bookcrossingowych
w specjalnie wyznaczonych miejscach – bibliotekach, szkołach,
domach kultury. Na stronie dostępna jest lista wszystkich adresów
oraz formularz zgłoszeniowy. Każda książka zostanie oznaczona
numerem BIP, który ułatwi jej identyfikację.
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Wielokrotnie zdarza się, że książki wypadają z obiegu.
Dlaczego tak się dzieję? Chociażby dlatego, że niektórzy
nie wiedząc czym jest bookcrossing, nie przekazują książek
dalej. Zdarzają się też tacy, którzy celowo zatrzymują je
tylko dla siebie. W końcu nowe książki (zwłaszcza bestsellery) kosztują. A taka okazja może się już nie trafić.
By tego uniknąć – na książce powinna znaleźć się informacja typu:
Cześć. Jestem wolną książką,
a Ty – moim nowym czytelnikiem.
Jeśli chcesz, weź mnie ze sobą i przeczytaj.

na temat książek wędrujących i zaginionych, a odwiedzający
stronę poznają liczbę nie tylko zarejestrowanych, ale także
tych faktycznie udzielających się użytkowników.

Gdzie szukać?

W lutym br. do projektu bookcrossingu włączyło się
Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory
uwolniono dwanaście książek, ale to dopiero początek.
Członkowie koła nawiązali współpracę z firmą, która dostarczy im więcej tytułów. Akcja bookcrossingowa organizowana

w instytucie stanowić będzie punkt wyjścia do badań prowadzonych na ten temat w ramach działalności koła. Na przedostatnim miejscu listy warszawskich półek bookcrossingowych
znajduje się kawiarnia „Ethno Cafe Bílý Koníček”, usytuowana w gmachu Państwowego Muzeum Etnograficznego.
Już od progu budynku można podziwiać mebel, na którym
widnieją następujące napisy: Wolna Książka oraz Zamień
przeczytaną na tobie nieznaną. W przytulnej atmosferze goście
mogą wypić kawę, uwalniając przy tym przeczytaną książkę lub
czytając nową. W „Ethno Cafe” nikt tak naprawdę nie pilnuje
półki z wolnymi książkami, a mimo to nie świeci ona pustką.
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Do warszawskiej kawiarni „Kafka” można również przynieść
zbędne dzieła, zostawić je lub wymienić na inne. Obowiązuje
jednak zasada: książka za książkę. Gdy ktoś przychodzi
z pustymi rękami, a chce wyjść z jakimś tytułem, musi zapłacić – 10 zł za kilogram. Pomysł godny pochwały. Z jednej
strony promocja czytania, a z drugiej zysk dla kawiarni.
Szczególnie zadowoleni powinni być bariści, gdyż pieniądze
ze sprzedaży książek zasilają fundusz napiwkowy załogi.

Apel do czytelników

Co dwa lata Bilioteka Narodowa publikuje raport dotyczący
stanu czytelnictwa w Polsce. Najnowsze wyniki opublikowane w 2011 roku, zawierające dane z poprzednich dwunastu
miesięcy, nie są zachwycające. W 2010 roku 56% Polaków nie
przeczytało ani jednej książki, a więcej niż 6 książek – tylko 12%
badanych. Po książkę najchętniej sięgają mieszkańcy wielkich
miast, osoby z wykształceniem wyższym, uczniowie i studenci,
a także prywatni przedsiębiorcy i kierownicy. Te niezadowalające dane skłaniają pracowników bibliotek do szczególnego
promowania uwalniania książek. Prawdziwą propagatorką tego
zjawiska w Polsce jest Jolanta Niwińska – koordynatorka ruchu
bookcrossingowego. Dzięki jej aktywności, w czerwcu 2012
roku, po raz dziewiąty odbędą się obchody Ogólnopolskiego
Święta Uwalnianych Książek. Do najbardziej aktywnych miast
promujących bookcrossing należy zaliczyć Warszawę, a także
Kielce, gdzie działa Fajne Radio Internetowe (promotor uwalniania książek w całym województwie świętokrzyskim) oraz
Bydgoszcz, która nie bez powodu zwana jest stolicą polskiego
bookcrossingu (odbywają się tam liczne happeningi i akcje
związane z promocją czytania).

Książkowe eventy

Właściciele kawiarni wychodząc naprzeciw entuzjastom
słowa pisanego, organizują wydarzenia, którym towarzyszy
Book Swap, czyli bezgotówkowa wymiana książek. Wystarczy
przynieść dowolną liczbę tytułów i wymienić je na inne.
Przykładowym miejscem, które cyklicznie raz w miesiącu organizuje Book Swap, jest warszawska klubokawiarnia „Chwila”.
Oprócz książek można zostawić tu również filmy. Dzięki takim
wydarzeniom niechciane utwory zyskują nowych właścicieli.
W tym roku w Krakowie debiutuje ważne wydarzenie związane z bookcrossingiem. To nowa akcja „Drugie życie ksiązki”
zorganizowana przez Krakowskie Biuro Finansowe i portal
bookeriada.pl. Organizatorzy apelują, by nie zatrzymywać
lektur na półkach, bo według nich książka, której nikt nie
bierze w ręce, traci swą magiczną moc. W ramach akcji
zalegające na półkach dzieła trafią do nowych właścicieli,
m.in. do bibliotek i domów dziecka. Tam z pewnością znajdzie
się ktoś, kto chętnie je przeczyta.
Fantastycznym pomysłem jest łódzki rajd rowerowy dla
wszystkich miłośników książek i rowerów. Impreza o nazwie
„Odjazdowy Bibliotekarz” odbędzie się po raz drugi w maju
podczas Tygodnia Bibliotek. Trasa rajdu będzie przebiegała
„szlakiem bibliotecznym” (rowerzyści będą mijali po drodze
wszelkie miejsca związane ze słowem pisanym). Do akcji dołączają się również inne miasta, co daje nadzieję, że przyciągnie
ona jeszcze więcej chętnych.
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Książka w wielkim świecie

Międzynarodowy ruch czytelniczy, jakim jest bookcrossing, sprawia, że książki stają się obecne w życiu człowieka bez względu na
rozwój technologii czy powszechnie panujący konsumpcjonizm.
Aby czytać, nie trzeba już odwiedzać głównie bibliotek czy
księgarni. Dzieła same nas znajdują. Wystarczy się rozejrzeć.
Dzięki pomysłom organizatorów, informacje na temat uwalniania książek docierają nie tylko do garstki osób, ale także do
całych społeczności. Według danych na stronie Bookcrossing.com
w listopadzie 2010 roku odbyła się w Madrycie rekordowa
akcja uwalniania książek. W strategicznych miejscach miasta
pojawili się wolontariusze, którzy rozdali łącznie ponad 30 tys.
woluminów.
W Wielkiej Brytanii, w ramach promocji związanej z filmem
„Dziewczyna, która igrała z ogniem”, Metro Online oraz
Bookcrossing.pl zainicjowały akcję uwolnienia 60 powieści Stiega
Larssona. Wszystkie książki zostały zarejestrowane na stronie,
a następnie pozostawione w różnych miejscach na terenie Anglii
i Irlandii. Nietrudno wyobrazić sobie radość osób, które miały
szczęście i trafiły na bestsellerową powieść szwedzkiego pisarza.
23 kwietnia to data znana każdemu miłośnikowi książek.
Już po raz drugi w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a po raz pierwszy
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych odbędzie się akcja „World
Book Night”, która ma promować czytanie. Wolontariusze
rozdadzą po 20 kopii książek z zeszłorocznej listy bestsellerów.
Pojawią się w szpitalach, na przystankach, w domach opieki.
Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo. Tego dnia
obchodzony jest również Światowy Dzień Książki. Jest to więc
doskonała okazja, by rozpocząć lub odnowić swoją przygodę
z czytaniem.
Wbrew wszelkim prognozom moda na czytanie nie musi przeminąć. Dzięki bookcrossingowi dostęp do książek może mieć
każdy, kto zetknie się z uwolnionym dziełem. Należy pamiętać,
że literackie znaleziska powinny powędrować dalej.

W związku z udostępnianiem książek w ramach bookcrossingu
pojawiają się wątpliwości dotyczące dopuszczalności takiego
działania z punktu widzenia ochrony majątkowych praw autorskich. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z 51 ust. 3 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631
j.t. z późn. zm.) wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(w tym Polski) wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót
takim egzemplarzem na terytorium Polski, z wyjątkiem jego
najmu lub użyczenia. Jeżeli zatem dany egzemplarz książki
został wprowadzony do obrotu przez autora lub za jego zgodą,
to jego dalsza cyrkulacja na rynku pozostaje poza kontrolą autora
(z wyjątkiem najmu lub użyczenia). Oznacza to, że w momencie,
w którym osoba A zakupiła w księgarni dany egzemplarz książki, staje się jego właścicielem i może następnie, zgodnie z ideą
bookcrossingu, pozostawić go do dyspozycji innej osoby, która
może taki egzemplarz zabrać jako swoją własność, a następnie
pozostawić w określonym miejscu do dyspozycji kolejnej osoby.
Katarzyna Gęsiak, Aplikant Radcowski
KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa
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PRZEPROJEKT

CZYLI PRZEPIS NA

EKSPERYMENT
Z początkiem 2012 roku zainicjowaliśmy w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki
Czasu” całoroczny projekt zakładający stworzenie w tej instytucji przestrzeni dla młodych
artystów. Projekt ma dać im szansę zaprezentowania swoich prac w CSW, a co najważniejsze,
ma im umożliwić także wspólne działanie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że młodzi artyści
bardzo potrzebują takich miejsc i konfrontacji z publicznością. Zastanowiło nas również,
na ile tego typu spotkań potrzebuje sama publiczność…
Tekst: Marta Kołacz i Piotr Lisowski
Jeszcze przed otwarciem CSW w 2008 roku instytucja ta zleciła stworzenie raportu, który ukaże liczbę uczestników wydarzeń artystycznych w Toruniu i w regionie. Przygotowany
przez socjologa Tomasza Szlendaka dokument ujawnił,
co torunian interesuje, a co niekoniecznie. Raport udowodnił
także, że obcując ze sztuką współczesną, często spotykamy
się z niewiedzą, a czasem wręcz z niechęcią publiczności
wobec tego typu zjawisk. Respondenci mieli problemy między
innymi z określeniem, czym dokładnie jest współczesna twórczość. Z działaniami awangardowymi kojarzył im się głównie
Andy Warhol. Uczestniczący w badaniu określili toruńską
scenę kulturalną jako konserwatywną, a CSW przypisali rolę
nadawcy nowego kierunku. W raporcie pojawiły się również
wypowiedzi dotyczące młodych ludzi:
– Nie wiem, czy można mówić o środowisku studenckim,
żeby było ono prężne kulturalnie. Głównie ta prężność przejawia się w częstotliwości odwiedzin pubów. W ogóle nie jest
prężne środowisko Wydziału Sztuk Pięknych. Nie zauważyłem, żeby się wyróżniało i było szczególnie widoczne – mówił
jeden z pytanych wówczas respondentów.
Rozpoczynając pracę nad projektem, postanowiliśmy więc
stworzyć przestrzeń, która umożliwi młodym działanie,
a zarazem będzie czymś więcej niż tylko miejscem na ścianie
instytucji wystawienniczej. Naszym celem było zdynamizowanie młodego środowiska twórczego w mieście. Do udziału zaprosiliśmy blisko 30 osób, z którymi uformowaliśmy
grupę samokształceniową. Składają się na nią studenci
i absolwenci kierunków artystycznych: malarstwa, rzeźby,
grafiki, projektowania graficznego i intermediów, a także
absolwenci historii sztuki.
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Projekt PRZEidealny

Najpierw pojawiła się nazwa – PRZEprojekt. Odnosi się
ona do mowy ulicznej, w której przedrostek „PRZE”, często
wbrew gramatycznym regułom, dodawany jest do słów w celu
wzmocnienia ich wymowy (PRZEokropny, PRZEkozacki,
ale także PRZEpiękny itp.). Przedrostek ten nawiązuje również
do przedsionka – swoistego przedpokoju galerii. Uczestnicy
PRZEprojektu wolą nazywać się twórcami, uważając,
że na artystów przyjdzie jeszcze czas.
I tak oto, od dwóch miesięcy spotykając się w CSW, wspólnie dyskutujemy, ucząc się nawzajem. Polem dyskusji stała
się również nasza mailowa grupa dyskusyjna, stanowiąca
aktywne miejsce wymiany spostrzeżeń. Na początku trwania
projektu zapytaliśmy jej uczestników (Przetwórców), czego
sami oczekują od nas - kuratorów i instytucji? Oto kilka
uzyskanych odpowiedzi:
-------------------------------------------------------------------------od: Liliana
odpowiedz do: dzial_akcji@googlegroups.com
data: 15 lutego 2012 16:24
temat: Re: CZEGO OCZEKUJEMY?
PRZEprojekt to dla mnie superokazja do wyjścia poza nasz
wydział, w obręb pozaakademickiego obiegu sztuki (…).
Jestem też ciekawa rozwoju i samego znaczenia współpracy
na linii kurator – artysta.
-------------------------------------------------------------------------od: Agata
odpow iedz do : dzial_akcji@googleg roups.com
data: 19 lutego 2012 21:48
temat: Re: CZEGO OCZEKUJEMY?

Przyzw yczajona do indywidualnej pracy twórczej chętnie zmierzę się z wyzwaniem, a zarazem
z eksperymentem tworzenia w grupie. Myślę, że efekt współpracy wielu zaangażowanych młodych artystów, z których
każdy jest inny - inaczej odbiera, widzi i inaczej reaguje,
może być bardzo ciekawy. Bardzo istotny jest dla mnie sam
dialog. PRZEprojekt to okazja do wspólnego działania,
sprawdzenia się we współpracy z instytucją i nawiązania
dialogu z widzem, ze społecznością lokalną, a może nie tylko
z nimi. Uważam, że świetnym pomysłem jest wychodzenie
nam młodym na przeciw. Mam nadzieję, że praca wśród
ambitnych osób, w których drzemie potencjał do działania
i pewna świeżość, zaprocentuje sporą dawką pozytywnej
energii i ciekawymi efektami twórczymi.
-------------------------------------------------------------------------od: Krzysztof
odpow iedz do : dzial_akcji@googleg roups.com
data: 15 lutego 2012 17:08
temat: Re: CZEGO OCZEKUJEMY?
Informacje dotyczące tworzenia portfolio, dokumentacji
wystawy i montażu dzieł sztuki na pewno się przydadzą.
Oczekiwania nie są konkretnie sprecyzowane. Samo obcowanie z innymi w grupie i tworzenie wspólnego projektu
wydaje mi się budującym i interesującym doświadczeniem.
Z podobnych projektów w Internecie wynika, że wspólnymi
siłami można zdziałać więcej. Najważniejszy dla mnie jest
kontakt i obserwacja emocji, które się wydzielą, gdy maszyna
ożyje. Najciekawsze dla mnie są efekty naszych działań.
-------------------------------------------------------------------------To zaledwie parę głosów w dyskusji. Zwracają one uwagę
na potrzebę interakcji pomiędzy uczestnikami, instytucją
i publicznością. W obecnym stadium PRZEprojekt określić można jako zbiorową aktywność poprzez zestawianie
odrębnych pomysłów, zainteresowań, a nawet sporów różnych osób w jedną całość. Projekt rozłożony jest w czasie
– to proces, na który składać się będą spotkania, warsztaty,
wykłady, wystawy, filmy i koncerty. Co miesiąc powstawać
będą kolejne odsłony, na których zaproszona do działań
publiczność będzie mogła obcować ze sztuką współczesną. Dziś PRZEprojekt składa się z PRZEstrzeni działania,
czyli działań wystawienniczych oraz PRZEglądu sztuki
w filmie. Niebawem ruszy też czasopismo internetowe,
w którym będzie można znaleźć teksty dotyczące sztuki
współczesnej, tworzone przez studentów historii sztuki toruńskiego uniwersytetu.

PRZEstrzeń działania

Postanowiliśmy zainspirować PRZEprojektową grupę działaniami Jerzego Ludwińskiego – mieszkańca Torunia, jednego
z najwybitniejszych dwudziestowiecznych teoretyków sztuki
współczesnej w Polsce. Ludwiński twierdził, że instytucja,
która zajmuje się sztuką współczesną, powinna być „polem
gry” i „sejsmografem” wrażliwym na wszystkie zjawiska zachodzące w sztuce. Jej składnikiem ma być kreatywny proces
i koncept. Mając na uwadze te spostrzeżenia chcemy, aby
PRZEprojekt uchodził za miejsce spotkań, w którym wydarzenia stanowią punkt wyjścia do dalszych poszukiwań i dyskusji.

Przygotowywane co miesiąc wystawy są dla nas swoistym
polem gry z widzem, przestrzenią prezentacji prac,
zmagań i poszukiwań, w ramach których chcemy dyskutować
z publicznością.
Pierwszy ze wspólnie przygotowywanych projektów – wystawa
„Przypadek czy metoda?” dotyczyła procesu powstawania
dzieła sztuki. Proces myślowy, przygotowania, inspiracje,
często subiektywne przeżycia i wrażenia czy wybór narzędzia
są istotnymi sprawami w twórczości, którym postanowiliśmy przyjrzeć się uważniej. Odpowiedzieliśmy na pytanie,
co jest ważne w twórczości i na ile wart podkreślenia jest sam
proces twórczy? Obecnie pracujemy nad wystawą dotyczącą
manipulacji, czyli bezpośredniego wpływu na odbiorców
(wciągnięcia ich w pewien rodzaj gry), aż po zagadnienia dotyczące manipulacji medialnych, oddziaływania na znaczenie
przedmiotów, myśli i słów poprzez zmienianie ich kontekstu.

PRZEgląd sztuka w filmie

PRZEglądy sztuka w filmie wprowadzają do głów twórczy
zamęt. Każdy film dobrany jest w sposób szczególny tak,
by odkrywał stadia twórcze prezentowanych artystów od
inspiracji po realizację aż do tkanki rzeczywistej, która dowodzi, że artysta to też człowiek, który je, śpi i ma problemy.
Nieprzypadkowa selekcja filmów jest efektem współpracy
z Laurą Trisorio z „Arte Cinema”. PRZEgląd sztuka w filmie
nie kończy się jednak na napisach końcowych. Pokazy filmowe otwierają dyskusje będące obowiązkowym elementem
całego przeglądu. Uczestniczą w nich goście zajmujący się
różnymi dziedzinami sztuki. Dzięki temu rozmowy bywają
niezmiernie emocjonujące.
Nasze działania to zaledwie początek. Dopiero zaczynają
odkrywać twórczy potencjał tkwiący w młodej sztuce. Wiele
z tych rzeczy będzie wypracowywanych na bieżąco, w zależności od potrzeby i kierunku dyskusji, do której zapraszamy
publiczność. Naszego projektu nie da się zamknąć w określonych ramach. Staje się on więc rodzajem warsztatu, którego
ostateczny efekt pozostaje dla nas wszystkich tajemnicą.

Marta Kołacz

Historyk sztuki, absolwentka Zakładu Muzealnictwa
na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kuratorka
edukacji CSW w Toruniu, gdzie zajmuje się między innymi
realizacją projektów związanych z designem i przestrzenią
publiczną. Prowadzi wykłady na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku.

Piotr Lisowski

Kurator i historyk sztuki. Studiował na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Poszukuje nowych kontekstów dla sztuki
z lat 60., 70. i 80. Kurator CSW Znaki Czasu w Toruniu.
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RZECZ O KICZU
Choroba

sztuki czy celowa kontestacja zastanego świata ?

Czym dzisiaj jest kicz,
Rzeczy kiczowate, oznaczające niegdyś tandetną kopię prawdziwych
arcydzieł sztuki , dziś nie uchodzą już za partactwo , ale pełnią krytyczną funkcję
wobec świata zewnętrznego. A ich piewcami stali się wielcy artyści, tacy jak Pedro
Almodóvar czy Tim Burton.
a czym prawdziwa sztuka?

Tekst: Anna Kiedrzyńska

Kicz – a co to takiego?

Potocznie kiczem nazywamy rzeczy trywialne, przerysowane.
Często niezrozumiale połączony zlepek kultur i stylów artystycznych. Słynny przepis na komercyjny sukces: weź symbol,
dopraw krztyną złota, kupą różu, a na pewno się sprzeda!
Takie przedmioty od lat można spotkać w „świątyniach
kiczu” – na targach, bazarach, na odpustach, przydrożnych
sklepikach z pamiątkami. Jedno jest ważne – dzieło musi być
łatwo przyswajalne dla przeciętnego odbiorcy, nie obrażać
jego uczuć i wzbudzać sentyment (tworzyć skojarzenie)
ze znanym i lubianym motywem. Oto kicz w czystej postaci. Nie trzeba myśleć, nie trzeba się zastanawiać.
Ładnie wygląda, ładnie świeci, pasuje do ścian mieszkania,
a przy tym niewiele kosztuje.
W gąszczu przedmiotów, bibelotów i pseudodzieł pojawia się pytanie: co jest sztuką? Czy słynne przedstawienie
„Fontanny” Duchampa (czyli w istocie sedesu) wpisuje się
do kanonu dzieł artystycznych? Co świadczy o tym, że
sztuka istnieje? Czym jest, a czym nigdy nie będzie? Jedni
twierdzą, że jest nią sam pomysł. Inni uważają, że sztuka
współczesna to wyłącznie przedmioty uznane za dzieło artystyczne przez świat sztuki, tj. kuratorów, właścicieli galerii,
krytyków filmowych, malarzy i rzeźbiarzy. Na pytanie:
czym dzisiaj jest sztuka, trudno jest znaleźć jednoznaczną
odpowiedź. Zdawać by się mogło, że z kiczem pójdzie łatwiej.
Po wielkim wybuchu popularności Andiego Warhola,
autorskim kopiowaniu wizerunku Marilyn Monroe i puszek
słynnej zupy Campbell, trudno dzisiaj określić, co jest kiczem.
Dla zwykłego odbiorcy, który nie jest częścią artystycznego
światka, zrozumienie współczesnej sztuki może okazać się nie
lada wyczynem. W szczególności, że nauka o sztuce w szkole
publicznej kończy się na dadaizmie bądź na impresjonizmie.
Jedno pozostaje pewne, trudno jednoznacznie stwierdzić,
co jest dziełem artysty, a co partacza. Świat sztuki brutalnie
wdarł się w życie codzienne. I na odwrót.

Kicz: kiedyś i dziś

Dawniej kicz określano jako chorobę sztuki, komercjalizację
i degradację poprzez kopiowanie wybitnych dzieł. Pod koniec
XX wieku tworząca się klasa średnia zapragnęła obcować ze
sztuką na co dzień, przywłaszczając ją sobie na własny użytek.

Zaczęto tworzyć na zamówienie słynne obrazy-motywy,
takie jak: „Jeleń na rykowisku” (obowiązkowy przykład kiczu
w polskich domostwach) czy całą serię obrazów z Żydem,
który liczy pieniądze. W Internecie aż roi się od ogłoszeń
typu:
Prezentujemy Państwu reprodukcję obrazu Mariana Kaszuby,
Żyda liczącego pieniądze. Nasza autorka specjalizuje się
w wykonywaniu reprodukcji na zamówienie. Jest niezwykle
precyzyjna, za co cenią ją zleceniodawcy. (…) Polecamy
osobom miłującym klasykę. Według przesądu dom, w którym
znajduje się obraz Żyda liczącego pieniądze ma nie omijać
dostatek i szczęście.
Czy też inny przykład ze słynnego portalu aukcyjnego:
Obrazki Żydów liczących pieniądze przynoszą szczęście.
Obrazek jest to symbol dostatku, powodzenia i szczęścia.
Uwaga, mega promocja – przy zakupie minimum 12 sztuk
obrazków dodajemy gratis solniczkę i pieprzniczkę – Hit!
Kiczowate obrazki zagościły w naszych domach. Jak przekornie ujął to Jan Wieczorek, malarz i kulturoznawca:
–Wyobraźmy sobie przeciętny dom, w którym znajdują się
rozmaite przedmioty, jedne z nich mają charakter funkcjonalny, np. krzesła, talerze, ręczniki, inne zaś upiększają
nasze mieszkania, dostarczają nam rozrywki albo znalazły
się w domu z powodów sentymentalnych lub przypadkowych.
(…) Oto ilustracje: meble kuchenne oklejone drewnopodobną okładziną, plastikowe szyby w drzwiach imitujące
szkło, pseudopałacowe kasetony upiększające sufit, figurki
rozmaitych adonisów nawiązujące do wnętrz antycznych,
narzuty na łóżka bliskie stylowi „Jelenia na rykowisku”,
reprodukcje lub plagiaty obrazów uznanych mistrzów wiszące
w ekspozycyjnych miejscach mieszkania 1.
O prawdziwej sztuce czy gustach odbiorów można długo
dyskutować. A obelżywe słowo „kicz” wyrzucać z siebie
przy każdym paskudnym, niezrozumiałym, niegodnym miana sztuki przedmiocie. Kicz to synonim miernoty, szmiry,
tandety. W sztuce zaczął samorodnie istnieć i przeistoczył
się w nową formę – kampu. Świadomie używany stał się
bronią obusieczną w rękach artystów. To stylistyka o tyle
niebezpieczna, że kontestuje przyjęty porządek świata
obyczajów i kultur, nie chroniąc się w tym samym czasie
przed lawiną krytyki wpisującą ich filmy, seriale, plakaty,
obrazy w kategorię nieświadomego kiczu.
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Kino i telewizja

Stylistyka kiczu i kampu (świadomego przystrajania się
w cudze piórka, pokazywania słabostek, małostek i wyśmiewania ich) z reguły nie powinna pojawiać się w telewizji,
gdyż ją wyśmiewa. Życie telenowel i świątecznych hitów jest
płytkie i nastawione na dostarczanie widzom rozrywki na
niskim poziomie. Świadomy kicz ma to wyśmiać i pokazać
nas samych w krzywym zwierciadle. Powstaje pytanie, czy
w kiczu jest coś złego? „Kicz jest na miarę człowieka w odróżnieniu od sztuki, która go przerasta” napisał Abraham
Moles, francuski filozof, autor książki „Kicz, czyli sztuka
szczęścia”. Gdyby pozbawić kicz negatywnych przyległości,
które obrosły go przez lata, można stwierdzić, że stylistyka
kiczu może otworzyć widzom oczy na trudne sprawy naszego świata.
Jak połączyć kicz ze sztuką? Czy prowokacja wzmacnia
naszą percepcję sztuki? Po co nam kamp i kiczowi bohaterowie? Jeden z najbardziej znanych reżyserów kina współczesnego, hiszpański reżyser, zdobywca dwóch Oscarów
(za filmy „Wszystko o mojej matce” i „Porozmawiaj z nią”)
– Pedro Almodóvar w swoich filmach posługuje się kiczem,
aby zaprezentować stan religijności, moralności, przywiązania do tradycji i obyczajów wśród Hiszpanów, traktując
ich niczym lustro dla zachodnich społeczeństw. Estetyka
obrazu ukazana w intensywnych barwach czerwieni, różu
i w błękicie. Zmusza odbiorcę kina popularnego do refleksji
nad sensem życia, jego tradycją. Zwykły widz już nie przejdzie obojętnie nad filmem Almodóvara. Został zmuszony
do przemyślenia fabuły filmu i splotu wydarzeń właśnie
dzięki intensywnemu kiczowi i parodii życia codziennego.
Agresywne sceny przemocy zestawione z obrazami świętych wywołują dwojakie refleksje nad kondycją religijności
i moralności współczesnego człowieka. Niemal każda scena
łóżkowa (gorąca para kochanków, perwersyjny seks homoseksualistów, gwałt na dziewczynie, kazirodczy czyn brata
na siostrze) przeplata się ze zjechaniem kamery na ołtarzyk
Matki Boskiej stojący tuż przy łóżku. W słynnym filmie
„Prawo pożądania” Carmen Maura gra transseksualistę,
który zajmuje się nastoletnią dziewczynką. Wspólnie modlą
się do Matki Boskiej o łaskę dla przebywającego w szpitalu
brata starszej kobiety. Nie jest to jednak modlitwa typowa
dla kina kultury masowej, ponieważ bohaterka między jedną
a drugą zdrowaśką odpala papierosa i puszcza dymki.

Świat homoseksualistów staje się równie delikatny
i przejmujący, jak świat heteroseksualnych namiętności.
Stylistyka kampu łączy te dwa, zdawałoby się, przeciwległe
światy.
Wielcy autorzy kina balansują na granicy kiczu i sztuki, używając tej stylistyki do kontestacji codzienności,
wyśmiewania wzorców zachowań, dobrych obyczajów
i utartych schematów. Dzięki takim twórcom jak Pedro
Almodóvar czy Tim Burton, kicz stał się narzędziem do walki
z konsumpcjonizmem, dulszczyzną i konserwatyzmem myślowym. Tak jak Almodóvar w filmach „Kika” i „Prawo pożądania” posługuje się kiczem, mówiąc o kobiecości, religijności
(kiczowate ołtarzyki z Matką Boską), tak zupełnie odmienny jest cel Tima Burtona. Poprzez stylistykę kiczu tworzy nowy, zupełnie odmienny świat, który zestawia z bohaterem. Świat zewnętrzny jest kiczowaty. Przedstawia
to film „Edward Nożycoręki”, w którym jedna z mieszkanek luksusowego osiedla amerykańskiej prowincji postanawia zająć się niepełnosprawnym Edwardem ( Johnny
Depp). Pokazany świat wścibskich i interesownych sąsiadów
przeszyty został na wskroś kiczem. To świat przesycony
kolorami, jaskrawymi charakterami postaci, tendencyjnością pytań zadawanych Edwardowi. Kiczowaty świat pani
Peg Boggs (Dianne Wiest) razi widza, ponieważ zestawiony
został ze skromnym i nieśmiałym bohaterem, który zamiast
rąk został obdarzony nożycami. Dzięki tej stylistce pozornie
ułożony świat wartości purytańskiej Ameryki wywraca się
do góry nogami. Gospodynie domowe już nie są poczciwymi
kobietami dbającymi o sąsiedztwo, a przedziwny Edward
przestaje straszyć swoim niezawinionym kalectwem.
W dzisiejszym świecie sztuki audiowizualnej kicz przestał być synonimem czegoś pejoratywnego i obraźliwego.
Jak widać, z kiczem łatwo się obcuje, bo jest bardzo przyziemny. Stylistyka kiczu bądź coraz częściej Kampu zostaje wykorzystana, aby obudzić zaspanego widza z letargu konsumpcyjnej gonitwy. Może warto zastanowić się,
czym dzisiaj jest sztuka wysoka, a czym niska i na straży
jakich wartości powinien stanąć artysta?

Nie tylko filmy

Na tle telewizyjnych seriali ciekawie prezentuje się emitowany
przez HBO amerykański miniserial „Anioły w Ameryce”
(reż. Mike Nicholson, scen. Tony Kushner), którego scenarzysta otrzymał literacką nagrodę Pulitzera. To idealny i jedyny
wśród seriali przykład kampu, który w filmie pokazany jest
pod postacią świata odmiennego, nieznanego dla odbiorcy
kultury masowej. Jeden z bohaterów zostaje zarażony wirusem
HIV. Odrzucając problemy dnia codziennego, ucieka w świat
wyobraźni, w którym pewnego dnia spotyka nieszczęśliwą
dziewczynę z heteroseksualnego związku. Dwa światy połączy stylista kampu (cyrkowe ubrania, pióra, szale boa).
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Relacje słodko – gorzkie

DZIECKO?

!

...O MATKO

Bycie rodzicem – dla jednych czysta przyjemność, dla drugich bezzwrotna inwestycja albo przykry
obowiązek. Bez względu na te niuanse, każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej.
W dobrej wierze zapisuje swoją pociechę na dodatkowe zajęcia, dba o jej rozwój intelektualny
i emocjonalny, wychowuje na małego geniusza, biorąc na swoje barki odpowiedzialność za jego
przyszłość. Pytanie tylko, gdzie tak naprawdę kończy się ingerencja rodzicielska, a gdzie zaczyna
wolność wyboru samego dziecka? Na te i inne pytania odpowiada Agata Passent, dziennikarka,
felietonistka, córka Agnieszki Osieckiej oraz mama 5-letniego Kubusia.
Rozmawiała: Milena Nosek, Ilustracje: Karo Lilpop

Czym powinien wyróżniać się
odpowiedzialny rodzic?

Odpowiedzialny rodzic to po prostu odpowiedzialny człowiek. Taki, który potrafi jednocześnie zadbać o rozwój
swój, jak i swoich dzieci. Inaczej rodzic, który traktuje
swoje dziecko po partnersku. Ma świadomość, że ma ono
takie same uczucia i potrzeby jak on.

Czy łatwo spotkać

odpowiedzialnego rodzica?
Tak wiele słyszy się o tych,
którzy popełniają błędy…
Na szczęście jest wielu odpowiedzialnych rodziców,
tylko mało się o nich pisze i mówi - i to mnie boli. Media
uwielbiają plotkować o tych nieodpowiedzialnych, narażających swoje dzieci na ból, choroby, wypadki czy śmierć.
O tysiącach wystarczająco oddanych, fajnych mam i ojców nie mówi się nic, a wykonują oni za nas kawał dobrej
roboty, wychowując swoje pociechy na porządnych ludzi.

Czy wychowywanie dziecka pozwala
odkryć siebie?

Oczywiście. Kontakt z dzieckiem (zresztą jak z każdym
człowiekiem) uczy nas tego. W moim przypadku, utwierdza w przekonaniu, jak wiele mam wad… Widzę, jaka
jestem niecierpliwa. Denerwuje mnie powolne ubieranie,
powtarzanie czynności przy dziecku.

Ale wychowywanie dzieci
to nie tylko monotonia.

To prawda. Mając dziecko i pracując, trzeba umieć przeskakiwać z jednej sfery myślenia w drugą, choć nie zawsze

jest to możliwe. Będąc na spacerze, nieustannie myślę
o zawalonych obowiązkach służbowych. Z kolei w pracy
nerwowo zerkam na zegarek, bo za chwilę trzeba odebrać
dziecko z przedszkola. Wykańcza mnie ten ciągły pośpiech.

Mam rozumieć, że Pani życie

nie wpisuje się w ideologię slow?
Moje życie nie jest slow, ale staram się je spowalniać.
Czasami nawet znajdę czas, by wyjechać gdzieś z rodziną.
Najczęściej na Kaszuby albo na Kalatówki.

Co daje bycie mamą?

Bycie mamą uczy nowej, kobiecej roli w kontaktach z mężczyznami. Kiedyś byłam atrakcyjną dziewczyną, teraz
jestem atrakcyjną mamą, potem będę atrakcyjną babcią.
To specyficzne przejście z etapu w etap. Poza tym rozbudza się we mnie ciekawość: kim będzie mój syn? Daje poczucie gry w drużynie. I choć sporty zespołowe są trudne
– dają ogromną frajdę!

Relacje z synem –

oparte na przyjaźni, partnerstwie,
a może z silnym zaznaczeniem
hierarchii w rodzinie?
Na początku, gdy dziecko jest noworodkiem, o przyjaźni trudno mówić. Jest totalnie uzależnione od mamy.
Dobrze, gdy tworzymy z dzieckiem jedność. Niestety,
ja takiego szczęścia nie miałam. We wczesnej fazie rozwoju
bliski kontakt z synem mi nie wyszedł. Ale zakochaliśmy się
w sobie, jak tylko Kubuś zaczął mówić. O byciu rodzicem
piszę w felietonach do „Twojego Dziecka” oraz w książce
pt. „Dziecko? O matko!”, którą wydałam niedawno.
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Pani Mama, Agnieszka Osiecka,

również pisała z myślą o dzieciach.
Czy ptak Eugeniusz ulepiony z gliny ma
szansę pomóc współczesnym rodzicom
wygospodarować czas na spojrzenie
w chmury, podążając
za nurtem „slow parenting”?
Moja mama napisała kilka pięknych opowiadań dla dzieci.
Są wydane przez „Naszą Księgarnię” w „Agnieszka Osiecka
dzieciom”. Zauważyłam, że moje pokolenie i to młodsze są
głodne autorytetów. Na pewno piosenki i książki Agnieszki
mogą nam wiele pomóc.
Jej piosenki mają prawdziwy tekst. Nie są oparte na dwóch sylabach.
Wartości, które pielęgnowała w tekstach to miłość,
rozmowa, flirt. Bez zwolnienia tempa prawdziwe
uczucie nie rozkwitnie.
Metaforyczni Okularnicy,
o których pisała, przecież „snują się po ulicy
z zeszytami”, a nie pędzą
w korporacyjnej gonitwie!

Inaczej bywa z domową gonitwą,
bo trudniej od niej uciec.
Chyba zawczasu warto pomyśleć

o wyraźnym podziale obowiązków
między mamą a tatą.
W naszym domu nie ma sztywnego podziału. Ma to z pewnością swoje wady. Nie do końca wiadomo, kto na przykład
miał tego dnia zrobić zakupy albo umówić nianię. Plusem
jest to, że nie czujemy się jak w firmie z procedurami.
Do przedszkola na ogół odprowadzamy Kubę na zmianę.
Ja troszczę się o obiad, bo mój mąż, Wojtek, specjalizuje
się wyłącznie w sałacie z dresingiem… Kolację przyrządza
niania. Zawożę Kubę na angielski, Wojtek zabiera go do
wypożyczalni książek lub do swojej pracowni fotograficznej. Generalnie myślę, że „robię” więcej przy Kubie niż
mój partner, ale zupełnie to mi nie przeszkadza. Wojtek
jest artystą i musi mieć więcej czasu wolnego dla siebie.
My dziennikarze nie powinniśmy leniuchować! (śmiech).
Czasem pomagają nam nasi dziadkowie. To wzruszające,
kiedy widzę rodziców w roli dziadków.

Tata Kuby fotografuje, Pani interesuje
się sztuką, odwiedzacie muzea...
Pojawiają się obawy, że nie uda się
uwrażliwić dziecka na sztukę?

Kuba po prostu uczestniczył od pierwszych chwil w naszym
życiu. Wojtek fotografuje, więc Kubę interesuje fotografia.
Uczestniczy w wernisażach taty, czasem jako gość, czasem
załapie się jako model. Lubimy muzykę, więc zabieramy go na koncerty jazzowe. Lubimy też muzea, galerie.
Z tym jednak jest problem, bo dzieciom nie wolno dotykać
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eksponatów. A w sztuce powinna być wolność! Pytanie tylko, czy Kuba polubi sztukę na starość… W życiu z pewnością lepiej być prawnikiem, doradcą podatkowym, lekarzem
niż artystą. Ale Kuba sam zadecyduje.

Czy taka postawa

pomaga zaprzyjaźnić się z dzieckiem?
Myślę, że na przyjaźń dziecka trzeba sobie zapracować.
Nie wiem, czy po latach Kuba wpisze mnie do grona
swoich przyjaciół. Trudno powiedzieć. Część zachowań
Kubie narzucam, np. naukę pisania, czytania, języków,
sportu. Nad częścią nie potrafię nadążyć i po prostu obserwuję. Patrzę, co lubi, jaką zabawę proponuje (mogę
się do tego przyłączyć albo w tym nie uczestniczyć) .
Zdarzają nam się także konflikty – jak w każdej rodzinie.
Kuba jest typem prezesa, wymusza, negocjuje, stawia żądania. Ale my nie dajemy sobą dyrygować! Zdarza się,
że krzyczymy lub nakładamy szlaban na telewizor.

Różnorodne zajęcia,
rozmaite atrakcje,

po brzegi wypełniony plan dnia.
Czy uważa Pani, że bez tego
dziecko nie odniesie sukcesu
w przyszłości?
Zajęcia dodatkowe są niezbędne, bo uczą nie tylko jakiejś
teorii, lecz przede wszystkim niezbędnych w życiu zachowań, np. organizacji czasu. Kuba chodzi na angielski, trenuje tenis i piłkę nożną. Od najmłodszych lat sport stanowi dla
mnie jeden z filarów życia (kiedyś grałam w tenisa - dzięki
temu nie mam problemów z kręgosłupem ani otyłością).
Sportu nie da się jednak narzucić, można jedynie do niego
zachęcać. W czasach gdy już trzyletnie dzieci siedzą godzinami przed komputerem, warto postawić na ruch. Uważam,
że świetna dla dzieci jest joga i taniec. Niestety, dla mojego
Kuby to zajęcia typowo „dziewczyńskie” (śmiech).

W jaki sposób
rozwija Pani kreatywność u dziecka?

Ubolewam nad tym, że nie mam zdolności manualnych.
Jestem nieprecyzyjna, z plastyki ledwo miałam trójki.
Widzę, że mój syn ma taki sam problem…
Próbowałam go wkręcić w różne wycinanki, malowanie, ale widzę, że go do tego nie ciągnie. Kaligrafia,
która uczy skupienia, jest czymś, czego Kuba nie znosi.
Ale mimo wszystko ćwiczymy 10 minut dziennie.
Życie składa się w dużej mierze z chwil związanych z pokonywaniem trudności. I nie zawsze udaje się je pokonać, nie
zawsze jest nagroda.
Cieszy mnie, że bardzo lubi czytać książki i słuchać audiobooków. Jego mocną stroną jest słowo, a nie rzemiosło. Do tej pory nie potrafi utrzymać w ręku kredki,
ale czyta nieźle. Uważam, że każdy powinien znać kanon
literatury światowej. Dotyczy to też dzieci. Nie zwalniam
ani siebie, ani Kuby z lektur. Jest tyle cudownych książek
dla dzieci. Należy znać całą Astrid Lindgren, ponadto
Tuwima, Brzechwę, Gałczyńskiego.

Wystarczy czytać dziecku?

Nie wystarczy czytać dziecku! Trzeba czytać samemu.
To nie czytanie innym daje efekty – bo czasami stanowi przymus. Najważniejsze to dawać dziecku przykład.
Samemu nie jeść chipsów, batonów, uprawiać sport,
obcować z przyrodą. Nie wymagam od syna tego, czego sama nie robię.

Czy Kuba
jest do Pani podobny?

Kuba, podobnie jak ja, jest towarzyski, lubi dzieci.
Jednak ma też wiele wad. Gdy miał dwa lata,
zachowywał się agresywnie, bił dzieci w piaskownicy,
zabierał zabawki.
Wiele pomogła nam wtedy psycholog. Rozmowa
i wskazówki przyniosły świetne efekty. Ja w ogóle,
w obliczu problemów, szukam pomocy u znajomych,
rodziny i specjalistów.
Nie jestem typem Zosi Samosi!

Czy psycholog udzieliła
przydatnych wskazówek?

Tak, dała nam kilka cennych rad po zabawie
z Kubusiem, podczas których obserwowała jego zachowanie. Teoretycznie – banalnych, ale człowiek
czasem potrzebuje, żeby ktoś z zewnątrz zwrócił mu
uwagę na pozór błahe sprawy. Z rozmów z psychologiem zapamiętałam wiele istotnych wskazówek:
bawiąc się z małym dzieckiem musimy siedzieć z nim
na jego poziomie, czyli na podłodze.
Podczas wszelkich aktywności typu huśtanie w kocu,
turlanie się, dziecko musi być asekurowane przez
rodzica, wówczas zdobędzie do rodzica zaufanie. Warto opowiadać bajki, w których bohaterem
jest dziecko bardzo podobne do własnej pociechy,
by się z nim utożsamiało i czuło, że go obserwujemy.
Pani psycholog polecała zabawy w wodzie podczas
kąpieli i masaż – to relaksuje dzieci, które są agresywne.
Częścią agresywności jest po prostu napięcie.

Jak we współczesnym świecie
być slow?

Świat ma pełno okropnych pułapek. Ciśnienie, które na nas ciąży, ten cały wyścig szczurów… Bardzo
często popadamy w alkoholizm, sięgamy po dragi czy
fajki. Świat fast wtłacza nas w kanapę lub za biurko.
Dzisiaj nie da się jednocześnie pracować i opiekować
dziećmi, mając przy tym czas na zakupy. Ale minimum można zrobić. Nie kupuję kurczaków z hormonami ani sztucznych jajek. Od małego nauczyliśmy
Kubę jeść polskie specjały – kaszę jaglaną, gryczaną,
chleb razowy.
Najważniejszy jest bliźni. Bez siedzenia z ludźmi i patrzenia im w oczy nie ma co mówić o slow. Jeśli nie
masz czasu na uczciwą rozmowę poza facebookiem
i skyp’em, to nie mów, że żyjesz slow...
Z tego nigdy nie zrezygnuję!

Dzieciństwo to czas zabawy, którą dziecko podejmuje w sposób naturalny, nie stawiając swoim
działaniom żadnych praktycznych celów. Zabawa zaspokaja potrzebę poznawczą i potrzebę ruchu
oraz stanowi źródło przyjemności. I choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, jest ona bardzo
ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka.
Tekst i Ilustracje: Julita Matusiak

Dlaczego zabawy są tak ważne?

W dużej mierze dzięki zabawie dziecko nabywa nowych
umiejętności, uczy się pokonywać trudności, poznaje swoje
mocne i słabe strony, przeżywa nie tylko radość z osiągnięć,
lecz także frustracje związane z porażkami; nawiązuje kontakt z otoczeniem, tworzy relacje z innymi osobami, rozwija
wyobraźnię oraz kreatywność. Poprzez umiejętne dobieranie
zabaw rodzice mogą kształtować postawy dziecka zarówno
wobec samego siebie, jak i innych osób.
W procesie wychowania należy kłaść duży nacisk na rozwój
postawy twórczej oraz stymulację twórczego myślenia u najmłodszych. To bardzo istotne, bo pozwala dzieciom z łatwością rozwiązywać problemy. Kreatywna osoba łatwo kojarzy
odległe fakty, nie boi się wychodzić poza uznane schematy,
jest w stanie rozpatrzyć daną sytuację z różnych perspektyw,
potrafi stworzyć coś naprawdę wartościowego.

Co sprzyja rozwojowi
twórczego myślenia?

Przede wszystkim potrzebny jest czas i zaangażowanie rodziców w stworzenie odpowiednich warunków oraz w inicjowanie twórczych działań. Ważne jest, by dziecko czuło się
swobodnie. Pozytywne emocje i poczucie akceptacji bardzo
sprzyjają pomysłowości, tak więc nie należy wydawać opinii
na temat pomysłów dziecka lub prac przez nie stworzonych.
Krytykowanie lub chwalenie może zahamować swobodę
tworzenia. Brak oceniania kształtuje w dziecku motywację
wewnętrzną do podejmowania twórczych działań, niezwiązaną z uzyskaniem zewnętrznej gratyfikacji.
By maluch radził sobie z rozwiązywaniem problemów bardzo przydatne są ćwiczenia usprawniające jego spostrzegawczość, otwartość na bodźce oraz nowe informacje. Dziecko
uwrażliwia się na otaczający świat, aktywnie go bada, dostrzega jego wielowymiarowość i różnorodność. Zdobywa
coraz większą wiedzę i pogłębia ciekawość.

Ciekawość czego?

Gdy dzieci zadają pytania, nie należy ich ignorować. Można
potraktować je jako punkt wyjścia do zabawy polegającej na
wspólnym poszukiwaniu lub wymyślaniu odpowiedzi. Takie
aktywności mogą pozytywnie wpływać na rozwój płynności
(ilość pomysłów), giętkości (różnorodności) i oryginalności
myślenia.
Efekty twórczości dziecka mogą przejawiać się w nowych
formach ekspresji, wytworach i odkryciach. Zabawy twórcze kształtują w dziecku poczucie pewności siebie i dają mu
wiele satysfakcji. Uczą aktywnej postawy wobec problemów,
innych osób i świata, co z pewnością zaprocentuje w dorosłym życiu. Ponadto podczas wspólnych zabaw z dzieckiem

rodzic poznaje jego predyspozycje i talenty. Może zatroszczyć się o ich odpowiedni rozwój. Może także odkryć w sobie potencjały, które dzięki twórczym zabawom z dzieckiem,
rozwinie i wykorzysta w rozwiązywaniu własnych sytuacji
problemowych.
Do stymulowania twórczego rozwoju świetnie nadają się
zabawy konstrukcyjne, plastyczne, gry słowne, rymowanki,
projektowanie nowych przedmiotów; wcielanie się w rolę
kogoś/czegoś, szukanie rozwiązań problemu, tworzenie ciągów skojarzeń, historyjek, wymyślanie zagadek i ciekawostek,
inscenizacje.
Dobrze jest połączyć zadania z ruchem. Wiele prostych ćwiczeń można wykonywać w różnych sytuacjach, np. podczas
spaceru, jazdy pociągiem, czekania w kolejce itp.

Oto kilka przykładowych pomysłów,

które można odrobinę zmodyfikować
i dostosować do możliwości dziecka:
- Zaprojektuj siedmiomilowe buty.
- Wymyśl historyjkę wyjaśniającą skąd się biorą piegi.
- Przyjrzyj się dwóm obrazkom i podaj jak najwięcej skojarzeń, które je łączą.
- Jesteś królem (kimkolwiek, czymkolwiek innym) - zaplanuj swój dzień.
- Wymyśl nowe zakończenie bajki.
- Co by było, gdyby ludzie mieli tylko dwa zęby…
- Z kilku f igur geometrycznych ułóż jak najwięcej
przedmiotów.
- Przeprowadź wywiad z telewizorem (czymkolwiek/kimkolwiek innym) – zadaj mu przynajmniej sześć pytań.
- Z tzw. śmieci zrób zabawkę dla przyjaciela.
- Jesteś mrówką – pokaż, jak się porozumiesz z człowiekiem (rodzicem lub innym dzieckiem).
- Wymyśl zabawę, w której można wykorzystać powłoczkę
na poduszkę.
- Zbuduj labirynt z wybranych przez siebie elementów.
- Wybierz kilka przedmiotów używanych na co dzień i zrób
z niego pojazd.
Ciekawe propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój twórczy dziecka można znaleźć w książkach Marioli
Jąder „Krok w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia”,
„Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi”, „Techniki
plastyczne rozwijające wyobraźnię” (Wydawnictwo Impuls).
Przydatne mogą okazać się również pomysły zawarte w książce, której autorami są Denise Chapman Weston oraz Mark S.
Weston – amerykańscy psychoterapeuci, „Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka” (Prószyński i S-ka).
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P A R T N E R Z Y
Partnerzy to firmy i ludzie, bez których magazyn (SLOW) nie byłby tym, czym jest dziś.
Wkład wszystkich opisanych poniżej firm, ich profesjonalizm i zaangażowanie umożliwiły
nam efektywną i skuteczną pracę. Dziękujemy za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.
eMotion

Agencja reklamowa obecna na polskim rynku od 1998 roku. Najważniejsze
dwa filary eMotion to BTL i Digital Publishing wspierane przez bardzo silny
dział kreacji i produkcji. Agencja wspiera (SLOW) w zakresie kreowania
wizerunku oraz DTP.
www.eMotion.pl.

Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT

Kancelaria od 2006 roku specjalizuje się w prawach własności intelektualnej oraz w prawie autorskim i farmaceutycznym. Założycielem jest
dr Mariusz Kondrat – europejski rzecznik patentowy, wcześniej pracownik
departamentu prawnego UKIE oraz adiunkt i wykładowca prawa wspólnotowego na UKSW.
www.kondrat.pl

Firmao

Innowacyjny system internetowy dla nowoczesnego biznesu, integrujący
CRM, wirtualną centralę telefoniczną VOIP, ewidencję czasu pracy oraz
zarządzanie projektami i zadaniami pracowników. Pozwalamy technologii
zastąpić człowieka - ona jest FAST, żebyśmy my mogli być (SLOW).
www.firmao.pl

Perfetto (Paweł Paszek)

Kucharz, podróżnik, blogger. Twórca Perfetto, miejsca gdzie organizuje
i prowadzi warsztaty kulinarne, kolacje degustacyjne i warsztaty smaków.
Pierwszy polski absolwent Włoskiego Instytutu Kulinarnego w Piemoncie
IFSE – Italian Food Style Education. Dla (SLOW) jest cennym wsparciem
merytorycznym.
www.perfetto.com

Aurora Films

To dystrybutor ambitnego kina europejskiego w Polsce. Ich filmy znajdziecie
w kinach studyjnych w całym kraju. Wśród nich są filmy takich reżyserów jak:
Sokurow, Herzog, Trier, czy Sulik. Aurora Films pomaga (SLOW) tworzyć
dział (kultura).
www.aurorafilms.pl

Grey & White

Kancelaria zajmująca się profesjonalną księgowością, kadrami oraz doradztwem
podatkowym. Do dyspozycji klientów w każdej chwili pozostają wykwalifikowani
i doświadczeni pracownicy. W czasach nieustannie zmieniającego się prawa
podatkowego – zawsze na bieżąco.
www.greyandwhite.pl

CSW Znaki Czasu

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, jest jedną z najnowszych w Polsce przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej.
Stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce.
CSW pomaga (SLOW) w poszukiwaniu młodych artystów do działu (free:zone)
i wspiera dział (kultura).
www.csw.torun.pl
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Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu
Dla wszystkich czytelników (SLOW) przygotowaliśmy specjalny kod
rabatowy na dowolne zakupy w sklepie BabyProject.eu

SLOW20120573

Wystarczy wpisać ten kod w koszyku, podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie.

