No. 3.

Sierpień/Wrzesień 2012 (3)
Cena 15 zł (w tym 8% VAT)
INDEX: 283304
ISSN: 2084-7548

Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Czas dla mas
Marek Siudym
Umowy śmieciowe
Domy w stylu japońskim
Sok pajneplowy

ISSN 2084-7548

9 772084 754209

08

PODOBNO
DO TRZECH RAZY SZTUKA.

NIE PRZEKONALIŚMY WAS
DO ŻYCIA W RYTMIE SLOW?
PRÓBUJEMY JESZCZE
RAZ.
,
JEŚLI SIĘ NIE UDA... TO NIC...
WOLNO, SZYBKO, NIEWAŻNE...
WAŻNE, ABYŚCIE ŻYLI WŁASNYM
RYTMEM I PODEJMOWALI
WYŁĄCZNIE ŚWIADOME DECYZJE.
Koniec lata bywa przygnębiający. Urlopy się kończą, opalenizna
blednie, a wakacje stają się wspomnieniem. Dlatego w trzecim numerze
postanowiliśmy na chwilę zatrzymać czas i sprawić, by magia letnich
podróży trwała nieco dłużej… przynajmniej do kolejnego numeru.
W Japonii upewniliśmy się, że mniej znaczy więcej, w Egipcie, że nie taki
piękny raj jak go malują. Wiemy, że porozumieć można się z każdym
i w każdym języku, nawet jeżeli sok ananasowy czasem jest pajneplowy.
Spróbowaliśmy życia w pięciu smakach i nielegalnej wolności na squatach.
Wnioski? Podróż w stylu SLOW nie musi być długa i nudna.
Bo „slow nie jest tempem naszego życia, slow to filozofia życia”.
Nadal nie jesteście pewni?
Może przekona Was Markek Siudym. Uzależniony od pośpiechu, a jednak
czasu nigdy mu nie brakuje, na pracę, na pasje, na życie.

U
wierzcie:
szkoda czasu na pośpiech.
Zapraszam do lektury (SLOW) No.3.
Bartosz Klonowski
Redaktor Naczelny
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Projekty, które się udały

TOKIO JEST NAJWIĘKSZĄ
AGLOMERACJĄ NA ŚWIECIE.
MA POWIERZCHNIĘ
2185 KILOMETRÓW
KWADRATOWYCH.
MIESZKA TAM OKOŁO
12 MILIONÓW LUDZI.

JAPOŃSKIE

LESS IS MORE
Epoka ekspresyjnych i efekciarskich form w architekturze powoli dobiega końca.
W dobie wszechogarniającego konsumpcjonizmu coraz częściej doceniamy proste
i przemyślane rozwiązania, również te estetyczne. Podobnie dzieje się z architekturą
światową, dla której wyznacznikiem funkcjonalności i stylu zaczyna być nowoczesny
design z Dalekiego Wschodu.
Tekst: Jakub Lewkowicz
Obecna tendencja w architekturze to powrót do estetycznej oazy spokoju, harmonii formy architektonicznej i perfekcyjnie zaplanowanej funkcjonalności,
skoncentrowanej głównie na potrzebach użytkowników. Aktualnie z mody wychodzi powoli architektura
dehumanizacyjna „fuck the context”, proponowana
m.in. przez Zahę Hadid, a cytat „mowa jest srebrem, a milczenie złotem” ma swoje zastosowanie
w architekturze powściągliwej, w której znakomicie
sprawdzają się japońscy „architekci formalnego
spokoju”, np. Takeshi Hamada, Yutaka Yoshida, Keiji
Ashizawa, Sanaa czy Yasuhiro Yamashita.
Kulturę i architekturę japońską cechuje wyjątkowy
szacunek do środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do mieszkańców Europy Japończycy żyją
w harmonii z naturą, dopełniają ją i uważają się za
jej nieodłączną część. Wiąże się to po części z religią
shintoistyczną, której kluczowym aspektem jest
współistnienie z naturą – nie dominacja nad nią.

Skromność wyrazu formy, powściągliwość
i asymetria są dominującymi cechami japońskiej
architektury, zarówno tej tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Odzwierciedla się to w projektach japońskich
domów, których często powierzchnia użytkowa
jest niewielka (co wynika najczęściej z wysokich
cen gruntów w większych aglomeracjach miejskich
i z konieczności skupienia ogromnej liczby osób na
kilku metrach kwadratowych).
Na przykład Tokio, będące największą aglomeracją
na świecie, ma powierzchnię około 2185 kilometrów kwadratowych, na której mieszka około
12 milionów ludzi. W efekcie na 1 kilometr kwadratowy miasta przypada około 18 tysięcy mieszkańców.
Nie dziwi więc, że tokijczycy przyzwyczaili się do
mieszkania na małej powierzchni, a architekci
nowego pokolenia są zdeterminowani do tego,
by przekształcać niewielkie przestrzenie w komfortowe i funkcjonalne domy czy mieszkania.
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Lokalizacja

Jeżeli chcielibyśmy osobiście zobaczyć te perfekcyjnie zaprojektowane „małe maszynki do mieszkania”,
to największe skupisko nowoczesnych japońskich
domów znajduje się w Tokio. Wiele realizacji można
znaleźć także w takich miastach, jak Hiroshima,
Yokohama czy Yamanashi.

Forma

Prostota, brak zbędnego detalu architektonicznego oraz ograniczona paleta kolorystyczna (zwykle
dwa lub trzy kolory i materiały) to tylko niektóre
z cech charakterystycznych architektury japońskiej. W nowoczesnych domach nie znajdziemy
dachów wielospadowych, kolumienek antycznych
czy podkreślających wejście portali. Ascetyczna
powłoka skrywa jasne i delikatne wnętrze. Elewacje
większości domów pokryte są panelami aluminiowymi, tynkami cienkowarstwowymi, drewnem lub
betonem architektonicznym z odbitą strukturą
drewna. W większości przypadków (zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz) stosuje się naturalne
materiały. Dominuje wykorzystanie świetlików
dachowych jako głównego źródła światła we wnętrzu.
Stąd większość domów ma ograniczoną liczbę okien
w ścianach zewnętrznych.
Sama konstrukcja budynku najczęściej wykonana
jest z drewna bądź żelbetu. Kolorystyka elewacji jest
raczej stonowana i pozbawiona śmiałych akcentów.
W japońskiej zabudowie poza niewielką powierzchnią (średnio oscyluje ona na poziomie około
60 metrów kwadratowych, luksusem jest posiadanie
większego mieszkania) charakterystyczny jest także
brak piwnic. Wysokość pomieszczeń nie przekracza
zwykle 2,2 metra.

HOUSE IN KYOBATE TO NOWOCZESNY DOM JEDNORODZINNY
ZBUDOWANY W TR ADYCYJNYM JAPOŃSKIM STYLU. JEST MASYWNY I NIEZW YKLE SUROW Y. DREWNIANA DWUKONDYGNACYJNA
KONSTRUKCJA W POSTACI SZEŚCIANU SPRAWIA WRAŻENIE WYJĘTEJ Z ROGU CAŁEJ ELEWACJI I ZWRÓCONEJ W STRONĘ ULICY. NIEWIELKI
Z POZORU OBIEKT WEWNĄTRZ JEST NIEZWYKLE PRZESTRONNY I FUNKCJONALNY. PROJEKT I ZDJĘCIE: HORIBE NAOKO ARCHITECT OFFICE.

Funkcja

Funkcja japońskich domów jest niezwykle prosta,
a komunikacja pomiędzy pomieszczeniami zaprojektowana do minimum tak, aby stworzyć więcej
przestrzeni do mieszkania. Poszczególne funkcje
zazwyczaj planowane są na odrębnych poziomach, dzięki czemu mamy wyraźnie wyodrębnioną
przestrzeń techniczną od części dziennej, a część
dzienną (aktywną) odseparowaną od strefy nocnej
(wypoczynkowej).
Warto podkreślić, że pomieszczenia skoncentrowane są nierzadko w sąsiedztwie wewnętrznych
dziedzińców, co dodatkowo rozjaśnia pokoje
od środka. Dzięki temu istnieje możliwość redukcji
okien w ścianach zewnętrznych do minimum.
Każdy metr kwadratowy projektowany jest z chirurgiczną precyzją, by uzyskać maksymalnie funkcjonalną
przestrzeń bez zbędnych metrów kwadratowych,
które mogłyby być nieużytkowe. Sam plan budynku jest prosty, z wertykalnymi i horyzontalnymi
podziałami (ściankami działowymi), bardzo rzadko
można spotkać wewnętrzne ściany w formie łuków.

Wnętrze

Wnętrza tych domów cechują wysublimowana elegancja, prostota formy, nieograniczona przestrzeń,
wielokondygnacyjność, duża ilość antresol, dziedzińców, schodów i niezwykła czystość. W środku
dominuje głównie biel w połączeniu z naturalnym
drewnem i roślinnością. Każdy metr kwadratowy
jest perfekcyjnie zaprojektowany. Czasem zdarza
się, że jeden element wnętrza posiada dwie funkcje,
np. specjalnie zaprojektowane schody pełnią funkcje półek na książki, a spocznik między piętrami
służy jako skrzynia na zabawki dziecięce.
Co istotne, przy projektowaniu budynku i samego wnętrza zwraca się ogromną uwagę na ruch
słońca. Dzięki zastosowaniu dużej liczby świetlików
dachowych pomieszczenia przepełnione naturalnym światłem tworzą efektowny kontrast
z cieniem.

OUTSIDE IN TO PROSTE ASCETYCZNE WNĘTRZE WYKONANE Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO I POŁĄCZONE Z DREWNIANYMI ELEMENTAMI. ZA SPRAWĄ DUŻYCH PRZESZKLEŃ ORAZ OTWARTEGO PLANU
BUDYNKU UZYSKANO EFEKT ZBLIŻENIA Z NATURĄ. NATURALNE OTOCZENIE „WLEWA SIĘ” DO JASNEGO WNĘTRZA. SCHODY DRABINIASTE,
CHARAKTERYSTYCZNE DLA WIELU JAPOŃSKICH DOMÓW, OSZCZĘDZAJĄ POWIERZCHNIĘ KOMUNIK ACJI PIONOWEJ DO MINIMUM.
PROJEKT: TAKESHI HOSAKA ARCHITECTS, ZDJĘCIA: KOJI FUJII NACASA&PARTNERS.

Czy Polak też tak potrafi?

DAYLIGHT HOUSE ZLOKALIZOWANY JEST W ŚCISŁEJ TKANCE MIEJSKIEJ
(OTOCZONY Z KAŻDEJ STRONY SĄSIEDNIMI BUDYNKAMI). BRAK OKIEN W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH UZUPEŁNIONO REGULARNĄ SIATKĄ ŚWIETLIKÓW
DACHOWYCH WPROWADZAJĄCYCH ŚWIATŁO OD GÓRY. POMIĘDZY AKRYLOWYM SUFITEM A DACHEM ZNAJDUJE SIĘ PUSTKA POWIETRZNA
WYMUSZAJĄCA LATEM WŁAŚCIWY OBIEG POWIETRZA, KIERUJĄC JE BEZ PRZESZKÓD DO ŚWIETLIKÓW, KTÓRE WSPOMAGAJĄ WENTYLACJĘ.
PROJEKT: TAKESHI HOSAKA ARCHITECTS, ZDJĘCIA: KOJI FUJII NACASA&PARTNERS.

Nowoczesne japońskie domy charakteryzują się
ponadczasową formą i funkcją, bez detali utożsamiających lokalizację. I to dlatego z pewnością
wiele realizacji można przenieść na nasze polskie
podwórko. Nawet same materiały budowlane
mogą mieć zastosowanie w polskich domach. Tylko
czy pomysł ograniczania przestrzeni funkcjonalnej
do minimum spotka się z akceptacją Polaków?
Można w to wątpić, ponieważ najczęściej budujemy domy z ogromnym holem wejściowym i salonem na 45 metrów kwadratowych. Boimy się
płaskich dachów, a zamiast tego wybieramy te
wielospadowe, przez co sami ograniczamy sobie
powierzchnie użytkowe. To przykre, ale te bezsensownie zaprojektowane metry pod dziwnymi
skosami musimy potem wykończyć i ogrzać w sezonie grzewczym.
Polacy budują, nie zwracając uwagi na swoje potrzeby. Często są to domy dla wielu pokoleń. Niestety przyszłość weryfikuje plany.
Dzieci opuszczają rodzinne gniazdko i pozostaje wiele
niezagospodarowanej przestrzeni czy nawet pięter!
I co wtedy?
W Polsce użytkownikiem niewielkich domów w stylu japońskim jest zwykle pokolenie młodych ludzi,
którzy mają dostęp do zagranicznych magazynów,
którzy podróżują i widzą, na jakim poziomie estetycznym żyją ich zagraniczni koledzy. Ich świadomość konsumencka i potrzeby estetyczne wzrastają.
Czynnikiem determinującym młode osoby do
budowy małych funkcjonalnych domów są także
niskie koszty budowy (około 1700–2700 złotych
za metr kwadratowy powierzchni użytkowej), możliwość zakupu gruntu o niewielkich wymiarach czy
duża dostępność niezabudowanych i niewielkich
działek na obrzeżach centrum miast lub w bliskim
sąsiedztwie aglomeracji. Jednak i tutaj pojawiają
się problemy. Jednym z nich są zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

które określają minimalną powierzchnię działki
budowlanej, np. na 500 czy 1000 metrów kwadratowych. Działki 300-metrowe są rzadkością.
Innym problemem jest polskie przeświadczenie,
że domy drewniane nie są budynkami mieszkalnymi
na lata (częściej kojarzymy je z domkami letniskowymi bądź wypoczynkowymi). A przecież zaletami takiego budownictwa są: łatwy dostęp do materiałów,
szybkość budowy, cena oraz powszechna znajomość
technologii konstruowania domów drewnianych.
Bo prawie każdy wyedukowany budowlaniec potrafi
zbudować podobny dom.
Ostatnim czynnikiem, który wywołuje u Polaków
architektoniczny niesmak, jest dominacja doświetlenia dachowego nad przeszkleniami w ścianach
zewnętrznych. Zwykle ścisła tokijska zabudowa
miejska determinuje tego typu formalne zamknięcie się przed sąsiadami, redukcje okien z widokiem na innych i stworzenie delikatnej przestrzeni
wewnętrznej, która nasycona jest zielenią, dziedzińcami i górnym doświetleniem. Na szczęście żyjemy
w kraju, w którym łatwo o niezabudowane działki
z pięknym widokiem, dlatego też jesteśmy bardziej
wybredni i mniej skłonni do kompromisów życia
w ścisłej tkance miejskiej.
Trudno znaleźć w Polsce jakiekolwiek przykłady domów wzorowanych na japońskim funkcjonalizmie.
Jedyną znaną próbą zbliżenia się do miniaturyzacji
formy i funkcji jest planowana inwestycja na warszawskiej Woli, miedzy blokami na zbiegu ulic
Żelaznej i Chłodnej. Konstrukcja Jakuba Szczęsnego
(nazwana przez media najwęższym domem na
świecie) jest jednak tak naprawdę instalacją artystyczną. Mimo że zawiera wszystko to, co potrzebne
jest nam do życia: aneks kuchenny, łazienkę, biurko
i sypialnie, to trudno będzie mieszkać cały sezon
w mieszkaniu o szerokości około 1,5 metra.
Ważne jednak, że tak odważne pomysły powstają,
ponieważ niewątpliwie poszerzają społeczne horyzonty i rozwijają nasze spojrzenie na architekturę.
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PROJEKTANT
EMOCJONALNEJ
ENERGII
Projektuje meble, scenografie, produkty. Tworzy przestrzenne instalacje. Jego prace
charakteryzują się prostotą, subtelnością i elegancją. Urzekają go piękno natury oraz jej twórcza
moc, czemu daje wyraz w wielu swoich projektach. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań.
W tym roku Tokujin Yoshioka otrzymał nagrodę „Now! Design à Vivre 2012 Creator of the
Year” przyznawaną najbardziej znaczącym projektantom przez organizatorów paryskich targów
Maison & Objet.
Tekst: Julita Matusiak, zdjęcia: www.tokujin.com

Wenus z kryształów

Yoshioka słynie z eksperymentów z nietypowymi materiałami. Często współpracuje z naukowcami, wykorzystując
nowe technologie, dzięki czemu może realizować nawet
najbardziej ekscentryczne pomysły. Efektem takiej współpracy jest „The Crystallized Project”, na który składają się
obiekty zrobione z naturalnych kryształów.
Praca nad realizacją projektu trwała kilka lat i w końcu
przyniosła oczekiwane rezultaty. Pierwsze kryształowe dzieło
to zaprezentowane w 2007 roku krzesło Venus. Jego nazwa
wywodzi się od imienia bogini zrodzonej z piany morskiej
i nawiązuje do procesu powstawania kryształowego obiektu.
Krystalizacja zachodzi w specjalnych akwariach wypełnionych zawiesiną rozpuszczonych minerałów. Towarzyszy
jej muzyka wybrana przez artystę, a wibracje wytwarzane
przez dźwięki decydują o kształcie wytrącanych z cieczy
kryształów. Powstające w ten sposób struktury stopniowo
obrastają umieszczony w akwarium stelaż. Po miesiącu
krystaliczne dzieło jest gotowe i wyłania się z akwarium
w swej niezwykłej postaci.
Rola artysty sprowadza się tu do stworzenia warunków,
w których powstaje dzieło. Jego ostateczny kształt wynika
natomiast z procesów zachodzących zgodnie z prawami natury. Według Yoshioki ważną ideą, która powinna przyświecać
projektantom przyszłości, jest wcielanie do twórczości praw
natury, a jej celem nie może być tylko nadawanie rzeczom
formy, lecz przede wszystkim wzbudzanie emocji i poruszanie ludzkich serc. „The Crystallized Project” ucieleśniający w pełni poglądy Yoshioki artysta traktuje jako swego
rodzaju przesłanie. Właśnie za ten projekt Japończyk został
uhonorowany tytułem twórcy roku 2012. Podczas paryskich
targów odbyła się wystawa prezentująca kryształowe dzieła
artysty. Oprócz różnego rodzaju krzeseł i foteli pokazano:
kryształową różę, film wideo dokumentujący jej powstanie,
dwuwymiarowe, pokryte kryształami obrazy oraz akwaria
z powstającymi w nich obiektami.

Widzialne – niewidzialne

Yoshioka często mówi o fascynacji zjawiskami, takimi jak
światło, dźwięk, wiatr. Mimo że nie mają one „dotykalnej”
formy, bardzo silnie oddziałują na zmysły i emocje, co ma
dla niego ogromne znaczenie. Odzwierciedleniem fascynacji tym, co niematerialne są, często stosowane przez artystę,
transparentne tworzywa. Japończyk już od 2002 roku
eksperymentuje ze szklanymi materiałami. Pierwszy projekt
szklanej serii można podziwiać na wzgórzach Roppongi
w Tokio. Umieszczone tam krzesło o poetyckiej nazwie
„Chair that disappears in the rain” wygląda tak, jak gdyby
spływała po nim woda.
Kolejnym słynnym dziełem jest Water Block, czyli szklana
ława, której faktura igra ze światłem podobnie jak poruszana wiatrem tafla wody. Kilka takich ław umieszczono
na stałe w salach z obrazami impresjonistów w Muzeum
d’Orsey w Paryżu. Rozwijając pomysł, Yoshioka zaprojektował na zamówienie prywatnej galerii z Tokio wielki
(bo ponadczterometrowy) stół Waterfall. We wszystkich
wymienionych projektach tworzywem jest szkło optyczne,
a nieodzownym elementem współtworzącym efekt zamierzony przez artystę jest oczywiście światło.
Water Block stał się punktem wyjścia do stworzenia kolekcji przezroczystych mebli dla włoskiej marki Kartell.
Krzesła, ławy i stoliki tym razem nie zostały wykonane
ze szkła, a z delikatnego akrylu, co sprawia, że są niemalże niewidoczne. Kolekcję zaprezentowano w Kartell
Gallery w Mediolanie w specjalnie zaprojektowanej
na tę okazję instalacji Snowflakes. Meble rozmieszczono wśród
płatków śniegu zrobionych z przezroczystych elementów.
Wszystko odpowiednio oświetlone dało efekt pięknego
zimowego krajobrazu.
Transparentne materiały Yoshioka wykorzystał także w wielu innych projektach, np. dla Issey Miyake zaprojektował zegarek „O”, co w języku francuskim oznacza wodę
(eau wymawia się „O”).
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KRZESŁO MEMORY STWORZONO Z OPRACOWANEGO PRZEZ YOSHIOKĘ
MATERIAŁU, KTÓRY POWSTAŁ Z PRZETWORZONEGO ALUMINIUM. DZIĘKI TEMU MOŻNA ZMIENIAĆ KSZTAŁT KRZESŁA I FORMOWAĆ JE NA RÓŻNE SPOSOBY.

AKWARIUM TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ INTRYGUJĄCYCH OBIEKTÓW Z SERII CRYSTALLIZED
PROJECT. POKAZUJE PROCES POWSTAWANIA KRYSTALICZNEGO OBRAZU. NA ZDJĘCIU: TOKUJIN YOSHIOKA PODCZAS WYSTAWY MAISON & OBJET 2012.

U DOŁU: KRZESŁA VENUS. PIERWSZE KRYSZTAŁOWE DZIEŁA YOSHIOKI, POWSTAŁE W PROCESIE KRYSTALIZACJI, DO KTÓREJ DOCHODZI W SPECJALNYCH
AKWARIACH WYPEŁNIONYCH ZAWIESINĄ ROZPUSZCZONYCH MATERIAŁÓW. WIBRACJE WYTWARZANE PRZEZ DŹWIĘKI DECYDUJĄ O OSTATECZNYM KSZTAŁCIE
WYTRĄCANYCH Z CIECZY KRYSZTAŁÓW.

U DOŁU: STÓŁ WATERFALL ZAPROJEKTOWANY NA ZAMÓWIENIE PRYWATNEJ GALERII W TOKIO. MA PONAD CZTERY METRY DŁUGOŚCI I STWORZONY ZOSTAŁ
ZE SZKŁA OPTYCZNEGO. MOCNA FALOWANA FAKTURA PRZYPOMINA SPŁYWAJĄCĄ Z URWISKA WODĘ.
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Przezroczysty, o obłych kształtach rzeczywiście wygląda,
jakby został wyrzeźbiony z kawałka lodu.
Również w projektach architektonicznych artysta wyraził
swoje zamiłowanie do niematerialności. Jego model tradycyjnego japońskiego domku, w którym niegdyś odbywała
się ceremonia parzenia herbaty, jest w całości zrobiony
ze szkła. Zaprezentowany na Weneckim Biennale
w 2011 roku, prawdopodobnie w 2013 zostanie zrealizowany w naturalnej skali.

Bukiet czy księżyc?

Projektowanie krzeseł jest dla Yoshioki ważnym elementem twórczości. Krystaliczna Venus oraz wariacje
na jej temat lub przezroczyste krzesła i ławy są tylko wstępem do licznych propozycji projektanta.
Honey Pop to projekt z 2001 roku, który zdobył międzynarodowe uznanie i zagościł na stałe w wielu muzeach.
Zrobiony z papieru o strukturze plastra miodu (takiego
jaki wykorzystywany jest w chińskich lampionach) początkowo ma postać płaskiej dwuwymiarowej formy. Dopiero
po rozłożeniu staje się trójwymiarowym, bardzo lekkim
fotelem. Komercyjnym rozwinięciem projektu jest znana
seria Tokyo Pop wprowadzona przez Driade.
Kolejną nowatorską propozycją artysty są krzesła Pane
zrobione z poliestrowych włókien, które po włożeniu
do papierowej formy zapieka się jak chleb. Służy to utrwaleniu ich cylindrycznego kształtu.
Bardzo ciekawe projekty Yoshioka wykonał też dla Moroso.
Krzesło Memory stworzono z opracowanego przez designera materiału powstałego z przetworzonego aluminium. Dzięki temu można zmieniać jego kształt i formować
na różne sposoby.
Moon to z kolei bardzo proste krzesła o subtelnej linii.
Powstały z inspiracji efemerycznym, delikatnym światłem
księżyca. Niezwykłość zjawisk natury według artysty zdecydowanie przewyższa siłę ludzkiej wyobraźni, dlatego
w swoich projektach bardzo często do nich nawiązuje.
I nie dotyczy to tylko krzeseł.

Przestrzenie

Yoshioka pragnie, by jego projekty oraz instalacje
wydobywały wspomnienia doświadczeń powstałych w kontakcie z naturą, ale jeszcze bardziej zależy mu na tym,
by osadzały się w pamięci odbiorcy z taką samą mocą
i emocjonalną siłą jak autentyczne zjawiska przyrodnicze.
Bez wątpienia udało mu się to osiągnąć, prezentując na
wystawie „Sensing Nature” w 2010 roku w Tokio ogromną dynamiczną instalację Snow. W długiej na piętnaście
metrów gablocie, która umieszczona została w wielkim
jasnym pomieszczeniu, wirowały tysiące białych piór. I mimo
że projekt tylko imitował burzę śnieżną, to emocje i doznania, które wzbudzał u odbiorców, były w pełni prawdziwe
i z pewnością na trwałe zapisały się w ich pamięci.
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Na tokijskiej wystawie „Second Nature” w 2008 roku, której
Yoshioka był kuratorem, artysta zaprezentował instalację
Clouds. Przymocowane do sufitu przezroczyste włókna
zwisały jak chmury nad prezentowanymi tam obiektami
z krystalicznej serii, tworząc z nimi spójną całość.
Transparentne włókna Yoshioka zastosował także w kilku
innych instalacjach, m.in. we wspomnianej już Snowflakes
oraz w Sherman Contemporary Art Foundation w Sidney
w 2011 roku. Tym razem Japończyk wypełnił przestrzeń
trzema milionami przezroczystych włókien, układając je tak,
aby powstał efekt śnieżnych zasp, spomiędzy których wyłaniały
się szklane ławy. Przestrzenie Yoshioki to gra materii, form
i światła, która sprawia, że odbiorca może poczuć się tak,
jak gdyby wkroczył do magicznego, metafizycznego świata.

Blask tęczy

Yoshioka poprzez swoją twórczość oraz wypowiedzi kreśli
obraz wizjonera o duszy romantyka. Z pewnością potwierdza to projekt, na którego pełną realizację wciąż czeka.
Jego wielkim marzeniem jest stworzenie miejsca, w którym można byłoby zanurzyć się w wielobarwnym świetle
i poczuć je wszystkimi zmysłami. Pomysł ten zrodził się,
gdy artysta miał nieco ponad dwadzieścia lat. Przebywając
w Chapelle du Rosaire we Francji, zachwycił się kolorowym
światłem wypełniającym kaplicę. Projekt takiej przestrzeni
zaprezentował w 2010 roku w Beyond Museum w Korei.
Zrealizowano tam ośmiometrową instalację, złożoną z 500
kryształowych pryzmatów, które rozszczepiając przechodzące
przez nie światło, sprawiały, że przestrzeń wypełniał blask
tęczowych barw.
Wyobraźnia i inwencja artysty wydają się nie mieć granic.
Japończyk poprzez nawiązującą do natury twórczość pragnie pobudzać zmysły i uczucia ludzi, a poszukując nowych
rozwiązań, działa zgodnie z głoszonym założeniem, że projektant powinien być pionierem wprowadzającym w życie
nowe możliwości.
Yoshioka postanowił zostać designerem już w dzieciństwie.
W 1986 roku ukończył Kuwasawa Design School w Tokio,
po czym swój talent rozwijał pod okiem Shiro Kuramaty,
największego japońskiego designera XX wieku, oraz współpracując z projektantem mody Isseyem Miyake. Pozwoliło
to zaprezentować talent szerokiemu gronu odbiorców,
co zaowocowało podjęciem współpracy z wieloma europejskimi i japońskimi firmami. Do klientów Yoshioki należą
m.in. Hermes, Toyota, BMW, KDDI, Moroso, Swarovski
i Kartell. W 2000 roku artysta założył, mieszczące się
w Tokio, własne studio projektowe Tokujin Yoshioka Design.
Dziś czterdziestopięcioletni twórca jest jednym z najbardziej
znaczących, wielokrotnie nagradzanych projektantów na
świecie, a jego prace stanowią stałe ekspozycje w wielu muzeach, m.in. w MoMa w Nowym Jorku, Centrum Pompidou
w Paryżu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, oraz
Muzeum Vitra Design w Weil am Rhein w Niemczech.

Zalety kuchni w stylu slow

CHIŃSKA

FILOZOFIA
JEDZENIA

XX wiek wprowadził nas w kulinarny supermarket kultury. Nieustannie dowiadujemy się
o nowych tendencjach żywieniowych, które burzą nasze, ugruntowane już, wyobrażenie
na temat odżywiania. Może dlatego coraz chętniej sięgamy do sprawdzonych kulinarnych
tradycji. Jedną z najpopularniejszych staje się obecnie chińska kuchnia według Pięciu Przemian.
Tekst: Małgorzata Kowalewska, ilustracja: Maya Nieścier
W kulturze polskiej wiara we wpływ jedzenia na życie
była ugruntowana od dawna. Już w średniowieczu jadano
groch ze słoniną, które sprzyjając tyciu, miały zapewnić
szczęście i zdrowie. Uważano wówczas, że pulchna sylwetka
jest oznaką wysokiego statusu, a smakoszostwo świadczy
o towarzyskości.
Same składniki ówczesnej kuchni nie budziły w naszych
przodkach jakiś konkretnych zastrzeżeń. Kontrowersje
wzbudzać mogły jedynie dania obce. Żyjący w XVII wieku
Jan Chryzostom Pasek, zaproszony na bankiet carski,
na którym podano łabędzi kuper i kolano bieługi, skwitował: „[...] co to za moda zapraszać kogo na kolana
i dupę, a jeszcze żem nie wiedział, co to jest ta biługa”.
Ciężko więc było nas zadowolić daniami, które znacząco odbiegały od repertuaru polskich potraw. Dopiero w XIX wieku szlachta zaczęła się otwierać na cudzoziemskie kuchnie.

Dystans wobec zagranicznych potraw stale się kurczył,
a nasze rodzime przepisy traciły swoją odrębność i wyrazistość, coraz mniej wyróżniając się na tle kuchni obcych.
Nowe smaki i sposoby odżywania zamiast, jak do tej pory,
budzić lęk, zaczęły nas fascynować. Stąd też współcześnie
możemy zaobserwować duży wzrost zainteresowania kuchnią azjatycką i wschodnimi teoriami żywienia.
Odżywianie jest sercem tradycyjnej medycyny chińskiej,
która od tysiącleci nie ulegała zmianie. Jej źródła upatruje
się w dążeniu do nieśmiertelności i filozofii taoistycznej,
czerpiącej wiedzę z obserwacji przyrody.
Początki wspomnianej teorii żywienia nie są znane.
Uważa się, że powstała jeszcze przed metodami zapisu,
jakiś czas po odkryciu ognia. Pierwsze „publikacje” pochodzą z czasów dynastii Shang (17–11 wiek p.n.e.) i zostały
utrwalone na skorupie żółwia.

W czasie panowania dynastii Tang, uważanym za najświetniejszy okres dawnej kultury chińskiej (618‒907 wiek n.e.),
Sun Simiao napisał książkę okraszoną znamiennym tytułem „Terapia Żywności”, w której już tysiąc lat temu
stwierdził, że zanim lekarz podejmie leczenie, powinien
ustalić przyczyny choroby i przed zastosowaniem środków
farmakologicznych ustalić odpowiednią dietę dla pacjenta. Bowiem, zgodnie z założeniami tradycyjnej medycyny chińskiej, każda żywność jest sklasyfikowana jako
posiadająca szczególny charakter (zimna, gorąca, ciepła,
chłodna i obojętna), mający wpływ na funkcjonowanie
całego naszego organizmu. Chińczycy odkryli istniejący
we wszechświecie porządek i opisali go za pomocą dynamiki
sił Yin i Yang oraz żywiołów, od których pochodzi nazwa
diety – Pięć Przemian.

Yin i Yang

Według tradycyjnej medycyny chińskiej ciało ludzkie
posiada wyznaczone szlaki – meridiany, którymi krąży
energia życiowa „chi”, stanowiącą podstawę wszystkich
procesów życiowych. Organizm czerpie „chi” z trzech
źródeł: powietrza, pokarmu i zapasu przedurodzeniowego,
czyli daru otrzymanego od rodziców w chwili poczęcia.
Jej spokojny przepływ oddziałuje na zdrowie zarówno ciała,
jak i ducha, a gdy ustaje lub jest zaburzony, pojawiają się
symptomy choroby.
Zgodnie z taoizmem energia życiowa manifestuje
się jako Yin lub Yang. Ta pierwsza symbolizuje żeński
aspekt natury oraz liczby parzyste. Reprezentowana jest
przez czerń i Księżyc, oznacza bierność, smutek, zimę
i odpowiada jej noc. Natomiast Yang symbolizuje męski
aspekt natury i liczby nieparzyste. Reprezentowana jest
przez biel i Słońce. Oznacza siłę, aktywność, radość, lato
i odpowiada jej dzień. Z dynamiki sił Yin i Yang powstaje
owe pięć elementów: woda, drzewo, ogień, ziemia i metal.

Pięć Przemian po polsku

Jak Polacy podchodzą do tradycyjnej medycyny chińskiej
czy diety według Pięciu Przemian? Na pewno z coraz większym zainteresowaniem, choć zainteresowanie to wciąż
jest skoncentrowane na utracie zbędnych kilogramów.
Jak podkreśla Teresa Majewska, doradca żywieniowy i trener żywienia z pracowni Przestrzeń, sposobu odżywania
według medycyny chińskiej nie należy traktować jako diety. To raczej styl życia, który ze wsparciem specjalisty stosunkowo łatwo może zostać wprowadzony w codzienność.
Odżywianie według tradycyjnych zasad jest zarówno skomplikowane, jak i proste. Jest jak nasza fizjologia, bowiem niezaburzone ciało samo wysyła sygnały, a my za pomocą intuicji
powinniśmy je prawidłowo odczytywać, tym samym tworząc
w ciele harmonię. W praktyce jest jednak inaczej. Dlatego
trening żywieniowy obejmuje cykliczne spotkania, podczas
których systematycznie wprowadza się zmiany w żywieniu
dopasowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji każdego
klienta. Błędem jest stosowanie restrykcyjnych zakazów, z którymi spotykamy się często przy konwencjonalnych dietach.
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Typowe terapie odchudzające nieraz przyczyniają się do
zaburzeń metabolizmu oraz gorszego samopoczucia.
Przy świadomym zastosowaniu się do zasad odżywania według tradycyjnej medycyny chińskiej już po kilku tygodniach
możemy odczuć ustanie dolegliwości, z jakimi przyszliśmy
do terapeuty, a także uzyskać poprawę w funkcjonowaniu
innych obszarów naszego organizmu. Sposób odżywiania
wpływa na przykład na nasz głos – na barwę i jego brzmienie.
Katarzyna Bąkowicz, logopeda oraz specjalista emisji i higieny
głosu, ostrzega, że spożywanie dużej ilości produktów nabiałowych oraz cukru zwiększa produkcję śluzu w organizmie,
co owocuje jego „wilgotną barwą” (z charakterystycznym
przydźwiękiem zatokowym), wytwarzaniem głosu w sposób siłowy, w efekcie powodując zwiększone napięcie strun,
a w konsekwencji chrypkę i niedomogi głosowe. Podkreśla
również, że warto się zainteresować tradycyjną medycyną
chińską, potocznie nazywaną Pięcioma Przemianami, i próbować zmieniać żywienie według jej wskazówek.
Główna zasadą żywieniową jest świadome wybieranie produktów. Nie oznacza to, że wszystko, co kupujemy, musi pochodzić
z najdroższej półki opatrzonej napisem „organic”. Wybierajmy
żywność sezonową, świeżą, z własnej strefy klimatycznej oraz
konserwowaną naturalnymi metodami. Unikajmy produktów
wysoce przetworzonych, homogenizowanych, rafinowanych
i tych, które są genetycznie zmodyfikowane (GMO).

Kulturowe nawyki żywieniowe

Podobnie jak w każdej diecie, tak i w diecie Pięciu Przemian
na czarnej liście pojawia się cukier. Nazywany białą śmiercią
wychładza i zakwasza nasz organizm, osłabiając żołądek,
śledzionę i trzustkę. Zażywanie cukru ma wiele skutków
ubocznych, o czym wiedzą osoby walczące z kilogramami.
Aby zmniejszyć łaknienie na słodycze, potrzebujemy naturalnego słodkiego smaku, który znajdziemy w gotowanych
jarzynach i mięsie, jajach czy maśle. Dietetycy opierający
się na tradycyjnej medycynie chińskiej odradzają owoce
cytrusowe czy lody (które są stosunkowo mało kaloryczne),
bo osłabiają wyżej wymienione organy i pogłębiają wychłodzenie organizmu.
Bez względu na miejsce na świecie tradycyjna wiedza na
temat odżywiania była zawsze bardzo zbliżona. Może nie
w równym stopniu opisana i usystematyzowana, ale opierająca się na prawach natury i właściwościach pokarmów.
Przykładem są kraje południowe, w których spożycie cukru, z racji jego chłodzących właściwości, jest największe.
Kiedy przeanalizujemy naszą rodzimą kuchnie, okaże
się, że również stosujemy rozgrzewające przyprawy zimą,
np. do piernika, zaś latem raczymy się chłodnikiem,
który jest bogaty w orzeźwiający kefir. Podobnie ze zbożem,
popularnym właściwie we wszystkich kulturach, którego
natura współgra z każdym innym pożywieniem, a o którego zdrowotnych właściwościach nawet nie mamy pojęcia.
Może dlatego warto czasem zajrzeć do ponadprzeciętnej
kulinarnej wiedzy Chińczyków, do ich tradycji żywieniowych,
np. do kuchni według Pięciu Przemian, którą można zastosować w każdej innej kuchni świata.

SEZON
NA KULINARNE

SZALEŃSTWA

W meandrach kulinarnych poszukiwań kieruję się przede
wszystkim naturalnością produktów. Naturalne to w mojej opinii ekologiczne, smaczne i zdrowe. Zaczytując się
w artykułach dotyczących produkcji żywności, trafiłam
także na odniesienia do zasad zrównoważonego rozwoju.
Przyszło olśnienie: sezonowość w kuchni to pojęcie kluczowe, łączy bowiem te wszystkie wymienione cechy. Ściśle
wiąże się z dbałością o jakość przygotowywanych posiłków,
dlatego świetnie wpisuje się ideę slow food.

Jakość

Soczyste owoce, aromatyczne zioła, chrupiące warzywa
– tego wszystkiego możemy doznawać w kuchni sezonowej.
Prawdziwego smakosza nie da się oszukać soczystą czerwienią
truskawki w środku zimy. Podobnie jest ze sztucznie wyhodowanymi pomidorami, które bardzo często przemierzają setki
kilometrów, zanim dotrą na nasze talerze. Niepowtarzalność
sezonowej truskawki, pomidora czy sałaty to efekt współdziałania człowieka z naturą. Raczej jej wspierania, a nie poprawiania na siłę. Wszystkie produkty, które dojrzewają w pełnym
słońcu, nie mogą być naturalnie dostępne w środku zimy.
Zastrzyk energii słonecznej nigdy bowiem nie będzie tym
samym, co zastrzyk substancji chemicznej dodawanej
do produktu.

Zdrowie

„Sezonowość w kuchni” – pomyślałam. Zamknęłam oczy i przywołałam wspomnienia.
Smak świeżych truskawek, ugotowanych szparagów w sosie holenderskim, sałatki
z rukoli i duszonych kurek pod beszamelem. Zapach jagód i grzybów. Zaraz potem prawie
poczułam pod stopami trawę, a na twarzy muśnięcia wiatru i ciepło promieni słonecznych.
Otworzyłam oczy i pomyślałam: „To takie proste: sezonowe znaczy blisko natury!”.

Dietetycy wyspecjalizowani w kuchniach z długą tradycją zwracają uwagę na to, że organizm człowieka jest częścią innego,
większego organizmu – natury. Ta zaś oferuje nam swoje płody
w określonym czasie i miejscu. Bogactwo witamin i minerałów
w sezonowych, świeżych produktach jest nie do podrobienia.
Wiąże się to oczywiście nie tylko z ich ilością, lecz również
z dużo większą przyswajalnością w porównaniu z tymi, które
dostępne są w produktach przetworzonych. Walory naturalnego produktu to dużo więcej niż witaminy i mikroelementy.
To także witalność, która zasila organizm człowieka i jest
bezpośrednio związana z jego odpornością. Istotna jest również
ilość chemii użytej w produkcji – im bliżej zera, tym bliżej
ideału. Środki chemiczne zagarniają w produktach przestrzeń
zarezerwowaną dla witalności, zatem sztucznie wyhodowany produkt, niezależnie od tego jak bardzo kaloryczny,
pełen witamin i minerałów, zamiast zasilać organizm człowieka
energią, zabiera mu ją.
To stanowisko łączące wszystkie naturalne diety. Niestety
wiedza z nimi związana rzadko jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Przekazywana z pokolenia na pokolenie,
w wielu przypadkach intuicyjna, najczęściej jest bagatelizowana przez środowiska naukowe. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać, ponieważ w odpowiedzi na zalewające
świat epidemie chorób cywilizacyjnych powstają ośrodki
stosujące leczenie dietami naturalnymi. Zatrudniają nie tylko
dietetyków, lecz także personel medyczny. W takim miejscu
każdy pacjent ma regularnie wykonywane badania krwi,
moczu, ciśnienia tętniczego i inne. Dokumentacja pacjenta jest
skarbnicą wiedzy o tym, jaki wpływ na organizm człowieka
ma sposób odżywiania.

Lokalność

W ideę zrównoważonego rozwoju i ekologicznej produkcji
wpisuje się wspieranie lokalnych producentów. Każda wydana
złotówka to głos oddany na konkretnych producentów żywności. Korporacje, nawet te wspierające produkcję organiczną
i sprawiedliwy handel, często nie są w stanie spełniać wszystkich
wymogów ekologii, choćby ze względu na transport żywności.
Ilość spalin, jako produkt uboczny transportu, oraz konieczność
chemicznego zabezpieczenia żywności po to, żeby przetrwała
przewóz, wpływają negatywnie na końcową ocenę dostarczonego produktu. Zakupy bezpośrednio u producentów lub
u dostawców, których znamy, to zakupy od osób, którym ufamy.
Wpływamy w ten sposób na jakość upraw i hodowli, wspieramy
wspólnotę, inwestujemy w rozwój konkretnego regionu.

Różnorodność

Śledząc zmiany w repertuarze smaków, barw i zapachów,
jakie oferuje nam natura, nawet zimą nie powinniśmy czuć
się znudzeni. W chłodne tygodnie możemy cieszyć się całym
bogactwem warzyw korzeniowych i kapustnych. Dostępne
są nie tylko marchew, ziemniaki czy buraki, lecz także na
przykład rzepa, brukiew i topinambur (słonecznik bulwiasty).
Kierowanie się w kuchni sezonowością to najczęściej przeniesienie zainteresowania na prawie zapomniane, rzadkie produkty.
To odkrycie bogactwa ich zastosowania w sztuce kulinarnej.
Przykładowo dostępne w chłodne dni sałaty, takie jak roszponka
czy mniej popularna klajtonia (szpinak kubański), mogą być
spożywane zarówno na surowo, jak i podduszone czy ugotowane
w kremowych zupach. Sezonowość w kuchni o żadnej porze
roku nie musi więc skazywać na monotonię. Zawsze można też
posiłkować się produktami kiszonymi, suszonymi i pasteryzowanymi. Przez większość roku wybór mamy ogromny i daleko
wykraczający poza stałą ofertę supermarketów.

Gdzie robić zakupy?

Warto zacząć od najbliższego targu. Szukajmy przede wszystkim
sprzedawców, którzy mają w ofercie certyfikowane produkty
ekologiczne. Nie bójmy się pytać handlarzy o to, czy produkty,
które sprzedają, pochodzą z ich własnych upraw i hodowli.
Oglądajmy, próbujmy, jeżeli jest taka możliwość. Po jakimś czasie
nawiążemy dobre relacje z kilkoma sprzedawcami, będziemy
mieli ulubione stoiska i zakupy staną się prostsze.
Coraz więcej możliwości daje także internet. Lokalni producenci zrzeszają się i oferują zakupy online, często w formie
ekopaczek z przewagą produktów sezonowych. Możemy sami
komponować zawartość przesyłki. Wprawdzie nie będziemy
mogli ich obejrzeć ani dotknąć, ale zazwyczaj nie ma problemu z ewentualną reklamacją. Jeżeli jednak zdecydujemy się
na zakupy w supermarkecie, szukajmy produktów pochodzących z rodzimych upraw i hodowli, pamiętając o zasadach
zrównoważonego rozwoju i mądrze pojmowanej ekologii.
Sezon na kulinarne szaleństwa rozpoczął się i potrwa jeszcze
kilka miesięcy. Dlatego tak organizuję sobie czas, żeby móc
niespiesznie robić zakupy na targu. Nie muszę zamykać oczu,
by przywoływać wspomnienia. Smaki zupy szczawiowej,
jajecznicy z kurkami i świeżej truskawki robią swoje.

Tekst: Barbara Krzewska (www.jawkuchni.pl), zdjęcie: Anna Jasińska (na podstawie www.fotolia.pl)
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Co się stanie, jeśli inspiracje kuchniami odległych krajów
połączymy z pomysłowością kucharską? Weźmy za przykład
Brazylię. Użyte w odpowiedni sposób miejscowe produkty
brazylijskie, takie jak ryż, fasola, wołowina doskonałej jakości
czy owoce – mango, papaja, açai, tworzą naprawdę niesamowite dania. Oto kulinarna podróż, która pomoże przybliżyć
niektóre z nich.

Feijoada, czyli przysmak niewolnika

FEIJÃO COM ARKOZ
Historia kulinariów pokazuje, jak wiele spośród najwspanialszych potraw powstaje w ubogich
środowiskach – tam, gdzie dostęp do wymyślnych składników jest mocno ograniczony. Sztuka
łączenia dostępnych produktów w przemyślany sposób oraz umiejętność przygotowywania
potraw z wielką pieczołowitością sprawiają, że dania są niesamowite.
jest wciąż niedoceniana w

Polsce kuchnia brazylijska.

Tekst: Andrzej Czajka, zdjęcie: Paweł Paszek-pietruch

Świetnym przykładem

Bigos to danie, które każdy z nas poznał już we wczesnym dzieciństwie. Najlepszy bigos to niewątpliwie taki,
w którym znaleźć można różne rodzaje mięsa, grzyby
i inne dodatki. Jego ogromną zaletą jest to, że jest on potrawą jednogarnkową. Na podobny pomysł wpadli kucharze z innych państw, łącząc mięso i warzywa w tak fantastyczne dania, jak francuskie cassoulet czy węgierski gulasz.
Nie inaczej było w Brazylii, gdzie z połączenia fasoli i mięsa
powstała feijoada.
Początki tej potrawy sięgają czasów, kiedy w Brazylii rozwijało się niewolnictwo. Czarni niewolnicy po ciężkiej pracy
w gospodarstwie i na roli zmuszeni byli żywić się głównie
czarną fasolą i ryżem. Jedynym mięsem, jakie otrzymywali,
były resztki z pańskiego stołu, które łaskawie rzucił gospodarz,
lub odpadki, które po obróbce mięsa wyrzucali kucharze.
Aby przedłużyć ich przydatność do spożycia, niewolnicy
zaczęli je konserwować przy użyciu soli, następnie suszyć
na słońcu, tworząc coś, co do tej pory znane jest jako beef
jerky. Dodawano namoczone wcześniej mięso do gotującej
się fasoli, co sprawiało, że nabierała ona mięsnego aromatu, a całe danie stawało się treściwsze i pożywniejsze. Było
to na tyle smaczne, że szybko opuściło niewolnicze chaty
i zagościło na brazylijskich salonach. Nie obyło się rzecz jasna
bez małych poprawek – usunięto najbardziej żylaste części
mięsa i dodano krojoną w duże kawałki kiełbasę chourico
lub linguicę.

Sekret tkwi w dodatkach

Bardzo istotnym składnikiem serwowanej feijoady są dodatki.
Tradycyjnie podaje się ją z białym ryżem, który w Brazylii
przygotowuje się z cebulą i czosnkiem. Nie może również
zabraknąć zasmażki, która powstaje z mączki z manioku
(przesmażonej na tłuszczu wytopionym z boczku, z drobno
pokrojoną cebulą). Świetnym kontrastem dla tak dużej ilości

tłustych składników jest pomarańcza pokrojona w cienkie
plastry. W niektórych regionach podawane są także podduszone liście kale lub kapusta włoska. Jeśli chodzi o napoje,
to nic nie pasuje do feijoady tak dobrze, jak mocno schłodzone
piwo lub tradycyjny brazylijski drink – caipirinha.
Feijoadę w Brazylii (podobnie jak polski bigos) jada się najczęściej przy okazji imprez rodzinnych czy spotkań towarzyskich. O tym, jak wygląda proces jej przygotowywania,
śpiewa nawet brazylijski bard Chico Buarque w utworze
„Feijoada completa”. Niepisana reguła głosi, że najlepszą i najświeższą feijoadę w Brazylii można zjeść w piątki. Tego dnia
właściciele restauracji zlecają przygotowanie wielkiego gara tej
potrawy, spodziewając się zmęczonych ciężkim tygodniem pracy obywateli, którzy masowo odwiedzają bary, żeby wychylić
kufelek zimnego piwa Skol lub Brahma i zjeść coś pożywnego.
Czy może być coś lepszego od miski gorącej feijoady?

Barbecue à la pasterz

Gdy jest się brazylijskim ranczerem, jedną z rzeczy,
na których brak nie można narzekać, jest mięso, a zwłaszcza
wołowina. Gaúchos, pasterze z południowych regionów kraju,
owiani są niesamowitą ilością legend, na tle których amerykańscy kowboje wypadają jak banda maminsynków. Poza niebywałą
odwagą gaúchos zasłynęli świetnym sposobem grillowania
mięsa, zwanym churrasco. Słowo to w wolnym tłumaczeniu
znaczy to samo, co angielskie barbecue, ale na całym świecie
kojarzone jest z ranczerami i ich spojrzeniem na grillowane
mięsiwa. Doprawiane solą, pieprzem i czosnkiem, a następnie
pieczone na szpadzie nad rozżarzonym węglem drzewnym duże
kawałki mięsa nabierają wyjątkowego aromatu.
Brazylijczycy są wielkimi fanami mięsa, kwestią czasu
było więc powstanie restauracji serwujących churrasco.
Każda szanująca się „churrascaria” działa na zasadzie knajpy
rodízio, czyli all you can eat. Po uiszczeniu określonej kwoty
można wziąć udział w niekończącej się uczcie. A naprawdę jest co jeść. Zaczyna się od barów sałatkowych, gdzie
znaleźć można sałatki warzywne z dużą ilością majonezu,
a także brazylijski klasyk – sałatkę z serca palmowego i pomidorów. Jest również ryż z fasolą, czyli podstawa diety Brazylijczyków,
na tyle popularna, że polskie wyrażenie „chleb powszedni”
tłumaczy się jako feijão com arkoz, czyli właśnie duet fasoli
i ryżu. Gdy pierwszy głód zostanie zaspokojony, kelnerzy (często
w tradycyjnych strojach gaúchos!) zaczynają wnosić pieczyste.
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Króluje oczywiście wołowina, dominują smakołyki,
takie jak picanha (idealnie upieczona polędwica wołowa),
coração de frango (drobiowe serca, przysmak w Brazylii),
szynka wieprzowa i udka kurczaka regularnie donoszone
przez kelnerów i ścinane ze szpad, na których się piekły,
bezpośrednio na talerz klienta. Warto dodać, że kelnerzy
nie przestaną podawać dokładek, dopóki nie powie się im,
że ma się już dosyć. Wtedy serwują deser – najczęściej
ananasa grillowanego z cynamonem i cukrem trzcinowym.
Taki deser pomaga w trawieniu dużej ilości mięsa.

Z Libanu do Brazylii

Osoba, która dawno temu na Bliskim Wschodzie wpadła na
pomysł tej potrawy, z pewnością nie spodziewała się, że jej
popisowe danie stanie się kiedyś klasykiem kuchni brazylijskiej
i na stałe zagości w sercach Brazylijczyków.
Kibbeh, które prawdopodobnie powstało w Libanie lub Syrii
w latach 20., za sprawą ogromnej liczby emigrantów z Bliskiego
Wschodu dotarło do Brazylii. Przyczyn ekspansji tej potrawy
można się doszukiwać w powieści czołowego brazylijskiego
pisarza Jorge’a Amado pt. „Gabriela, goździk i cynamon”.
„W tych czasach zwabione przez kakao, które szczodrze obdarzało pieniędzmi, codziennie do osławionego miasta ciągnęły
różnymi drogami – morzem, rzekami i lądem, na statkach,
barkasach, łodziach, kutrach, na grzbietach osłów, piechotą,
wycinając ścieżki w lasach – setki mieszkańców różnych stron
kraju i cudzoziemców: z Sergipe i z Ceara, z Alagos i Bahii,
z Recife i z Rio, z Syrii i z Włoch, z Libanu, z Portugalii,
z Hiszpanii. Robotnicy, kupcy, młodzi ludzie w poszukiwaniu pozycji życiowej, bandyci i awanturnicy, całe zastępy
kolorowych kobiet...” – pisze Amado. Taki napływ ludności
mógł oznaczać tylko jedno – rozwój brazylijskiej kuchni.
Do tej pory w różnych regionach kraju można znaleźć potrawy, które powstały dzięki inspiracji innymi kuchniami,
ale żadna z nich nie odniosła tak wielkiego sukcesu,
jak kibbeh.

Kibbeh, kibe, quibe, quipe…

Wykonanie jest banalnie proste – wystarczy mielone mięso
(najczęściej jest to wołowina lub baranina) i kasza bulgur;
do tego posiekana cebula, mięta i przyprawy – pieprz, cynamon, kolendra, gałka muszkatołowa. Z całości, po uprzednim
zmieleniu, formowane są pulpety przypominające kształtem
piłkę do rugby, które nadziewa się farszem z orzechów pinii i mięsa, a następnie smaży w głębokim tłuszczu. Brzmi
smakowicie, prawda? I jest naprawdę wyśmienite. Gładka
masa z kaszy i mięsa pokrywa się chrupiącą skórką, czosnek
i cebula dodają nutki ostrości, a dobrze wyczuwalne zioła
– fantastycznego aromatu. Nie jest to jednak jedyna wersja
tej przekąski. Kibbeh, kibe, quibe, quipe i kebbeh ma jeszcze
więcej odmian niż nazw. Brazylijczycy najczęściej używają
określeń quibe i kibe. Oprócz tradycyjnego wariantu lubują
się także w kibe assado, które nie jest smażone, ale pieczone
w płaskiej foremce i przełożone nadzieniem. Po upieczeniu
jest krojone w romby i podawane z sosem z jogurtu, soku
z cytryny i ziół – mięty i pietruszki.
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Inną popularną wariacją na temat kibe jest kebbeh nayyeh,
czyli odpowiednik naszego tatara. Przygotowuje się ją w ten
sam sposób, ale nie poddaje obróbce termicznej. Nie cieszy
się ona jednak w Brazylii tak dużą popularnością, jak jej
złocista, chrupiąca kuzynka.
O niezwykłej popularności kibe w kraju nad Amazonką
najlepiej świadczy fakt, że kaszę bulgur można znaleźć
w brazylijskich sklepach pod nazwą trigo para kibe, czyli
dosłownie kasza na kibe.
Dostępne są także gotowe mieszanki przypraw, ale
Brazylijczycy i tak najczęściej stosują swój zestaw obowiązkowy, czyli cebulę, czosnek, pieprz, pietruszkę i miętę.
Do smażenia używa się zazwyczaj oleju słonecznikowego
z domieszką dende – typowego dla północnych regionów
kraju oleju palmowego. Dodanie chociaż kilku kropel
tego ciemnobrązowego tłuszczu gwarantuje niesamowity
aromat, typowy dla większości smażonych brazylijskich
przekąsek. W dużych miastach, np. w Rio de Janeiro,
aż roi się od ulicznych straganów, na których można zaopatrzyć się w tego rodzaju przysmaki. Kibe jest jedną z potraw,
na które można trafić najczęściej.

Smaki prosto z pieca

Zachęcony opiniami brazylijskich przyjaciół wybrałem się
na poszukiwanie kibe do warszawskich restauracji serwujących specjały kuchni brazylijskiej. Niestety, jedyne stricte
brazylijskie danie, jakie można w nich spotkać, to churrasco, czyli mięsne przysmaki z pieca opalanego drewnem.
W tej sytuacji musiałem obejść się smakiem. I nie był to
bynajmniej smak kibe. Dopiero w jednej z restauracji libańskich udało mi się znaleźć to, czego szukałem. Oprócz
wersji smażonej było także kibbe nayyeh – strzał w dziesiątkę!
O opinię poprosiłem Rafaela, Brazylijczyka mieszkającego
od kilku lat w Warszawie. – Nie jest to może to, co w domu
przygotowywała moja mama – odpowiada. – Wyczuwam
o wiele więcej przypraw, jest nawet skórka pomarańczowa.
Bardziej przekombinowane niż nasze kibe – dodaje.
Bliskowschodnia potrawa na tyle mocno zakorzeniła się
w kuchni brazylijskiej, że nikogo nie dziwi już nazywanie
kibe swoją przekąską.
– Wiemy, że nie jest to nasza potrawa, ale właśnie tak ją traktujemy – mówi pochodząca z Rio de Janeiro Mary Jerzak.
– Kibe jada się bardzo często, na przykład na urodzinach
czy innych uroczystościach, jest też dostępne w większości supermarketów – opowiada Mary. Nie potrafi jednak wyjaśnić, skąd taka popularność mięsnej przekąski.
– Kibe jest z nami od najmłodszych lat i znają je wszyscy.
Dorastamy, jedząc kibe, więc w pewnym sensie staje się
częścią nas. Mnie jego smak kojarzy się z dzieciństwem,
które spędziłam w Brazylii – dodaje. Podobnie jest z wieloma
innymi daniami, ale nie ma się czemu dziwić – Brazylia
kolonizowana była przez różne narodowości i to samo stało
się z jej kuchnią. Zanim zaczniemy badać, skąd danie pochodzi oraz kiedy powstało, pozwólmy sobie rozkoszować
się smakiem...
A kuchnia brazylijska jest po prostu wyśmienita!
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Czego potrzeba, by zdobyć olimpijski medal? Talentu? Determinacji? Szczęścia? Oczywiście.
Ale również odpowiedniego stroju. Gdy od podium dzielą ułamki sekund czy milimetrów,
ubranie musi pracować na zawodnika. Olimpijski sukces to wysiłek nie tylko sportowców, lecz
również anonimowych Chińczyków, Filipińczyków i Lankijczyków, którzy szyją ich stroje.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, zdjęcia: Oliwia Grochal

Nie szata zdobi człowieka, ale...

O tym, jak ważny jest ubiór dla sportowych wyników,
przekonali się pływacy na olimpiadzie w Pekinie w 2008
roku. Rewolucyjne kombinezony Speedo z opatentowanego materiału LZR najpierw testowane były w powietrznych tunelach NASA, a potem zrobiły olimpijską furorę.
98 procent medali w różnych dyscyplinach pływackich zdobyli sportowcy noszący ubrania LZR Racer Suit. Podniosła
się wrzawa i oskarżenia o tzw. technologiczny doping. FINA,
międzynarodowa federacja zarządzająca sportami wodnymi,
nie mogła zdecydować, co z tym zrobić. Czy zabronić używania LZR? Czy tylko wprowadzić ograniczenia? Przepisy
zostały zmienione w 2010 roku i choć materiał jest dopuszczony do użytku, to krój strojów jest już ściśle określony – nie
ma dziś mowy o pełnych kombinezonach. Panom pozwolono
jedynie na spodenki od pępka do kolan, a paniom na kostium
od szyi do kolan z odkrytymi ramionami.
Pekińska olimpiada była również tematem innych tekstylnych kontrowersji. Tym razem wokół warunków, w jakich
szyje się sportowe ubrania i obuwie. Głos w obronie praw
pracowniczych zabrała międzynarodowa kampania Playfair.
Jej argumenty i apele zdają się równie aktualne cztery lata
później, w obliczu kolejnych letnich igrzysk.

Złota olimpiada?

Olimpiada w Londynie miała być najbardziej przyjazna
ludziom i planecie. Tak zapowiadał komitet organizacyjny.
Powołano specjalną komisję nadzorującą przygotowania pod
względem zrównoważonego rozwoju. Wymagania wobec firm
przystępujących do olimpijskich przetargów zawierały zasady
społecznej odpowiedzialności biznesu, równości i sprawiedliwego handlu. Kolory opakowań żywności i napojów, które
sprzedawane były kibicom w czasie imprezy, pokrywały się
z kolorami koszów na śmieci. Wszystko po to, by ułatwić
recycling. Ponadto stroje brytyjskiej ekipy sportowej zaprojektowała Stella McCartney, uwielbiana przez wegetarian
działaczka na rzecz praw zwierząt. Olimpiada na medal?

Playfair bije na alarm

CHLEBA I IGRZYSK

Na kilka miesięcy przez rozpoczęciem igrzysk brytyjskie
media zaburzyły sielski obrazek. Wszystko za sprawą kampanii Playfair 2012, czyli porozumienia 22 związków zawodowych i organizacji pozarządowych z Wysp Brytyjskich,
koordynowanego przez Kongres Związków Zawodowych
(TUC) oraz Labour Behind the Label. Kampania już
dawno wskazywała na to, że producenci olimpijskich
ubrań, butów i gadżetów nie przestrzegają zasad fair
play. Dowody pojawiły się wraz z raportem „Fair Games?
Human rights of workers in Olympic 2012 supplier factories”

z maja bieżącego roku. Jak wskazuje koordynatorka kampanii
Playfair 2012, Sharon Sukhram: – Nasze raporty: „Toying
with Workers’ Rights” oraz „Fair Games?” ukazują, że robotnicy wytwarzający olimpijskie produkty i stroje sportowe
na potrzeby Londynu 2012 otrzymywali głodowe wynagrodzenie za pracę w szkodliwych warunkach. Cieszymy się
z tego, że organizatorzy Londynu 2012 wykonali krok we
właściwym kierunku, wprowadzając do kontraktów z firmami
zapisy o przestrzeganiu etycznych standardów.
Przedstawiciele kampanii dotarli do osób zatrudnionych
w dziesięciu fabrykach (w tym ośmiu produkujących
ubrania olimpijskie) w Chinach, na Filipinach i na Sri
Lance, produkujących między innymi dla marek: Adidas,
Next, Nike i Speedo. Łącznie zebrano prawie dwieście
wywiadów z pracownikami linii produkcyjnych, kadrą
kierowniczą, przedstawicielami związków zawodowych
i stref ekonomicznych. Jakie są wnioski? Takie same jak
przy poprzedniej letniej olimpiadzie: głodowe pensje,
przymusowe nadgodziny, blokowanie związków zawodowych, obchodzenie prawa pracy i nieprzestrzeganie
zasad BHP. Olimpiada zobowiązuje – produkcja musi
nastąpić w rekordowym czasie. W praktyce oznacza to
sto obowiązkowych nadgodzin w miesiącu, dwudziestoczterogodzinne zmiany, pracę siedem dni w tygodniu,
testy ciążowe przy przyjmowaniu do pracy, zatrudnianie
dzieci i stawki poniżej przepisowych pensji minimalnych.
– Wyzysku nigdy nie wolno uzasadniać. Sami nie chcielibyśmy być wyzyskiwani ani patrzeć, jak wykorzystuje się
naszych bliskich. Sprowadza się to do traktowania innych
z godnością oraz do możliwości pracy dla nas wszystkich
i w odpowiednich warunkach. Większość zatrudnionych
w olimpijskim łańcuchu dostaw to kobiety „uwięzione”
na niskopłatnych i niewykwalifikowanych stanowiskach.
Światowy kryzys ekonomiczny pogorszył jeszcze, i tak już
trudną, sytuację robotników i ich rodzin – mówi Sukhram.

Szwaczki przerywają milczenie

Podobne sytuacje opisała w kwietniu gazeta „The
Independent”, powołując się na własne dziennikarskie
dochodzenie. W fabrykach produkujących dla marki
Adidas w Indonezji (między innymi stroje dla brytyjskiej
ekipy olimpijskiej) odkryto rażące przypadki łamania
praw pracowniczych. Jak dodaje Sharon Sukhram:
– Większość globalnych f irm z kontraktami na
dostawę towarów i usług dla igrzysk olimpijskich
notuje pokaźne zyski. Adidas na przykład zapłacił 100
milionów funtów za to, żeby być oficjalnym sponsorem
strojów sportowych dla Londynu 2012, a CEO firmy
zarobił w zeszłym roku około cztery miliony funtów.
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W naszym raporcie jednak żadna z osób tworzących
produkty marki Adidas dla Londynu 2012 nie powiedziała,
że wystarcza jej pieniędzy na pokrycie podstawowych
potrzeb, takich jak wyżywienie, mieszkanie, wydatki na
leczenie. To jest wyzysk i żaden z pracowników nie powinien
być za to wdzięczny.
„Zarząd mówi, że nadgodziny są obowiązkowe” – gazeta
cytuje wypowiedź trzydziestodwuletniej Sobirin, zatrudnionej
w Tangerang przy produkcji obuwia sportowego. „Każdego
dnia zdarza się, że jakiś pracownik mdleje, bo jest wyczerpany lub źle się czuje” – dodaje. O innym zakładzie szyjącym na potrzeby brytyjskiej olimpijskiej drużyny piłkarskiej
opowiada Yuliani, dwudziestotrzyletnia szwaczka: „Trudno
jest dostać pozwolenie na to, by pójść nawet do toalety.
Jeśli już musisz pójść, sterta pracy robi się tak wysoka, że
kierownik krzyczy na ciebie. Nazywa cię psem, bezmózgowcem, niewykształconym”. Jej koleżanka Ratna dodaje: „Jeśli
kierownik na prawdę się zezłości, zaczyna rzucać butami.
Raz na mojej linii widziałam, jak pracownik dostał butem”.
Inni opisują przypadki bicia po twarzy i ciągnięcia za ucho
przez kierowników. W fabryce PT Pancaprima nadzorcy co
godzinę krzyczą na pracowników przez megafon za niewykonanie planu. „To jest poniżające” – mówi Margi Wibowo,
zatrudniona tam w magazynie.

Korporacje mają problem

Marki bronią się tym, że po prostu nie wiedzą o nadużyciach.
Giganci odzieżowi bardzo rzadko mają dziś swoje fabryki.
Zdecydowana większość produkcji jest zlecana zakładom
w krajach rozwijających się. A te, gdy nie nadążają z produkcją, podzlecają ją kolejnym, mniejszym warsztatom. Adidas
przeprowadza rocznie setki kontroli w 69 krajach, gdzie szyte
są jego ubrania oraz buty. I odkrywa tylko odosobnione
przypadki łamania praw pracowniczych. Zdarza się wtedy,
że pomaga rozstrzygać konflikty na korzyść pracowników,
jak w przypadku gdy indonezyjski zakład Golden Castle
wymagał pracy od wczesnego poranka do godziny 23. Jednak
częściej problemy są ukrywane przed audytorami, a osoby
zatrudnione przez fabryki zmuszane do kłamstw. Z raportu
kampanii Playfair 2012 można przeczytać także o trudnościach w pozyskaniu wywiadów z pracownikami – zarządy
pod groźbą utraty pracy zabraniają im samodzielnie rozmawiać z inspektorami marek, gdy ci (podobnie jak ankieterzy
Playfair) starają się do nich dotrzeć poza terenem zakładów.
– Playfair 2012 również doradzała londyńskim organizatorom, żeby podjęli współpracę ze związkami i organizacjami
prawa pracy w krajach, w których znajdują się fabryki, w celu
sprawdzania czy kodeks etyczny jest przestrzegany. Londyński
Komitet Organizacyjny Olimpiady nie zdecydował się skorzystać z tych porad i opierał się wyłącznie na audytach.
Oznacza to, że systemy wprowadzone po to, by monitorować
przestrzeganie kodeksu etycznego przez wykonawców, od samego początku nie były wystarczające – wskazuje Sukhram.
Przed oficjalnymi kontrolami w fabrykach pracownicy są
informowani, co mają mówić audytorom. Jedna z pracownic
Amerseas Enterprises Ltd w Chinach została zwolniona
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za ujawnienie przedstawicielom marki, że codziennie pracuje
do godziny 22. W tym samym zakładzie tuszuje się zaniedbania w stosowaniu zasad BHP. Z powodu tekstylnego kurzu
i drobinek materiałów unoszących się w powietrzu osoby na
hali produkcyjnej powinny nosić ochronne maski. Jednak
w związku z gorącem i zawyżonymi normami utrudniają im
one wykonanie dziennego planu. Raport cytuje wypowiedź
jednego z pracowników: „Dzienna norma ustalona jest na
600–700 produktów. Jak mogę wyrobić tę normę, jeśli mam
założoną maskę? Wymaga się od nas zakładania masek tylko
wtedy, kiedy klient przyjeżdża na inspekcję”.

Ciągle za mało

Organizatorzy londyńskiej olimpiady zrobili więcej niż ich
poprzednicy, jeśli chodzi o etyczne i ekologiczne standardy.
Aby wygrać olimpijski przetarg, firmy musiały na przykład
wykazać, jak spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej. W praktyce jednak coś zawodzi. Specjalna komisja, która monitorowała poczynania
komitetu organizacyjnego olimpiady (The Commission for
Sustainable London 2012), wyraziła swe zaniepokojenie
doniesieniami o łamaniu praw pracowniczych. Wezwała
ona organizatorów igrzysk do przeprowadzenia dochodzenia
w tej sprawie i podjęcia odpowiednich działań, jeśli okażą
się one prawdziwe. Działacze kampanii Playfair 2012 mówią
wprost: obecny system nadzoru fabryk nie sprawdza się.
Zamiast polegać na nieefektywnych audytach i inspekcjach,
należałoby raczej bezpośrednio włączyć pracowników i ich
organizacje przedstawicielskie w monitoring i działania na
rzecz polepszania warunków pracy.

Praca na rekord

Jak więc pogodzić tych, którzy chcą igrzysk (i wynikających z nich
zysków) oraz tych, którzy chcą chleba (i godnego życia)? Czy
jest to możliwe, jeśli prawie cały przemysł odzieżowy uwikłany
jest w sieć globalnych powiązań, w których korporacje pociągają
za sznurki? Tym większa jest więc odpowiedzialność organizatorów wydarzeń sportowych na światową skalę – olimpijski duch
fair play ma wtedy szanse przeniknąć na inne sfery życia. Tak jak jest to
zapisane w Karcie Olimpijskiej: „olimpizm dąży do stworzenia
sposobu życia opartego na (...) odpowiedzialności społecznej
i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych”.
Zatem, oglądając sportowe gwiazdy bijące rekordy na olimpijskich stadionach ozdobionych kosztującymi miliony reklamami
sponsorów, pamiętajmy o anonimowych osobach szyjących ich
stroje w rekordowym tempie i za grosze niepozwalające im na
przeżycie. Jak wskazuje Shaton Sukhram: – Playfair 2012 będzie
prowadzić swoją kampanię do września tego roku. Playfair Brazil
już rozpoczęła swoją działalność i wspieramy się wzajemnie.
W grudniu 2011 roku zorganizowaliśmy wizytę w Wielkiej
Brytanii dla naszych kolegów z Brazylii po to, żeby wymienić się
dobrymi praktykami. TUC będzie pomagał Playfair Brazil w ich
pracy po zakończeniu akcji 2012. Międzynarodowa kampania
Play Fair będzie kontynuowała swoje starania o szanowanie
praw wszystkich pracowników zaangażowanych w organizację
najważniejszych imprez sportowych.

Projekty, które się udały

RĘCZNA

ROBOTA
Markowe produkty to niekoniecznie szczyt luksusu i dobrego smaku.
Znane na świecie imiona i nazwiska projektantów wzbudzają zachwyt przede
wszystkim wąskiego grona wtajemniczonych. Może zamiast płacić za metki,
czasami lepiej wydać porównywalną kwotę na jakość i garderobę stworzoną
na miarę?

To jest dopiero prawdziwa miara smaku i czwarty wymiar elegancji.

Tekst: Ula Markof, zdjęcie: Oktawian Górnik

Gorset, suknia ślubna i stroik na głowę to trzy części garderoby, które w różnych odstępach czasu pojawiły się w mojej
szafie. Ich powstanie było czasochłonne, wymagało wielu
rozmów, przymiarek, co idealnie wpisuje się w coraz popularniejszy w Polsce nurt powolnego konsumowania mody, czyli
krawiectwa na miarę. Gorset złożony z kilkudziesięciu elementów wyszedł spod ręki warszawskiej gorseciarki – przy mocnym związaniu zwęża moją talię do 59 centymetrów. Stroik,
czyli dużą białą różę na opasce ozdobioną piórami marabuta,
zrobiła specjalnie na mój ślub Joanna Denier, projektantka
kapeluszy. Trzecia i ostatnia kreacja uszyta specjalnie dla mnie
na miarę to krótka sukienka ślubna, którą niebawem przefarbuję w farbiarni Teatru Wielkiego na wyrazisty kolor.
Mój zbiór kosztował mnie ponad 4 tysiące złotych i wiem,
że spokojnie będę go mogła przekazać kolejnym pokoleniom.
Dlaczego? Bo krawiectwo na miarę zapewnia ubraniom
wiele żyć…

żeby stwierdzić, że bespoke tailoring do najtańszych
nie należy. Piotr Kamiński wylicza, że cena garnituru
z wełny angielskiej lub włoskiej zaczyna się od 4,5 tysięcy
złotych, ale kwota ta może osiągnąć kilkadziesiąt tysięcy.
– Wszystko zależy od tkaniny, jakiej użyjemy, i tego, czy garnitur
jest uszyty całkowicie ręcznie – dodaje Piotr Kamiński.
Sebastian Żukowski uszył dla swojej klientki trzyczęściowy
kostium za 12 tysięcy. W krakowskiej pracowni Liberman,
założonej przez dwie projektantki – Małgorzatę Grzywnowicz
i Małgorzatę Węgiel, za garnitur należy zapłacić około 3 tysięcy złotych. Od podobnych sum zaczynają się
także ceny w firmie Krawiec Wiśniewski. Ceny porównywalne są do markowych garniturów szytych seryjnie.
– Tutaj jednak nie płaci się za marketing, ale za jakość materiałów i wykonania – zapewnia Janusz Wiśniewski z pracowni Krawiec Wiśniewski, która ma swoje filie w Gdyni
i w Warszawie, a szyje dla panów już od czterech pokoleń.

Inny wymiar

Tylko dla dojrzałych

– Czy pani w ogóle wie, czym różni się bespoke tailoring
od made to measure? – na dzień dobry testuje mnie Sebastian
Żukowski, konstruktor, krawiec i projektant w jednej osobie, prowadzący w Warszawie własną pracownię krawiecką. Nie wiem, więc szybko zostaję uświadomiona. Ubrania
można podzielić na trzy kategorie: ready to wear (czyli
wszystkie produkowane seryjnie, maszynowo i na przemysłową skalę), made to measure (to ubrania, które są szyte
przemysłowo, ale do fabryki przesyła się wymiary wzięte
wcześniej z klienta) i bespoke tailoring (to proces, który zakłada pracę krawca i projektanta z klientem na każdym
etapie powstawania garnituru). Zanim ubranie zostanie
uszyte, trzeba przejść przez złożony proces decyzyjny – wybrać fason, materiał, podszewkę, guziki, następnie zaliczyć
kilka przymiarek i po miesiącu wytężonej pracy krawca
wyjść z pracowni z gotowym garniturem lub kostiumem.
– Szycie na miarę to inna bajka – tłumaczy Piotr Kamiński,
mistrz krawiecki z 22-letnim doświadczeniem, prowadzący
w stolicy własne atelier krawieckie. – W mojej pracowni
można zamówić garnitur, który w stu procentach uszyty jest
ręcznie (przy standardowym garniturze szwy ręczne to około
80 procent wszystkich). Bespoke tailoring to najwyższa jakość
na każdym etapie produkcji. Nie wszyscy wyglądają jak modele, dlatego zakładanie, że każdy będzie dobrze prezentował
się w gotowym garniturze kupionym w sklepie, to pomysł utopijny. Garnitur czy kostium uszyty na miarę spełni te wymogi,
bo będzie dopasowany wyłącznie do naszej sylwetki – przekonuje Sebastian Żukowski.

Cena nie gra roli

– Sztywnik z przewiewnego płótna z dodatkiem końskiego włosia potrafi być potwornie drogi – a to on, choć
niewidoczny, bo podszyty ręcznie pod materiał, nadaje mu formę – tłumaczy cierpliwie Sebastian Żukowski.
Do tego dodajmy wełnę z wigoni, wielbłądowatych żyjących
w Andach – metr materiału utkanego z ich runa kosztuje
5 tysięcy euro. Nie trzeba być geniuszem matematycznym,
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Po fali zachłyśnięcia się marką, logo i metką przyszedł czas
na nowy, choć relatywnie bardzo stary, koncept szycia na miarę. Kiedyś przecież wszystkie ubrania szyto na konkretny wymiar w kameralnych pracowniach. To właśnie te metody i sposoby przetrwały do dzisiaj. Wszyscy krawcy są zgodni – do ich
pracowni trafiają ludzie, którzy są dojrzali emocjonalnie, mają
gust, smak i cenią klasykę. W tej grupie znajdują się prawnicy,
lekarze, finansiści, biznesmeni i artyści, ale trafiają się także
studenci i panowie o nietypowych gabarytach. Kto konkretnie?
– W moim zawodzie nie jest w dobrym tonie podawać nazwiska klientów – tłumaczy Sebastian Żukowski.
Podobnego zdania jest Piotr Kamiński. – Podanie nazwiska klienta bez jego wiedzy i zgody mogłoby spowodować utratę zaufania do firmy. Tadeusz Królczyk
zapytany o znanych klientów odpowiedział przewrotnie:
– A czy dobry styl koniecznie musi mieć znane imię i nazwisko?
Wśród naszych klientów są artyści, ale nie celebryci z pierwszych stron gazet, są biznesmeni, ale nie setka najbogatszych
według „Forbesa”... Tadeusz Królczyk z Libermana dodaje:
– Naszymi klientami są osoby o bardziej wyrafinowanym
guście niż przeciętny, ceniący prostotę i oryginalność kroju
oraz osoby zmęczone pozornie dużym wyborem sztampowych
ubrań ze sklepów sieciowych. Ubrania uszyte według zasad
bespoke tailoringu można nosić latami. To zadziwiające,
bo ubrania z sieciówek mają raczej krótkie życie, które bezlitośnie skracane jest przez każde kolejne pranie. Dobrze skrojonemu garniturowi czy kostiumowi niestraszne są wahania
wagi właściciela. Dzięki dużym zapasom możliwe jest ich
przerabianie bez szkody dla materiału i fasonu.

Tendencje wzrostowe

W Polsce jest kilkanaście pracowni szyjących według światowych
standardów bespoke tailoringu. Co ciekawe, a nieczęsto spotykane wśród konkurujących ze sobą firm, krawcy o sobie nawzajem
wypowiadają się z szacunkiem. Janusz Wiśniewski, krawiec
i autor powieści „Życie skrojone na miarę”, której centralnym
punktem jest ubranie, a dekoracjami czasy PRL-u, tłumaczy:

– Pracownie miarowe prawie zniknęły z krajobrazu naszych
miast. Próbują je zastąpić hotelowi rezydenci renomowanych firm zagranicznych, szyjąc „korespondencyjnie na miarę”. Życzę dobrego samopoczucia ich klientom – dodaje
z przekąsem.
Wszyscy konstruktorzy cieszą się, że krawiectwo na miarę przeżywa prawdziwy renesans, a na ubrania tworzone w ten sposób zaczyna panować prawdziwy snobizm.
– Czy krawiec bez problemu rozpoznaje garnitur uszyty
na miarę? – pytam naiwnie. – Nie tylko krawiec, pani także by rozpoznała – zapewnia mnie Sebastian Żukowski.
Kobiety chętnie korzystają z usług krawcowych. Przychodzą
do nich ze zdjęciami ubrań albo gotowym konceptem, chcą
przerobić ubrania albo uszyć coś na specjalną okazję. W przypadku mężczyzn krawiectwo na miarę doczekało się większej
otoczki. Mekką bespoke tailoringu jest Savile Row w Londynie.
To tutaj skupiają się najbardziej znani krawcy specjalizujący
się w szyciu męskiej garderoby. Projektanci szyjący markowe garnitury na większą skalę o mało nie przyczynili się
do upadku lokalnych pracowni ulokowanych przy Savile Row,
często z sięgającą pokoleń historią i tradycją. Nastawienie
na podążanie za trendami, brak czasu na trwający kilka
tygodni proces i niechęć do skostniałej klasyki odebrały
krawiectwu na miarę klientów. Na szczęście dla bespoke
tailoringu zachłyśnięcie nowoczesnością nie trwało długo,
a firmy, które przetrwały, mogą cieszyć się powrotem klientów, którzy docenili styl i klasykę krawiectwa na miarę.
Skoro o klasyce mowa, czy w krawiectwie na miarę jest miejsce
na szaleństwa, trendy i łamanie zasad?

Ułańska fantazja

– Polacy są zachowawczy i ciężko namówić ich na wybór
wzoru materiału – broni się przed posądzeniem o niepodążanie za trendami Sebastian Żukowski. – Od lat namawiam
klientów na szycie garniturów w kratę i lekko zwężające
się nogawki spodni. Na razie bezskutecznie – dodaje. Piotr
Kamiński również nie odżegnuje się do trendów, tłumacząc, że jego pracownia ma swój styl, ale jest otwarta
na trendy i modę. – Nie wszystko to, co modne, pasuje
do każdego klienta – podkreśla Kamiński. W Libermanie
szyją awangardowe ubrania artyści, a jak zapewnia Tadeusz
Królczyk, w wykonaniu projektantek Libermana nawet klasyczna konfekcja wygląda wyśmienicie.

Na dobrej stopie

Ma miarę można zamówić nie tylko ubranie. Monika
Kielman, żona Macieja Kielmana, właściciela firmy
od czterech pokoleń robiących w Warszawie buty, opowiada o swojej firmie i produktach w taki sposób i z takim
zapałem, że sama mam ochotę zamówić klasyczne oficerki, a mężowi sztyblety. Buty od Kielmana z Chmielnej
to tradycja rodzinna sięgająca 1883 roku. Niegdyś na
równi doceniane przez cudzoziemców i rodaków, dziś to
Polacy stanowią 70 procent ich odbiorców. Kielman oferuje buty, które szyte są ręcznie – jedynie niektóre cholewki przeszywane są na starodawnej maszynie Singera.

– Nasze buty są wykonane z materiałów najwyższej jakości,
które gwarantują ich długowieczność, powstają bez używania toksycznych składników – zapewnia Monika Kielman.
Osobny materiał mogłabym poświęcić na opisanie
skór, z których powstają buty. Kielman współpracuje z francuskimi garbarniami (także z garbarnią polską),
które również pielęgnują tradycję rzemieślniczego fachu,
oferując niespotykane, nawet w butach markowych, cielęce
skóry – zapewniające wygodę, przewiewność i elegancję.
Płaszczka? Skóra strusia, a może ucho słonia? Najdroższe
buty robione są ze skóry aligatora. Obuwie robione
na miarę daje także szansę potraktowania stóp
i ich problemów w indywidualny sposób. Po zdjęciu miary majster rzeźbi kopyto odwzorowujące stopę klienta.
Gotową parę butów na miarę można odebrać po 3–4
tygodniach. Na obuwie wykonane z materiałów, które
wymagają sprowadzenia, czas oczekiwania się wydłuża.
Ceny? Gotowe buty, wśród których znajduje się prawie 200 modeli, to wydatek rzędu 2350 złotych. Obuwie
szyte na miarę jest droższe i kosztuje 2920 złotych.
Wielbiciele skóry aligatora za swoje buty będą musieli
wydać 7 tysięcy. Drogo? To kwestia względna, bo obuwie
od Kielmana przetrwa wiele lat, a przechowywane z drewnianymi prawidłami nie straci fasonu.

Skrojone na miarę

Najbogatsze i najbardziej świadome mody kobiety,
czyli te zajmujące honorowe miejsca w pierwszych rzędach,
mają projektantów na swoje usługi. Zamawiając pół kolekcji haute couture, w pakiecie dostają przymiarki, przeloty
krawcowych i ekspresową obsługę. Wydają na ten przywilej
fortunę, ale wyglądają zawsze jak spod igły. W tym przypadku ręcznie naszywane cekiny, ręcznie tkane hafty czy
kilometry jedwabiu tworzą całość wyglądającą jak dzieło sztuki. Na zamówienie i na miarę można zrobić bieliznę, torebki, buty, kapelusze, rękawiczki – ręczna robota
połączona z geniuszem projektanta to najlepsza rekomendacja. W czasach, gdy kupujemy w sieciówkach tanie
T-shirty, których taśmowe uszycie zajęło półtorej minuty,
szycie na miarę to powrót do korzeni – czasów, w których
ceniono dobre rzemiosło, a ubrania nie były odhumanizowane. Świadome spowolnienie życia i nastawienie na jakość
(a nie na ilość i tempo) to idealne warunki do wzrostu znaczenia między innymi krawiectwa na miarę.

Dziękujemy pracowni krawieckiej Zaremba

za umożliwienie wykonania zdjęć do artykułu.
www.zaremba-krawiec.pl
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magic
blue

Zdjęcia
Marcin Twardowski
Współpraca

Katarzyna Konieczka
Barbara Olejniczak

Make up

Patrycja Hełminiak

Modelki

Alex, Magda i Nastasha
ML STUDIO (www.mlstudio.com.pl)
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Fotograf

Marcin Twardowski
Absolwent wrocławskiego kulturoznawstwa.
Miłośnik tradycyjnych technik fotograficznych ‒ kocha kwadraty, przytula polaroidy,
ale także świeci jak miliony pikseli. Głównie portretuje i fotografuje modę.
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Młodzi projektanci ubierają polskie ulice. Oryginalnymi wzorami,
formą i kolorem skutecznie walczą z nudą.
Efekt – miejski i designerski.

STREETWEAR

Joanna Hawrot

Dream Nation

Marta Kuba

Mamapiki

Kolekcja zainspirowana postacią nieznajomej kobiety. Pierwsze
sylwetki stworzone zostały jako próba poznania jej i zinterpretowania.
Różnorodność stworzonych sylwetek pokazuje, jak wiele postaci mieści
jedno ciało. Kolekcja jest imaginacją i surrealistycznym dialogiem
nieznajomej kobiety ze swoimi licznymi alter ego.
www.joannahawrot.com

To ekologiczna marka streetowa. Projektantki Dream Nation wierzą,
że siła tkwi w ulicy. Zarażają kolorem i odpowiedzialnym podejściem
do tego, co nosimy. Projektują własne printy, które drukują na dzianinie
bambusowej i bawełnie organicznej. Szyją wygodne ubrania
dla kobiet i dzieci.
www.dreamnation.eu

Projektantka inspirowała się współczesną rzeźbą oraz architekturą
m.in. Franka Lloyda Wrighta czy Richarda Serry. Jej kolekcja to połączenie
sztywnych materiałów, takich jak bawełna i flausz, z delikatnymi: szyfonem
i ortalionem. Całość jest dość monochromatyczna, główne kolory to biel
i delikatne odcienie beżu. Dodatkowym akcentem jest kolor srebrny,
który pojawia się w postaci dodatków: suwaków, wykończeń materiału
lub w formie podszewki.
www.martakuba.com

Mamapiki to warszawski label streetwearowy.
To unikatowe geometryczne cięcia, nieoczywiste połączenia materiałów,
optymistyczny minimalizm. Dziewczyny inspirują się miejską przestrzenią
i aktywnym stylem życia.
www.mamapiki.com

MLEKO

Natalia Siebuła

Projekt MLEKO został stworzony w 2009 roku w Gdańsku. Jest inspirowany
sztuką ulicy, popkulturą i folklorem. Autorzy wykorzystują doświadczenie
graficzno-projektowe i tworzą ubrania o ciekawych formach i nowatorskich
wzorach. MLEKO współpracuje z małymi zakładami krawieckimi i firmami
rodzinnymi. Ma więc wpływ na każdy etap produkcji swoich ubrań.
www.projektmleko.com

Jej celem jest projektowanie nowoczesnych i funkcjonalnych ubrań.
Minimalistyczne formy, obszerne kroje utrzymane w dość wąskiej palecie
barw mają stanowić oprawę dla osobowości klientów. Inspiracją
do tworzenia filozofii marki jest subtelne obserwowanie miasta w różnych
porach dnia, podczas każdej pogody i przy zmiennym natężeniu ruchu.
www.cloudmine.pl

Bola
Całość kolekcji ujęta została w geometryczne formy, które miejscami
wypełnia autorski nadruk — serigrafia. Sylwetki o charakterze unisex
powstały z połączenia różnych materiałów. Delikatne szyfony,
wełny i naturalna skóra tworzą pachtworkową konstrukcję. Zastosowane
kolory to odcienie szarości i beże dopełniane turkusem i ultramaryną.
www.bajerola-bola.com

Magda Hasiak
Projektantka szuka inspiracji w codziennym zabieganiu.
Z rozmachem wlewa swoją wyobraźnię w formę. Kreuje nieograniczone
kształty, zaskakuje szczegółem. „Nie projektuję, tylko kombinuję”
‒ mówi o swojej pasji.
www.magdahasiak.com

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
OM-D:CREATEYOUROWNWORLD
Nowa era cyfrowych lustrzanek właśnie się rozpoczyna! Cyfrowe lustrzanki, jako następcy aparatów
ze światłoczułym filmem, nie zmieniły się znacznie pod względem rozmiaru, wagi ani sposobu
obsługi. Rewelacyjny, nowy bezlusterkowy aparat OM-D ma niezwykle lekki i kompaktowy
korpus. Elektroniczny celownik pozwala fotografującym na weryfikację temperatury barwowej,
poziomu ekspozycji oraz zastosowanego filtru artystycznego w trakcie robienia zdjęć i kręcenia
filmów. Rewolucyjna, 5-osiowa stabilizacja obrazu i uszczelniony korpus umożliwią użycie aparatu
w każdych warunkach. Patrząc na zdjęcia zapisane w wyjątkowej jakości, powrócisz do emocji
fotografowanych chwil. Podziel się swoimi wrażeniami z innymi.

www.olympus.pl/omd

PAU L I N A

WYDRZYŃSK A
Rocznik: 1993

Fotografią zajmuje się od czterech lat, a wszystko zaczęło się
od spontanicznej decyzji o zakupie pierwszego aparatu.
Inspiracji szuka wszędzie — wśród przechodniów na ulicy,
czy oglądając pokazy mody. Na większości zdjęć pozuje jej młodsza
siostra Natalia. Dzięki temu widać, jak wspólnie się zmieniały.
Paulina robiła coraz lepsze zdjęcia, Natalia dorastała.
Mimo młodego wieku artystka ma na koncie publikacje
w branżowych magazynach, wystawy i wygrane konkursy.
Jej zdjęcie, obok prac stu innych artystów z całego świata,
zaprezentowano na wystawie zorganizowanej
przez włoskiego „Vogue’a”.

Na zdjęciach: Natalia Wydrzyńska

MONIK A

KOBUS

Rocznik 1983

Tegoroczna absolwentka Studium ZPAF, z wykształcenia
– filolog języka niemieckiego. Obraz sam w sobie fascynował
ją od zawsze. Najpierw był rysunek, z czasem zamieniła blok
i ołówek na aparat. Artystka ceni sobie portret konceptualny,
kreacyjny – w centrum jej fotograficznych fascynacji są osoby,
które spotyka na co dzień. O swojej fotografii mówi,
że jest poszukiwaniem prawdy o ludziach.

Po prawej autoportret artystki.

(67)

(68)

(69)

AKCJA: (SLOW) KUPUJE ZDJĘCIA II
W DRUGIEJ EDYCJI POSTANOWILIŚMY WYRÓŻNIĆ ZDJĘCIE PANA MARCINA NAGRABY.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH. O SZCZEGÓŁACH
AKCJI PRZECZYTAĆ MOŻNA NA NASZYM FANPAGE’U: WWW.FACEBOOK.COM/BESLOW.

TWOJA WŁASNA TEORIA SZCZĘŚCIA

MARCIN

NAGRABA

NA UWAGĘ ZASŁUGUJE WIELE INNYCH NADESŁANYCH ZDJĘĆ. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W AKCJI I ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA KOLEJNYCH JEJ ODSŁON.

1. JAKUB KRZYŻEK , 2. JUST YNA ŁACH, 3. KAMA KAM, 4. ALICJA ONIŚKO, 5. KATARZYNA GABRIELA, 6. MONIKA ORYSZCZAK ,
7. AGNIESZKA WANAT, 8. IWONA HARABIN, 9. DARIA GRAD-BERDAK, 10. MARCIN NAGRABA, 11. DARIA GRAD-BERDAK, 12. ANETA
URBAN, 13. AGNIESZKA WANAT, 14. AGNIESZKA BŁAŻOWSKA, 15. ANGELIKA KWIATKOWSKA, 16. HUBERT GRYGIELEWICZ, 17. ALICJA
ONIŚKO, 18. MONIKA ORYSZCZAK, 19. MONIKA ORYSZCZAK, 20. PAWEŁ KOST, 21. IWONA HARABIN, 22. AGNIESZKA BŁAŻOWSKA

Foto: Jan Lech

Wnikliwe spojrzenie na kontrowersyjne tematy

STUDIUM FOTOGRAFII ZPAF
zaoczne
i wieczorowe
dla początkujacych
i zaawansowanych
dla kochajacych
fotografię
www.studiumfotografii.zpaf.pl
www.zpaf.waw.pl
(72)

pl. Zamkowy 8, Warszawa

Yorki i pesudodworki, disco polo i odkurzacz od akwizytora. Po upadku komunizmu Polacy
zachłysnęli się kapitalizmem, masowo rzucili na niedostępne wcześniej towary i bezmyślnie
zaczęli podążać za różnymi modami, trendami i tendencjami.
Tekst: Rafał Hetman, ilustracja: Krzysztof Rogalski
Rzymianie mówili, że o gustach się nie dyskutuje. Starożytni
chcieli przez to powiedzieć, że owszem, rozmawiać można,
ale taka konwersacja od samego początku jest bezsensowna.
Bo jak stwierdzić, że słuszność ma, dajmy na to, Lucjusz,
który uważa kolor zielony za najładniejszy na świecie,
a w tym samym momencie Gajusz, dla którego czerwień
jest najpiękniejsza, się myli? Dla Publiusza Ligia jest kobietą
najpowabniejszą, ale już dla Kwintusa uroda Ligii jest co
najmniej pospolita i nie budzi zachwytu. I choć na temat
urody można się spierać, siedząc na powalonym konarze
drzewa gdzieś na przedmieściach Rzymu, to już w samej
stolicy cesarstwa wykształconym panom takich tematów
podejmować nie wypada, bo rozmowa nie doprowadzi
do konstruktywnych wniosków, za to może jedynie skłócić
dyskutantów.

Mądrzejsi od Rzymian

Projekty, które się udały

Dlatego dziś, w XXI wieku, my, którzy od Rzymian nauczyliśmy się niemało, powinniśmy się raczej zastanowić,
co sprawia, że człowiek, z założenia istota myśląca, podejmuje często decyzje, w których mózg nie bierze większego
udziału. Co powoduje, że ogromne rzesze ludzi zupełnie
sobie obcych mkną w jednym kierunku, żeby kupić tę samą
płytę z muzyką, taką samą koszulkę, wycieczkę w tym
samym kierunku? Jak to się dzieje, że naszą polską, nową
świecką tradycją stało się grillowanie? Czemu grillują
wszyscy – od dziadków po wnuków, od prezesów po szarych pracowników?

Wiele odpowiedzi

Próbując odpowiedzieć sobie na takie pytania, znalazłem
co najmniej kilka odpowiedzi (zwykłe tak bywa, że jedna nie istnieje i choćbyśmy chcieli uzyskać jedno proste
i konkretne wyjaśnienie, to musimy się zadowolić kilkoma).
Pierwsza z nich – najprostsza, wręcz wstydliwie banalna
– jest taka: ludzie chcą mieć to, co dobre. Dlatego Polacy
kupują płyty dobrych wykonawców. Uściślijmy, dobrych
ich zdaniem. Dlatego w 2011 roku najpopularniejszymi
płytami okazały się krążki Adele – brytyjskiej wokalistki
obsypanej sześcioma nagrodami Grammy, oraz zespołu
Zakopower, który wylansował piosenkę, przez życzliwych
nazywaną przebojem, pod tytułem „Boso”.
Czy takie produkcje są wartościowe, wnoszą coś nowego
do współczesnej kultury i sztuki, czy są po prostu dobre?
Nie jestem wybitnym znawcą muzyki, ale sądzę, że są to
płyty całkiem udane i niektórych utworów zawartych na
krążkach słucham z przyjemnością. Z pewnością znajdą się
i tacy, którym podobny repertuar nie przypadnie do gustu.

Tak jak wielu do gustu nie przypadło disco polo,
które w latach 90. XX wieku było muzyką idącą ramię
w ramię z popem. Do dziś wszyscy znają jednak tekst
piosenek: „Majteczki w kropeczki” czy „Jesteś szalona”.
A wielu, choć się nie przyznaje, lubi sobie posłuchać starych przebojów takich zespołów, jak Boys, Bayer Full czy
wokalistki Shazzy.

Łatwość, nie jakość

Kolejną właściwością, dla której decydujemy się na kupno
jakiegoś produktu, jest łatwość w odbiorze konkretnego
dzieła. I tak okazuje się, że dzieło dobre, ale trudne w odbiorze przegrywa dzisiaj z tym słabszym, ale łatwiejszym
w zrozumieniu.
Weźmy za przykład utwory Piotra Rubika, które przypominają muzykę klasyczną, choć w istocie nią nie są.
Zwykły amator muzyki chętniej sięga właśnie po Rubika
i jego skoczne melodie z klaskaniem niż po płyty z muzyką Leszka Możdżera czy Rafała Blechacza. Podobnie
jest z książkami. Hitem ostatnich lat okazała się powieść
„Dom nad rozlewiskiem” Małgorzaty Kalicińskiej. Książka
pokaźna, acz nietrudna w czytaniu. Powieść, która porusza tematy maglowane przez stulecia, która nie wnosi
nic nowego ani ciekawego (to już rzecz mojego gustu) do
światowej literatury. Mimo tego, Polacy rzucili się na półki
z „Domem” i napisanymi później „Powrotami nad rozlewiskiem” oraz „Miłością nad rozlewiskiem”. Kupili ponad
600 tysięcy egzemplarzy. Takiego wyniku tak zwani ambitni
autorzy mogą jedynie pozazdrościć. Dla porównania – tuż
po otrzymaniu nagrody Nobla przez Wisławę Szymborską
sprzedano zaledwie 115 tysięcy egzemplarzy jej tomików.
Przykład serii znad rozlewiska pokazuje, że Polacy wolą
zdecydowanie oglądać niż czytać. To pierwsze jest o wiele
łatwiejsze. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki Google
tytuł książki Małgorzaty Kalicińskiej, a w wynikach wyszukiwania, zamiast linków odsyłających do internetowych
księgarń, zobaczymy linki do artykułów na temat serialu
TVP zrealizowanego na podstawie książki albo do samych
fragmentów filmu. Tymczasem odnośniki do książki znajdują się na niższych pozycjach.

Bo w telewizorze było

Ważnym elementem kształtującym mody są oczywiście media.
Nie ma co wspominać tutaj o wpływie samych reklam na
nasze życie, bo jest on powszechnie znany. Ale warto przyjrzeć
się oddziaływaniom popularnych seriali. Chodzi mi tutaj
o konkretny przypadek, kiedy na antenie TVN pojawił się
serial „Teraz albo nigdy”.
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Jego bohaterowie w pierwszym i drugim odcinku udali się na
portugalską wyspę Maderę, gdzie mieli świętować Sylwestra.
I nie byłoby w tym może nic zaskakującego, ale po kilku
miesiącach od wyemitowania pierwszego odcinka Madera
stała się bardzo popularnym kierunkiem wycieczek polskich turystów. Chociaż ta niewielka wysepka na Atlantyku
nie jest tania – za siedmiodniowy pobyt trzeba zapłacić od
4 do nawet 8 tysięcy złotych. Okazuje się, że potrafimy wydać
więcej, tylko po to, żeby być trendy.

Bo sąsiad też ma

Chyba najważniejszym czynnikiem kształtującym polskie
gusty są sąsiedzi i znajomi. Kupujemy coś, bo już to u kogoś widzieliśmy. Stąd niczym nieuzasadnione dziś mody
na przykład na posiadanie Yorka, czyli psa rasy Yorkshire
Terrier. Rasa ta powstała w XIX wieku po to, by łapać myszy i szczury w domach biednych robotników. Później stała
się symbolem dobrego smaku i trafiła do salonów dobrych
domów w Anglii. Dziś Yorki i pojawiające się na rynku psy
yorkopodobne są maskotkami, zabawkami i przytulankami
w wielu polskich domach.
Inną dziwną modą Polaków są domy z katalogów, wyśmiewane nierzadko przez wielu architektów. Najgorsze z nich
są budowle à la dworek staropolski z obowiązkowymi stylizowanymi kolumnami. Może z daleka taki dom przypomina
mickiewiczowski „dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany”, ale problem w tym, że ma z dworkiem niewiele
wspólnego. Zwykle taki projekt ma nieodpowiednie proporcje,
w dachu umieszczone plastikowe okna, a do całej konstrukcji
doklejony jest garaż – rzecz w XVIII niespotykana.

W ciemnej masie

Ciekawe zachowania gromadne opisał jeszcze w XIX wieku
francuski filozof, socjolog i lekarz Gustaw Le Bon. W swoim
genialnym dziele „Psychologia tłumu” zawarł chyba wszystkie
ważne informacje i ciekawe przykłady zachowań wielkich
grup ludzi: tłumu, społeczeństwa, narodu.
Już w pierwszych zdaniu swojej pracy zawarł myśl, która może
być mottem niniejszego artykułu. „Charakterystycznym rysem
obecnego wieku jest górowanie nieświadomej działalności
tłumu nad świadomą działalnością jednostek” – napisał
Le Bon. Francuz zwracał uwagę, że w ludzkiej masie człowiek
przestaje być indywidualnością. „W tłumie zanika świadomość
własnej odrębności, uczucia i myśli wszystkich jednostek
mają jeden tylko kierunek. Powstaje jakby zbiorowa dusza”
– wyjaśniał. Wtedy ludzie bezmyślnie ulegają owczemu pędowi. Rzucają się na przykład na cukier w sklepach i wykupują
niemal cały towar na rynku, sprawiając tym samym, że jego
cena drastycznie wzrasta. Takie zachowanie konsumentów
obserwowaliśmy półtora roku temu. W szczytowym momencie
„słodkiej paniki” za kilogram cukru trzeba było zapłacić
przecież nawet 6 złotych. Trzeba w tym miejscu wyjaśnić,
że na początku 2011 roku ceny cukru wzrosły nieznacznie m.in. z powodu malejącej ilości tego towaru na rynku
Unii Europejskiej, ale tylko w Polsce masowe kupowanie tego
produktu doprowadziło do tak drastycznych podwyżek cen.
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Nagromadzenie miernoty

Le Bon ma o tłumie jak najgorsze zdanie. „Tłum to nagromadzenie miernoty, nigdy zaś inteligencji” – pisał.
Dzisiaj możemy mówić nie tylko o tłumie jako dużej ilości
ludzi stojących w jednym miejscu, zgromadzonych w określonej sprawie. Współcześnie tłum to najczęściej klienci centrów
handlowych, fani muzyki na koncercie, a także użytkownicy
portali społecznościowych.
Wszystkie te zbiorowiska ludzi mają określone cechy. Pierwszą
z nich jest wspomniana utrata własnej indywidualności.
Ile razy zdarzyło mi się widzieć przez centrami handlowymi
ludzi wchodzących i wychodzących tylko przez jedne drzwi,
mimo że drugie, tuż obok, były otwarte.
Jak zauważa Le Bon w tłumie jednostka zaczyna odczuwać
jakąś niezwyciężoną potęgę. Według Francuza człowiek w takiej zbieraninie nabywa cech przeciwnych do tych, które
każdy z nas posiada indywidualnie. Chodzi tu o podatność
na sugestie. Zazwyczaj nie ufamy politykom obiecującym nam
gruszki na wierzbie, ale w tłumie zaczynamy być łatwowierni.
Przez to nietrudno nami manipulować. „Jednostka w tłumie
to ziarnko piasku wśród innych ziarenek, którym wiatr miota
według własnego kaprysu” – twierdził filozof. Czy to właśnie
z tego powodu wśród polityków coraz modniejsza staje się
kampania bezpośrednia? Mam tu na myśli wiece wyborcze,
spotkania kandydatów na posłów w małych wioskach, słynne
już, gospodarskie wizyty premiera i jego objazdy po Polsce.

Zachłyśnięci

Trzeba przyznać, że Polacy nie są jedynym narodem,
który podąża za modą. Wszyscy ludzie ulegają pokusom
i każdy z nas często idzie za stadem. Polski przypadek jest
jednak szczególny.
Kiedy Polacy zrzucili z siebie jarzmo komunizmu, kiedy
zniknęła cenzura, a w sklepach pojawiły się towary, których
nigdy u nas nie było, wręcz rzucono się do półek. Chcieliśmy
spróbować rzeczy, których nie można było dostać w czasach
minionego ustroju. Nasze zachłyśnięcie się wolnością sprawiło,
że wszelkie mody z zagranicy trafiały w Polsce na bardzo
podatny grunt. A Polacy, czasem bez opamiętania, korzystali
z możliwości, jakie przyniósł im nowy system. Do naszych
domów zapukali akwizytorzy, którzy oferowali niespotykane
dotąd towary. Sprzedawali roboty kuchenne, „niezbędne”
superodkurzacze i inne sprzęty gospodarstwa domowego,
które „na pewno się przydadzą” i „ułatwią życie”. Polacy
kupowali. Dziś nikt już tego nie robi.

Pomyśl, zanim zdecydujesz

triline tabletY 7” i 10”

Nie twierdzę, że posiadanie Yorka to powód do wstydu, nie
uważam też, że mieszkanie w budowli dworkopodobnej to
obciach. Każdy powinien zdecydować, co mu jest do szczęścia potrzebne i nikt nie powinien zawracać sobie głowy
opiniami innych (tym bardziej jakiegoś pismaka z Warszafki).
Warto jednak czasami pokazać, że wybory, których dokonujemy w życiu, nie zawsze są tylko naszymi wyborami, a mody
i tak przeminą. Dlatego starajmy się wybierać świadomie,
nie zwracając uwagi na to, co robią wokół inni.
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MAŁO CZYTELNE
SPOŁECZEŃSTWO
„Nie mam czasu” to jedno z najczęściej słyszanych dziś zdań. Ma ono swoje konsekwencje
również dla słowa pisanego. Potwierdzony badaniami wzrost liczby absolwentów wyższych
uczelni idzie w parze z jednoczesnym spadkiem czytelnictwa i rozumienia obszernych tekstów
drukowanych.

Czy jest jakiś sposób na czytelniczą obojętność w dobie powierzchownego
surfowania po różnorodnych treściach? Slow reading proponuje celebrowanie minut.
Tekst: Katarzyna Żyszkiewicz, ilustracja: Agnieszka Pietrzykowska

Zatłoczone rzymskie lotnisko. Ciągnące się w nieskończoność
minuty oczekiwania w kolejce do kontroli biletów. Nagle
w wertowanej od niechcenia gazecie niezwykłe odkrycie – jednominutowa bajka na dobranoc. Tak zaczyna się jedna z najważniejszych książek ruchu slow „Pochwała powolności”, która
ugruntowała pozycję Carla Honore jako międzynarodowego
rzecznika idei slow. Nie zgłębia ona wprawdzie problemu
czytelnictwa, jednak jej początkowe strony doskonale oddają
kierunek, w jakim nieświadomie i nieuchronnie zmierzamy.

W telegraficznym skrócie

Opowiedzenie „Królowej Śniegu” czy „Kota w butach”
w 60 sekund może się wydawać nierealne czy wręcz absurdalne. Z drugiej jednak strony, czy na samą myśl o takiej
możliwości nie mamy ochoty, jak to zrobił Honore, krzyknąć „Eureka”? Takie baśniowe pigułki mogłyby się okazać
doskonałym lekarstwem na nękającą współczesne społeczeństwo chorobę – chroniczny brak czasu, na czytanie także.
W XXI wieku, w którym powiedzenie „czas to pieniądz”
jest chyba jednym z najbardziej trafnych, każda droga na
skróty wydaje się na wagę złota. Jest przecież tyle rzeczy do
zrobienia, tyle informacji do przyswojenia, a doba ma tylko
24 godziny. I paradoksalnie absurdalne 60 sekund staje się
bardzo powszechnym rozwiązaniem, często nawet nieświadomie przez nas stosowanym.

Znaki czasu

Nie chodzi tu zupełnie o lenistwo czy ignorancję. Nasze umysły
zwyczajnie dostosowują się do zastanej sytuacji. Zalewani ogromną ilością informacji, zaopatrzeni w technologie pozwalające na
szybki dostęp do nich pragniemy dowiedzieć się jak najwięcej,
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ale też jak najszybciej. Nasz świat nie stoi w miejscu i nie
porusza się z jedną prędkością – on cały czas przyśpiesza.
Nowatorskie, mniejsze i bardziej wielofunkcyjne gadżety pozwalają nam na błyskawiczne zapoznanie się z najnowszymi
informacjami, w których jakość staje się coraz mniej ważna,
ustępując miejsca zwięzłości i szybkości, z jaką do nas trafiają.
Przeskakujemy z jednego artykułu do drugiego, przeważnie
bez większego skupienia na jego treści, w efekcie czego nasza
percepcja staje się coraz bardziej powierzchowna, a wiedza,
choć rozległa, niedokładna.

Wyzwanie: książka

Czytanie tekstów wymagających skupienia staje się trudnym wyzwaniem, ponieważ – jak twierdzą eksperci – nasze
internetowe przyzwyczajenia (czytanie haseł, odnośników,
wybranych informacji, przeskakiwanie z tematu na temat itp.)
uszkadzają zdolności przetwarzania i przyswajania dłuższych
treści. Twierdzenie to zawarł w swojej książce The Shallows
„What the Internet Is Doing to Our Brains” („Co internet robi z naszym mózgiem”) Nicholas Carr, amerykański
pisarz zajmujący się tematyką technologii, kultury i biznesu. Nagle więc 60 sekund przestaje być tak nonsensowne.
Skoro większość z nas nie potrafi się skoncentrować na tyle,
by ze zrozumieniem przeczytać cały artykuł, lektura książki
staje się zadaniem niezwykle trudnym. Kilkusetstronicowe
publikacje czy nawet bajki dla dzieci wydają się reliktem minionej epoki. I tak na dobrą sprawę właśnie w tym momencie
powinnam zacząć się zastanawiać, jaki sens ma dalsze pisanie
tego tekstu, skoro szanse na to, że ktoś poza redaktorem
naczelnym dotrwa do jego końca, są znikome. Z nadzieją
i wiarą w naszych czytelników brnę jednak dalej, nie zważając
na przytłaczające dane statystyczne.
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Literacko i prasowo

Orientuj się!

Od dobrych kilku lat na świecie można zaobserwować znaczny spadek liczby czytelników książek. Nasz kraj nie jest tu wyjątkiem. Z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową
wynika, że w Polsce z roku na rok zainteresowanie słowem
pisanym jest coraz niższe, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Pierwszy poważny kryzys zaobserwowano w 2008 roku,
kiedy 62 procent ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich
12 miesięcy nie miało żadnego kontaktu z książką. I choć dwa
lata później wynik teoretycznie był nieco lepszy (56 procent),
to i tak nie ma specjalnych powodów do dumy. W tym badaniu
ów „kontakt” oznaczał bowiem nie tyle samo przeczytanie
książki, ile zajrzenie do słownika lub pobieżne przeglądanie
albumu.
Czytelnictwo prasy wcale nie wygląda lepiej. Z ankiety
za rok 2010 wynika, że gazet nie czyta nawet połowa Polaków.
Spośród pytanych jedynie 24 procent regularnie sięga po prasę
drukowaną, 41 procent robi to sporadycznie, a 35 procent
w ogóle. Badania potwierdzają również, że dłuższe teksty stają
się dla nas wyzwaniem. Tylko 53 procent przepytanych osób
w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających ankietę przeczytało
tekst dłuższy niż trzy strony. Paradoksalnie załamanie popularności czytelnictwa nastąpiło wraz z rosnącym poziomem
edukacji w kraju. Z początkiem XXI wieku, kiedy niemal
wszyscy zdający maturę idą na studia, tylko połowa dwudziestolatków przyznaje się do przeczytania przynajmniej
jednej książki rocznie. Najwyraźniej można być człowiekiem
wykształconym i nieoczytanym zarazem.

Czytelnicze rozkosze

niekontaktowi

Ratunek czy farsa?

Wyniki wspomnianych badań wykazały istotny problem
cywilizacyjny. Coraz częściej pojawiają się akcje społeczne propagujące czytelnictwo i wykorzystujące w tym celu
najróżniejsze techniki i argumenty. Od najbardziej znanej cyklicznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
po „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka” z ubiegłego roku.
Ta druga niewątpliwe zyskała sporą popularność dzięki seksualnym podtekstom.
Inny ciekawy chwyt zastosowali twórcy akcji „Czytaj! Zobacz
więcej”, która w tegoroczny Światowy Dzień Książki miała
swoją drugą odsłonę. W kampanijnym spocie celebryci i osobistości ze świata kultury wymieniają powody, dla których
nie warto czytać – bo to uzależnia, bo książki gryzą, bo i tak
je kiedyś zekranizują.
Jeśli chodzi o czytelnictwo prasy sytuacja wcale nie wygląda
lepiej. Z badań z 2010 roku wynika, że nawet połowa Polaków
nie czyta gazet. Spośród ankietowanych jedynie 24 procent
regularnie sięga po prasę drukowaną, 41 procent robi to
sporadycznie, a 35 procent ‒ wcale. Badania potwierdzają
również, że dłuższe teksty istotnie stają się dla nas wyzwaniem. Tylko 53 procent przepytanych osób, w ciągu dwóch
miesięcy poprzedzających badanie, przeczytało tekst dłuższy
niż trzy strony.
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Pierre Bayard, francuski pisarz i profesor literatury, twierdzi, że „człowiek wykształcony to nie ten, który przeczytał
taką czy inną książkę, ale ten, który potrafi poruszać się
pośród wszystkich publikacji, który wie, że tworzą one pewną
całość, i jest w stanie określić miejsce każdego elementu”.
Według Bayarda burzliwa dyskusja na temat książki, której
nie czytaliśmy, jest jak najbardziej możliwa, zwłaszcza jeśli
nasz rozmówca również z ową lekturą nie miał bliższego
kontaktu. Bo „kultura to przede wszystkim kwestia orientacji”. W dobie powszechnego internetu i technologicznych
dobrodziejstw w postaci iPhone’ów i tabletów orientujemy
się coraz łatwiej i szybciej.

Na szczęście Beyard ze swymi poglądami pozostaje w mniejszości, a współczesny pęd informacyjny, o dziwo, generuje
coraz więcej zwolenników powolnego czytania i kontemplowania przyswojonych treści. Obok slow food czy slow
life rozwija się także slow reading. Sympatycy tego ruchu
zachęcają, by wyłączyć komputery i czerpać radość z czytania
papierowej wersji tekstów oraz z możliwości ich całościowego
przyswajania.
I choć może to wyglądać jak namowa do porzuceni obowiązków i zapadnięcia się w fotelu z opasłym tomiszczem, to slow
reading wcale nie musi wymagać od nas dużego nakładu
czasu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele
okazji do lektury stwarza ich zabiegane życie. Wystarczy mieć
przy sobie książkę czy ulubione czasopismo, a odpowiedni
moment sam się nadarzy. Stojąc w kolejce, jadąc metrem
do pracy czy pociągiem w dalszą podróż. Nawet jeśli nie
zabierzemy ze sobą własnej lektury, to nie brakuje miejsc,
gdzie można je zdobyć. Dziś w kioskach możemy nabyć nie
tylko prasę, lecz także książki. Na wielu dworcach pojawiają
się również książkomaty, w których za symboliczną kwotę
można zakupić lekturę w sam raz na podróż. Warto korzystać
ze wszystkich wolnych chwil.
W „Pochwale powolności” Honore’a przytacza słowa izraelskiego pisarza Amosa Oza, które najprościej oddają idee slow
reading: „Każda przyjemność, jaką potrafię sobie wyobrazić,
i każda, której doświadczyłem, staje się jeszcze rozkoszniejsza,
kiedy dawkować ją sobie małymi łyczkami, jeśli podchodzić
do niej powoli. Lektura nie jest wyjątkiem”. Pamiętajmy
także, że to w dużej mierze od nas, czytelników, zależy
przyszłość i tej małej, i tej wielkiej literatury, bo to właśnie
istnienie czytelnika motywuje pisarzy do dalszego tworzenia.
Czytajmy książki powoli i rzucajmy wyzwania ich autorom, pokażmy im, że są idee, które warto na nowo połączyć
ze światem.

Z MIEJSCA
NA MIEJSCU
Wybierając EXPRESS INTERCITY, szybko znajdziesz się na miejscu. Nie ruszając się
z miejsca, zarezerwujesz i kupisz bilet przez Internet. Pociągi EIC są zawsze
na pierwszym miejscu pod względem szybkości, komfortu i punktualności.
Dla najbardziej wymagających pasażerów wystarczy miejsca w przedziałach
menedżerskich i Streﬁe VIP na Dworcu Centralnym. Po prostu, w EXPRESS
INTERCITY wszystko jest na swoim miejscu.
www.intercity.pl

Sprawź najlepsze,
aktualne połączenie.
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ŚWIAT
NA CYFROWYM
DETOKSIE
Wyobraźmy sobie dzień bez dostępu do e-maila i telewizji, bez możliwości zajrzenia na
Facebooka czy ulubione portale. Bez telefonu, którego dźwięk zazwyczaj sygnalizuje
kłopoty w pracy, bez plazmy w pokoju, na której moglibyśmy zobaczyć kolejne załamanie
w świecie finansów lub kolejny kataklizm nawiedzający naszą planetę. Prawda, że byłoby miło?
Niestety, dla wielu z nas cyfrowy detoks staje się dzisiaj niemałym wyzwaniem.
Tekst: Paweł Józefacki, ilustracje: Krzysztof Rogalski

Historia nowożytnego świata jest pełna odkryć i wynalazków, które od początku budziły strach przed integracją
z ówczesną kulturą. Dziś są one niezbędne i oczywiste.
Wydaje się, że obecna rewolucja technologiczna niczym
nie różni się od poprzednich. Należy jednak zdać sobie
sprawę z tego, że nowe technologie uderzają w społeczeństwo z nadmierną szybkością. Szybkością, która nie daje
ludziom wystarczającej ilości czasu na poprawną reakcję,
na wykształcenie odpowiednich i zdrowych schematów
zachowania oraz myślenia. Technologia atakuje instynkt
samozachowawczy w bardzo przebiegły sposób – usypiając
go. W efekcie jej użytkownicy stają się więźniami nowych
nawyków, które przejmują kontrolę nad dotychczasowymi
zachowaniami.

Dawca czy złodziej czasu?

Jednym z założeń twórców nowych technologii jest oszczędność czasu. A jednak jeszcze nigdy ludzie na całym świecie nie
mieli tak mało czasu dla siebie i swoich bliskich. Zostaliśmy
zniewoleni przez technologie, które miały przynieść wybawienie od pędzącego świata. Dostęp do internetu mamy niemalże wszędzie, czy to pijąc kawę w kawiarni, spotykając się

w barze ze znajomymi, czytając najnowsze wiadomości,
idąc ulicą, czy, o zgrozo, kierując samochodem. Giniemy
w potopie informacji, a świat rzeczywisty zlewa się
z tym cyfrowym coraz bardziej. Paradoksalnie technologia,
która sprawia, że życie jest coraz ciekawsze i bardziej kolorowe, nie uczy, jak odpowiednio jej używać. Niestety, rewolucja
w obiegu informacji nie przyniosła ze sobą instrukcji obsługi.
Dziś bariery, które dzieliły życie osobiste i służbowe, rozpadają
się, a przynajmniej tak wynika z raportu Forbes Insights.
Ankieta przeprowadzona przez Gyro wśród 500 osób zajmujących stanowiska kierownicze pokazuje nowy świat,
w którym praca przestaje być określonym czasem w ciągu
dnia, a staje się stanem umysłu. Podsumowanie raportu
potwierdza zmiany, które już od dłuższego czasu widać
w podejściu wielu osób do pracy. Ponad połowa respondentów stwierdziła, że przez 24 godziny na dobę otrzymuje
ważne informacje mające wpływ na decyzje biznesowe.
Tylko 2 procent osób odpowiedziało, że nigdy nie pracuje
w nocy i w weekendy, a 3 procent, że nie wysyła e-maili,
będąc na urlopie. Swobodny dostęp do informacji sprawia,
że wiele osób jest w pracy przez całą dobę i do tego 7 dni
w tygodniu.
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Życie „instant”

Brak czasu nie jest jednak jedynym problemem.
Dr Larry Rossen w książce „iDisorder: Understanding
Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold
on Us” podsumowuje wyniki badań i własnych spostrzeżeń na temat wpływu postępującej cyfryzacji na współczesne społeczeństwo. Wnioski są głęboko niepokojące.
Okazuje się bowiem, że ciągłe używanie nowinek
technologicznych może przeprogramować ludzki mózg
w taki sposób, że nie będzie on w stanie zapamiętać prostych faktów, mając świadomość, że są one w zasięgu klawiatury i wyszukiwarki Google.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy można było również
przeczytać o nowym zaburzeniu związanym z używaniem telefonów komórkowych. Wprawdzie nie jest to
jeszcze potwierdzone, ale wielu badaczy zaobserwowało,
że 70 procent osób nader często korzystających z telefonu ma syndrom fantomowych wibracji – czują wibracje
w kieszeni, mimo że nie ma w niej telefonu.
Nie tylko przyzwyczajenia ulegają zmianom. Media społecznościowe dokarmiają ludzki narcyzm, a ciągłe sprawdzanie telefonów prowadzi do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Uzależnienie od technologii osłabia zdolność
skupienia.
Te same media przedefiniowały także sposób, w jaki zawierane i utrzymywane są znajomości, a co ważniejsze,
także sposób tworzenia związków. Komunikacja w wersji
„instant” sprawiła, że partnerzy coraz mniej sobie ufają.
Stają się paranoikami, których uspokajają jedynie kolejne
aktualizacje statusów.

Niewątpliwie współczesne pokolenie przebyło bardzo długą
drogę, od zachłyśnięcia się nowinkami technologicznymi,
które miały pomóc w organizacji czasu, do próby ucieczki od
nich – by tego czasu mieć więcej. Wiele więcej osób organizuje sobie weekendy bez internetu, żeby na nowo odkrywać
zapomniane zwyczaje – rodzinne posiłki, spacery czy czytanie
książek w klasycznej drukowanej formie. Nawet firmy, których
istnienie opiera się na technologii, np. Intel czy IBM, prowadzą eksperymenty, w których raz w tygodniu wybrana grupa
pracowników na kilka godzin zostaje odcięta od wszystkiego,
co może rozpraszać ich uwagę. Jednym z coraz popularniejszych trendów w wyborze wakacji stają się ośrodki zabraniające używania internetu i telefonów podczas całego pobytu.
W pokojach hotelowych nie ma nawet telewizora czy radia.
Cyfrowa dieta to droga, która powinna pomóc wyrwać się
z technologicznego nałogu. Na święcie rośnie apetyt na wakacje
wolne od technologii. Mając odpowiednie środki finansowe, można odpowiedzieć na wyzwanie, jakie stawia przed
podróżującymi małe wyspiarskie państwo na Karaibach.
Saint Vincent i Grenadyny proponują specjalną wakacyjną ofertę zaprojektowaną tak, by odwiedzający przez siedem dni (i nocy) zapomnieli o współczesnej technologii.
Wszystkie gadżety zostają zamknięte i zwracane dopiero
z końcem pobytu.
Takie wakacje nie są przeznaczone tylko dla zamożnych.
Oderwanie się od monitora i telefonu na tydzień, weekend czy
nawet na kilka godzin może być naszym wyborem, niezależnie
od tego, gdzie jesteśmy. Cyfrowy detoks pozwala na wyciszenie
szumu informacji, na znalezienie miejsca, w którym można
naładować „wewnętrzne baterie”.

Cyfroholicy

Filozofia powolności

Nie będzie odkrywczym stwierdzenie, że korzystanie z technologicznych nowinek to jeden z głównych nałogów we
współczesnym świecie. Na przykład w Korei gry wideo są
sportem narodowym, oglądanym w telewizji przez miliony
fanów, a problem uzależnienia od technologii jest postrzegany jako poważny kryzys zdrowia publicznego. Szacuje
się, że ponad 30 procent obywateli tego kraju poniżej
osiemnastego roku życia jest zagrożonych uzależnieniem
od internetu. W świetle tych niepokojących statystyk rząd
Korei tworzy ośrodki, których zadaniem jest ratowanie
młodzieży przed uzależnieniem od świata cyfrowego.
Są one mieszanką wojskowego rygoru oraz ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu.
Problem uzależnienia został dostrzeżony także w innych krajach. Powstają ośrodki w Chinach i Stanach Zjednoczonych,
a światowi eksperci z zastanawiają się, z jak dużym problemem mamy obecnie do czynienia.

Pora zwolnić

Bez wątpienia coraz więcej osób potrzebuje wakacji od
technologii. Często jednak nie jest to takie proste. Interfejsy,
jakimi kontaktują się z odbiorcami strony internetowe, są
zaprojektowane tak, by jak najdłużej klikać we wszystkie
działy i informacje.
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Potrzeba spowolnienia nie jest niczym nowym w dzisiejszym
świecie. Wielu uczonych już przed wiekami ostrzegało,
że każdy człowiek potrzebuje odpoczynku dla swoich myśli.
W XVII wieku Blais Pascal pisał, że rozproszenie naszych myśli jest jedyną rzeczą, która pociesza nasz smutek,
ale i jednym z naszych największych nieszczęść.
Slow nie jest tempem życia, bo rzeczywistość zawsze będzie przyspieszać i zwalniać w miarę naszych potrzeb
i możliwości. Slow to filozofia podejścia do rzeczywistości.
Życie nie jest systemem wspomagającym rozwój technologii,
wręcz przeciwnie.
Technologia sprawiła, że coraz więcej i szybciej dowiadujemy się o wydarzeniach na całym świecie, umożliwia
nam ciągły kontakt z rodziną i znajomymi, niezależnie
od miejsca, w którym się znajdują. Internet jest nie tylko
źródłem wiedzy, lecz także bardzo dobrym narzędziem
wspomagającym naukę naszych dzieci.
Korzystając ze zdobyczy postępu, pamiętajmy jednak,
że doba zawsze będzie miała 24 godziny, a każda dieta
(także ta cyfrowa) powinna być odpowiednio zbilansowana
i mieć swoje ograniczenia. Trzeba być bardzo ostrożnym,
by coraz ciekawsze nowinki nie stały się wiezieniem dla
naszego czasu. Przecież życie jest czymś więcej niż zmieniające kolor piksele telefonu czy monitora.

UMOWY ŚMIECIOWE

PRZEPUSTKA DO KARIERY CZY

ZAWODOWA PUŁAPKA?

Krytykowane i odsądzane od czci, traktowane jak plaga, spychane
na margines – czy rzeczywiście umowy tymczasowe i cywilnoprawne
obniżają standardy na rynku pracy i zaśmiecają biografie zawodowe?
Opinię mają ostatnio nie najlepszą i w niezmienionej postaci raczej
ciężko im będzie odzyskać dobre imię.
Tekst: Krzysztof Nowak, ilustracja: Paweł Kuczyński

Podwójne standardy zatrudnienia?

Dlaczego formy zatrudnienia, które jeszcze nie tak dawno
były postrzegane jako dowód elastyczności i nowoczesności rynku pracy, stają się dziś niejednokrotnie przedmiotem
krytyki i powodem do dyskusji o konieczności przeprowadzenia reform? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta,
jak chcieliby tego ci, którzy nazywają umowy tymczasowe czy
cywilnoprawne, bo o nich tutaj mowa, umowami śmieciowymi.
Problem jednak rzeczywiście istnieje.
Aby zrozumieć, dlaczego coraz więcej ludzi nie tylko w Polsce,
lecz także w całej Europie pracuje w oparciu o umowy inne
niż umowy o pracę na czas nieokreślony, należy przyjrzeć
się reformom rynków pracy przeprowadzanym w Europie
w latach 80. i 90. XX wieku. Wówczas, w obliczu rosnącego
bezrobocia, wiele krajów, takich jak Hiszpania czy w późniejszym okresie Polska, zdecydowało się na poszerzenie palety
dostępnych form zatrudnienia, jednocześnie w obawie przed
protestami społecznymi nie modyfikując zasad zatrudniania
na czas nieokreślony. Ten brak symetrii i kompleksowości
reform doprowadził do powstania swego rodzaju dualizmu na
rynku pracy, gdzie pracownicy dzielą się na „szczęśliwców”
z umową o pracę na czas nieokreślony oraz resztę, która
często nie tyle chce, ile musi zadowolić się innymi rodzajami
umów. Obecny kryzys gospodarczy uwypuklił problemy wynikające z takiego stanu rzeczy, gdyż pracownicy zatrudnieni
w oparciu o „elastyczne formy zatrudnienia” najczęściej jako
pierwsi stają się ich ofiarami w obliczu pogarszającej się koniunktury. Zbyt często jednak w tej dyskusji przeciwstawia
się sobie partykularne perspektywy pracownika i pracodawcy,
zapominając o tym, jaką funkcję w gospodarce mogą pełnić
umowy tymczasowe i cywilnoprawne.

Rzut oka na statystki

Według najświeższych danych Głównego Urzędu
Statystycznego i Eurostatu, w Polsce 3,316 miliona osób,
czyli 26,7 procent ogółu zatrudnionych, pracuje w oparciu
o umowy tymczasowe, wobec średniej unijnej na poziomie
14,1 procent. Polska wyprzedziła tym samym dotychczasowego lidera klasyfikacji – Hiszpanię. W przypadku ludzi
młodych (15–24 lata) wskaźnik ten jest zdecydowanie wyższy
– w 2011 wynosił 64,6 procent i był drugim w krajach OECD
po Słowenii. Dodatkowo rosnąca rzesza osób pracuje na podstawie umów niepodlegających pod prawo pracy, czyli umów
cywilnoprawnych w postaci zlecenia i umowy o dzieło. Polskie
Ministerstwo Finansów szacuje tę liczbę na 800 tysięcy osób,
przy czym nie ma pewności, że dla wszystkich tych osób jest
to jedyne zatrudnienie. Jeśli jednak tak jest, to nie mają one
prawa do płatnego urlopu i nadgodzin, zwolnienia lekarskiego,
a w przypadku umów o dzieło również prawa do ubezpieczenia społecznego (zdrowotnego, emerytalnego i rentowego).
Nadal pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych nie
mogą tworzyć własnych związków zawodowych i wstępować
do już istniejących. Być może jednak ostatnia rekomendacja
Międzynarodowej Organizacji Pracy, uznającej skargę na
Polskę w tym zakresie, może skłonić decydentów do skorygowania tego stanu rzeczy.

Mówiąc o zatrudnieniu i jego formach, nie można zapominać o danych dotyczących bezrobocia – w Polsce kształtuje
się ono na poziomie 10,1 procent wobec średniej UE 10,2
(dane Eurostatu za marzec 2012 wg BAEL), jednak już przy
zastosowaniu metodologii krajowej wskaźnik ten wynosił
w marcu 13,3 procent. Bezrobocie wśród osób młodych
(do 24. roku życia) kształtuje się na zdecydowanie wyższym
poziomie procentowym – 26,9 dla Polski wobec 22,1 średniej unijnej. Tyle o danych. Ich interpretacja nie jest jednak
jednoznaczna i oczywista.

W nowym świecie

elastycznego zatrudnienia
Część ekonomistów zajmujących się rynkiem pracy uważa, że elastyczniejsze formy zatrudnienia pracowników
(także ich zwalniania) obniżają koszty ponoszone przez pracodawców, tym samym mogą skutkować większym popytem
na pracę, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które z racji wieku
nie mogą jeszcze pochwalić się wystarczającym doświadczeniem zawodowym. Pracodawca często woli nie ryzykować
i zatrudnić je na podstawie umów cywilnoprawnych lub
tymczasowej umowy o pracę. Może on w ten sposób poznać
nowego pracownika i zdecydować, czy jego kompetencje
odpowiadają danemu stanowisku i są zgodne z potrzebami
firmy. Ponadto zatrudnianie w oparciu o takie umowy pozwala szybciej reagować na zmieniającą się sytuację gospodarczą
– gdy ulega ona pogorszeniu, po prostu nie przedłuża się
umowy, a tym samym unika ryzykownego, kosztowniejszego
i czasochłonnego rozwiązywania umów na czas nieokreślony.
Z kolei dla osób chcących wejść na rynek pracy może to być
okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
które w przyszłości zaprocentują i poprawią jego pozycję
przetargową na rynku pracy. Jest to ważne szczególnie
w krajach, w których system szkoleń i praktyk zawodowych
jest słabo rozwinięty. Młodzi ludzie często decydują się
też na podpisywanie umów śmieciowych wyłącznie po to,
by zdobyć środki niezbędne do utrzymania się i finansowania
poszukiwań pracy wychodzącej naprzeciw ich oczekiwaniom.
Hipotezy te zdaje się potwierdzać fakt, że wśród osób w grupie wiekowej 25–54 liczba zatrudnionych tymczasowo spada
w Polsce do 23,5% z wyżej wspomnianych 64,6% dla osób
w wieku 15–24. W przypadku krajów OECD jest to spadek
z 26,4% do 10,2%. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy
niestabilna historia zatrudnienia (od zlecenia do zlecenia)
zaczyna ciążyć zamiast pchać do przodu?

W zaklętym kręgu umów śmieciowych

Okazuje się, że praca przez dłuższy okres na podstawie umów
tymczasowych bądź też umów cywilnoprawnych może być
pułapką, z której trudno się wydostać. Dochodzi w tym
przypadku do tzw. segmentacji lub dualizmu rynku pracy.
Wbrew zwolennikom hipotezy, według której umowy śmieciowe są tylko koniecznym etapem na ścieżce zawodowej
i ułatwiają dalszą karierę, w tym przypadku zakłada się,
że część pracowników, którym nie uda się płynnie przejść
na stabilniejszą formę zatrudnienia w odpowiednim czasie,
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jest w pewien sposób „stygmatyzowana” przez rynek pracy.
Ich szanse na znalezienie stałego zatrudnienia maleją zatem
z każdym rokiem przepracowanym na umowie śmieciowej.
Trudno więc mówić o konkurencyjnym i jednorodnym rynku
pracy, który daje równe szanse wszystkim osobom o zbliżonym
potencjale, a raczej o segmentach rynku, pomiędzy którymi
nie ma łatwego i płynnego przejścia. Wielu komentatorów
mówi w tym kontekście o prekaryzacji pracy i rosnącej
grupie prekariuszy skazanych na niepewność zatrudnienia,
ograniczony dostęp do kredytów mieszkaniowych czy też,
w wielu przypadkach, na brak odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości. Dane nie potwierdzają
jednoznacznie tej hipotezy, ale pokazują pewną regularność:
spośród osób zatrudnionych na umowę o dzieło w 2009 roku
30% miało dwa lata później umowę na czas nieokreślony,
a 10% było zarejestrowanych jako bezrobotne. W przypadku
osób zatrudnionych na czas określony w 2009 roku, 40,3%
miało już stałe zatrudnienie w 2011, a 7,8% osób przebywało
na bezrobociu. Natomiast spośród pracujących na umowie
na czas nieokreślony w 2009 aż 75,6% utrzymało taką formę
zatrudnienia, a szeregi bezrobotnych zasiliło tylko 3,4% z nich
(badania przytoczone w kwartalnym raporcie NBP o podaży
pracy z marca 2012 roku).
Zdaje się, że w Polsce istnieje tendencja do traktowania umów
cywilnoprawnych jako tańszego, łatwiejszego w obsłudze
i mniej zobowiązującego zamiennika umów o pracę. Mimo że
w sytuacji, w której zatrudniony musi pracować w określonym
miejscu, godzinach i pod kierownictwem, jest to niezgodne
z polskim prawem pracy (art. 22 Kodeksu Pracy), to znikome
egzekwowanie tych przepisów nie zachęca pracodawców do
zmiany takich praktyk, a wręcz prowadzi do ich intensyfikacji. Według raportu z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy za rok 2010, w przypadku 13,1% kontrolowanych
zakładów stwierdzono niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy (w porównaniu do 9,3% w 2009
i 8,8% w 2008). Dane PIP pokazały również, że ponad 20%
osób zatrudnionych w skontrolowanych firmach pracowało
w oparciu o umowę cywilnoprawną. Taka sytuacja sugeruje,
że pracodawcy w niewielkim stopniu przejmują się badaniami
pokazującymi, że pracownik, któremu stworzono stabilniejsze
warunki zatrudnienia, jest wydajniejszy. Wiele do życzenia
pozostawia również udział sektora prywatnego w finansowaniu
szkoleń zawodowych, a także dostępność tychże szkoleń dla
pracowników czasowych.

W stronę ujednolicenia

standardów zatrudnienia
W sytuacji, w której wiele krajów europejskich boryka się
z uciążliwym problemem bezrobocia i spowolnienia wzrostu gospodarczego, należy w najbliższym czasie oczekiwać
wzmożonej dyskusji o tym, jaką politykę dla rynku pracy
obrać. Zresztą kierunek zmian wskazała pod koniec 2010 roku
Komisja Europejska, która w swym raporcie formułuje kilka
podstawowych zaleceń, takich jak eliminowanie nadwyżki
tymczasowych form zatrudnienia, zmniejszenie pozapłacowych kosztów zatrudnienia czy zwiększenie publicznych
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i prywatnych wydatków na szkolenia. Co istotne, KE dostrzega potrzebę wprowadzenia nowej formy zatrudnienia
– „jednorodnej umowy na czas nieokreślony”, która łączyłaby
w sobie pewną elastyczność umów tymczasowych, gwarantując jednocześnie pewien stopień ochrony pracownika (tym
większy, im dłuższy staż jego pracy). Poszczególne kraje UE
powinny same jednak znaleźć rozwiązania najlepiej odpowiadające lokalnej specyfice rynku pracy.
W Polsce już trwa dyskusja o tym, w jaki sposób państwo
powinno odpowiedzieć na wymagania współczesnego rynku
pracy. Jednym z możliwych rozwiązań jest próba ograniczenia
powszechności umów śmieciowych poprzez wprowadzenie dodatkowych kryteriów niezbędnych do ich zawarcia.
I tak na przykład przy umowach cywilnoprawnych możliwe
byłoby wprowadzenie progu kwoty, na jaką opiewa umowa,
przy którym mogłaby być ona zawarta. Ważne, by uchronić
przed tego typu umowami osoby najgorzej zarabiające, gdyż
poziom ich zarobków nie pozwala odkładać dobrowolnie
pieniędzy na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście nie
chodzi w tym przypadku o próbę likwidacji umów cywilnoprawnych, ponieważ odgrywają one ważną rolę w wielu
rodzajach działalności zawodowej (artyści, dziennikarze,
tłumacze itp.). Innym rozwiązaniem jest pomysł analizowany obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
zakładający wprowadzenie nowych rodzajów umów: umowy
będącej rozwiązaniem pośrednim między umową zlecenia
a umową o dzieło, która podlegałaby składkom na świadczenia
społeczne, a także tzw. projektowej umowy o pracę, która
obowiązywałaby tylko na czas wykonania danego projektu.
Jeszcze innym rozwiązaniem jest wprowadzenie pewnej elastyczności do umów o pracę na czas nieokreślony – odprawa
za zwolnienie przysługiwałaby tylko pracownikom o określonym stażu, co miałoby zachęcić pracodawców do częstszego
zatrudniania w oparciu o stałe umowy. Chodzi też o to,
żeby pracodawcy przestali postrzegać odprawę jako swoistą
karę za zwolnienie pracownika, a raczej traktowali ją jako
odszkodowanie za rozwiązanie umowy za porozumieniem
stron, które niezbędne jest zatrudnionemu do utrzymania
się w czasie poszukiwania nowej pracy.
Jedno jest pewne: w szybko zmieniającym się świecie także
rynek pracy nie będzie stać w miejscu, tym bardziej że staje
się coraz bardziej różnorodny. Z wielu powodów obrona
status quo raczej nie ma szans na powodzenie. Z racji tego
jednak, że stosunek pracy jest szczególnym stosunkiem ekonomicznym, przeprowadzane zmiany nie mogą wychodzić
wyłącznie naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Regulacje
rynku pracy powinny bowiem w większej mierze uwzględniać także oczekiwania pracowników, nawet jeśli obecnie ich
głos, szczególnie tych zatrudnianych na umowy śmieciowe,
jest mało słyszalny.

Krzysztof Nowak – filozof i ekonomista,
pracuje w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu.

Przestrzeń niezwykłych ludzi

SUPERSONIK
Sportowiec, przedsiębiorca, społecznik. Robi to, co chce, zawsze z pasją i na 100 procent.
Jest właścicielem trzech samolotów, ale jako świadomy konsument korzysta z tanich linii
lotniczych. Rafał Sonik, zwany przez przyjaciół Supersonikiem, opowiada (SLOW) o swojej
obsesji udoskonalania oraz o tym, jak Dakar wpłynął na jego życie.
Rozmawiał: Jakub Lipczik, zdjęcia: Jacek Bonecki

Jaki był mały Rafał Sonik?

Byłem niespokojnym duchem. Kiedy miałem jedenaście lat,
namówiłem młodą nauczycielkę i jej chłopaka, żeby pojechali
ze mną na narty. Uciekliśmy na cały tydzień. Zadzwoniliśmy
z Zakopanego do rodziców, żeby się nie martwili, i zapewniliśmy: mamy opiekunów! Oni byli przerażeni, a my uciekliśmy,
bo po prostu była piękna zima. W liceum to się nie zmieniło,
cały czas kombinowałem, żeby coś się działo.

To natura chuligana pana wołała?

Nie, we mnie nigdy nie było destruktora ani lesera. Ja miałem
w sobie zawsze jakąś potrzebę kreacji, czyli zmieniania tego,
co się wokół mnie dzieje, nawet najdrobniejszych rzeczy.
Mój przyjaciel, ks. Andrzej Augustyński, mówi: „jak stół
by nie był nakryty, ty zawsze będziesz wszystko przestawiał”.
Ja natomiast przyjmuje, że tym się różnimy od wszystkich
innych stworzeń, że poprawiamy. To jest dla mnie zupełnie
normalne. Kiedy dostałem pierwsze narty, od razu zacząłem
się zastanawiać, co zrobić, żeby były lepsze. Chciałem znaleźć
plastik bardziej śliski niż ślizg, który miałem w swoich nartach.
W efekcie przetopiłem wiadra, z których zrobiłem nowe ślizgi.

Domyśla się pan, skąd u pana taki
charakter?

Chyba winna jest kompilacja genów. Moja mama była w tamtych czasach bardzo innowacyjna, a ojciec nie był facetem,
który biernie stał w kącie. Ale najciekawsza jest chyba historia
pradziadka, który w dużej mierze przyczynił się do tego,
kim dzisiaj jestem. Pamiętam go jeszcze z czasów, kiedy miałem 4 lata. Wtedy po raz pierwszy pojechałem w odwiedziny
do moich dziadków w Krakowie. Był tam sędziwy mężczyzna
nietypowo ubrany. Miał kowbojki, skórzaną kurtkę, dziwną
koszulę i kapelusz. Zobaczyłem go, zanim jeszcze obejrzałem
pierwszy western, więc był dla mnie zjawiskiem niesamowitym. Jak się później okazało, ten człowiek był właśnie moim

pradziadkiem. Pamiętam, że cały czas podróżował, tydzień był
w domu, a potem od razu wypływał. Ktoś ostatnio powiedział,
że „przecież ty jesteś taki jak pradziadek”. To „wiercipięctwo”
tak mi zostało, chociaż zwracam uwagę na „stopklatki”, żeby
na chwilę podziałać w trybie slow. Te zatrzymania robię
najczęściej w moich ulubionych miejscach, np. w Miami.

Jest pan wtedy zupełnie niedostępny?

Odbieram kilka telefonów, ale potem odpoczywam.
Nie może być tak, że proza życia zabrania robić to, co się kocha.
Marzenia są przecież po to, żeby je spełniać, zwłaszcza
te najmniejsze.

Rodzice wspierali pana w dążeniu
do realizacji marzeń?
Ojciec proponował, by próbował pan
innych dyscyplin sportu?

Mój ojciec przekazał mi dwie bardzo ważne rzeczy w życiu.
Nie zrobił tego w celach moralizatorskich, pokazał mi je swoją
postawą. Mówił, że jeżeli coś robię i chcę, żeby to było wykonane dobrze, to muszę to zrobić z pasją. Bez niej lepiej
w ogóle niczego nie zaczynać albo nie spodziewać się jakiegokolwiek rezultatu. Odnoszę to także do tych zwykłych sytuacji
– biegniesz do autobusu, musisz dobiec i zrobisz wszystko, żeby do niego wsiąść. Tak było właśnie z moim pierwszym Dakarem. Mieliśmy wtedy masę różnych problemów
– po drugim etapie silnik nie odpalił, a ja musiałem pokonać
jeszcze 630 kilometrów do biwaku, gdzie dopiero można
było naprawić quada. Najpierw ciągnął mnie Argentyńczyk,
a potem Anglicy swoją ciężarówką, choć jazda quadem
za takim samochodem jest koszmarnie trudna. Dopiero po 200
kilometrach przyjechał samochód serwisowy, który ciągnął
mnie przez kolejny odcinek. Myślę, że gdyby nie to pamiętne
zdanie o pasji, wypowiedziane kiedyś przez mojego ojca,
to na pewno wielokrotnie poddałbym się w czasie rajdu.
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Czy brnięcie do osiągnięcia celu

za wszelką cenę stało się kiedyś przyczyną
poważniejszych problemów?

Pewnie. Myślę, że Dakar jest tego najlepszym przykładem.
Po rajdzie w 2010 roku wiedziałem, że mogę wygrać każdy
kolejny etap. Nie wziąłem jednak pod uwagę tego, że prawa
Murphy’ego nie są wymysłem, a wynikają z obserwacji i zebranych doświadczeń. Nieszczęście nie jest wynikiem jednego
dużego problemu, tylko nagromadzeniem minimalnych nieprawidłowości, które pojedynczo mogą być nawet niezauważalne.
Tak wtedy się wydarzyło, mimo że nie popełniłem jakiegoś
jednego widocznego błędu. To był splot wielu drobiazgów,
które zlekceważyłem. W efekcie pod koniec pierwszego odcinka specjalnego połamałem nie tylko quada, lecz także palce.
To oczywiście spowodowało, że byłem zmuszony się wycofać.
Nie musiałem tego rajdu wygrać, nawet nie musiałem być
w pierwszej trójce. Wystarczyło dojechać do mety bez większego
problemu, a ja już na pierwszym odcinku zakończyłem przygodę… Miałem genialny rok, wszystko udawało się dojechać.
Nagle kumulacja pechowych wydarzeń w pierwszym odcinku…
Czasami trzeba też wiedzieć, kiedy odpuścić.

Podczas rajdu konkurujące zespoły
wspierają się wzajemnie?

Bywa różnie, ale tak, staram się wspierać konkurencyjne
zespoły, tym bardziej że zwykle są to zawodnicy młodsi ode
mnie, więc jako „weteran” czuję się odpowiedzialny za młodych polskich zawodników, którzy reprezentują nasz kraj
w tym sporcie. Zawsze życzę im sukcesów i nie odczuwam
zazdrości o ich wyniki sportowe. Cieszę się z nich.

Czy doświadczenia zdobywane podczas

rajdów wykorzystuje pan także w życiu,
np. w biznesie?

Dakar w ogóle zmienia życie. Zanim zacząłem jeździć,
byłem trochę innym facetem. Gdybyś przed moim pierwszym
Dakarem spóźnił się na wywiad, pewnie byłbym wkurzony,
a jeszcze bardziej, gdybym to ja się spóźnił. Teraz nie uznaje takich utrudnień za coś szczególnie przeszkadzającego.
Dakar bardzo dobrze uczy opanowania emocji wobec rzeczy,
na które nie mamy wpływu. Tam cały czas coś jest nie tak.
Nie wiem, jak jest z samochodem czy motocyklem, ale
z quadem bez przerwy coś się dzieje. Albo pada nawigacja,
albo jest przebite koło, a jeśli nie ma dwóch poprzednich,
to wysiada elektryka itd. Kiedy nie pojawiają się żadne kłopoty, to trzeba być podejrzliwym, bo to jest aż dziwne. Skala tych
problemów jest oczywiście bardzo różna – od takich, które
tylko nas spowalniają, aż do tych, które kompletnie wyłączają
z rywalizacji. W zwykłym „dakarowym” stanie psychiki łapię
się tę skalę: tym się nie martwię, a to zrobię na mecie. Ja Dakar
nazywam życiem w pigułce. Życiem, które przeżywa się
intensywne tylko w dwa tygodnie. Potem te wszystkie doświadczenia możemy wykorzystać w codzienności. Podczas Dakaru
dużo szybciej widzimy rezultaty podejmowanych przez nas
decyzji. Dlatego doradzam każdemu, kto chciałby przeżywać
życie bardziej świadomie, by spróbował swoich sił w rajdzie.
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Nie trzeba startować potem drugi czy kolejny raz. I to też
jest rada dla wszystkich przedsiębiorców. Rajd nauczy
ich wszystkiego – od oceny skali problemu, aż po naukę,
że zostaniesz ukarany za popełnienie błędu od razu, nawet
za najmniejsze błędy – nie tylko te techniczne, lecz także
typowo ludzkie, np. źle oceni się umiejętności albo psychikę
człowieka z ekipy.

Jest pan zaangażowany w wiele projektów
zarówno biznesowych, jak i społecznych.
Nie ma pan problemów z pogodzeniem
wszystkich tych działań?

Raczej nie, jestem bardzo dobrze zorganizowany. Jeśli robi
się coś, co się chce robić, to nie wymaga to wówczas żadnego wysiłku. Ja teraz jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ w większości przypadków robię to, co chcę, a nie to,
co muszę, więc wszystko się równoważy. Uważam, że jest
to kolejny element szczęśliwego życia. Ważne jest uświadomienie sobie, że nie da się zdobyć wszystkich szczytów
we wszystkich kategoriach.

Słyszałem kiedyś wypowiedź jednego
z poznańskich muzyków: „jak się robi,
co się lubi, to nie trzeba pracować”.

Zgadzam się. Ja nie pracuję, jeśli mam ze swoich zajęć bardzo
dużo przyjemności.

Podczas rajdów porusza się pan quadem.
A czym na co dzień jeździ Rafał Sonik?

W mojej kolekcji nie ma pojazdów, które są nierozsądne.
Jestem zachwycony Nissanem GTR, uważam, że jest to
zdecydowanie najlepszy samochód sportowy. Udało mi się
nawet namówić na to auto Roberta Kubicę. Robert kłócił się
ze mną przez kilka godzin, mówił, że GTR jest do niczego.
Ja natomiast nigdy z tą opinią się nie zgodzę, dlatego mam
już trzeciego. W garażu trzymam też R8, dwa XKR-y,
dwa Abarthy, dwa BMW 7, Audi TT RS. Wszystkie są
przyjemnością motoryzacyjną. Uwielbiam Jaguary, bo są
piękne i szybkie, ale mało praktyczne i na pewno niedorównujące GTR.

To pewnie pana syn jest wniebowzięty,
mając do dyspozycji taki garaż?

Rzeczywiście pewnie wielu jego kolegów chciałoby mieć takie
możliwości i nie raz troszkę mu zazdrościli, ale mój syn jest
skromnym młodym człowiekiem i najbardziej ucieszył się
z historycznego Fiata 500, którego kupiłem mu kilka lat temu.

A jakie są pana najbliższe plany sportowe?
Będzie następny Puchar Świata?

Rajd Pharaons w Egipcie na przełomie września i października kończy rywalizację o Puchar Świata. Jestem w czołówce, ale trudno jeszcze wyrokować, jaki będzie finał.
Mimo to mogę z całą pewnością powiedzieć, że jeśli nie teraz,
to w przyszłości będzie następny Puchar Świata. Będę o niego
walczył, aż znów go zdobędę.

ZAPRASZAMY
DO RAJU
Piramidy, Sfinks i wielbłądy to tylko haczyki, na które ma się złapać turysta.
W rzeczywistości wakacje w kraju faraonów wyglądają inaczej. Zwykle są to dwa
tygodnie ciągłego leżenia na plaży, czasem przerwane jednodniową wycieczką, podczas
której w krótkim czasie trzeba zobaczyć jak najwięcej. Prawdziwy Egipt gdzieś umyka.
Tekst i zdjęcie: Rafał Hetman

Egipt to przede wszystkim ludzie. Pojedyncze jednostki, które ciężko pracują, żeby utrzymać swoich bliskich.
To rodziny, które są szczęśliwe, kiedy ojcu uda się znaleźć
pracę w hotelu albo restauracji w turystycznym kurorcie.
Tylko wtedy z jego pensji da się żyć, można nawet kupić samochód. Gorzej żyje się, jeśli trzeba znaleźć inne
zajęcie albo zorganizować swój drobny biznes samemu.
Potrzeba wówczas wiele zaparcia i wytrwałości.

Hierarchia kolorów

Z samego rana młodzi chłopcy w zielonych koszulach włączają zraszacze na trawnikach okalających hotel. Niektórzy
biorą do ręki grabie i zaczynają oczyszczać teren z liści,
inni chwytają za sekatory i kierują ich ostrza w stronę
wyrośniętych gałązek. Tak zaczyna się każdy dzień.
Kiedy słońce jeszcze nisko wisi nad horyzontem, mężczyźni
w czerwonych koszulach otwierają kawiarenki, sklepy oraz
wypożyczalnie położone na terenie należącym do hotelu.
Jeszcze zaspani, nie w pełni przytomni, ale gotowi do pracy
przygotowują swoje lokale na przyjęcie pierwszych klientów.
W tym samym czasie panowie w białych koszulach zapiętych pod samą szyję ustawiają się w rzędzie na stołówce i czekają na gości, którzy już za chwilę zasiądą
do śniadania. Cały bufet pachnie. Pachną świeże bułki
leżące w dwóch wiklinowych koszach, sery wyłożone na
kilkunastu talerzach – każdy gatunek osobno, pachną też
szynka, owoce i warzywa. Hotelowi goście niespiesznie
zaczynają jeść śniadanie.
O tej samej porze chłopcy w pomarańczowych koszulach
rozchodzą się między poszczególne budynki kompleksu,
by służyć wypoczywającym pomocą lub radą. Czekają
na prośby gości, które od razu wykonują bez mrugnięcia okiem. Mogą przenieść bagaż, donieść dodatkowy
ręcznik, są też pośrednikami między wypoczywającymi
a szefostwem hotelu.
Po śniadaniu do pracy ruszają chłopcy w niebieskich koszulkach. Z wiadrem w jednej ręce, z miotłą w drugiej
zabierają się do sprzątania pokoi. Wymieniają pościel,
ręczniki, myją podłogi, czyszczą lustra, dbają o porządek.
Każdego dnia ustalony schemat pracy się powtarza. Zieloni
strzygą trawę, przycinają gałęzie i liście. Czerwoni sprzedają napoje, przekąski i drobne upominki, wypożyczają
płetwy, okulary, rurki. Biali donoszą, odnoszą, serwują.
Pomarańczowi wskazują, załatwiają i pośredniczą, a niebiescy sprzątają, myją, czyszczą.

Z drugiej strony muru

Na kamienistej plaży tuż za bramą hotelu w szałasie zrobionym z desek i suchych palmowych liści budzi się Naser.
Słońce jeszcze nisko wisi nad horyzontem, jego blask odbija
się od tafli wody w zatoce Akaba. Chociaż jest bardzo
wcześnie, upał daje o sobie znać. Powietrze stoi w miejscu,
oddech robi się cięższy, płytszy.
Naser podnosi powoli swoje ciało, spogląda na niewzruszoną wodę i przeciera oczy. Mógłby już wstać, rozpocząć nowy dzień, ale na razie nie ma ku temu powodów.

Turyści z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Polski jeszcze siedzą w pokojach albo jedzą śniadanie. Dlatego Naser tylko
przewraca się na drugi bok i zaczyna drzemać. Będzie tak
spał dopóty, dopóki ktoś nie wyrwie go ze snu.
Naser jest beduinem, ale nie przemierza skalistego półwyspu
Synaj na wielbłądach, tak jak robili to jego przodkowie.
On postanowił być beduinem osiadłym. Rzucił tułaczkę po
świecie i na plaży koło hotelu wybudował szałas. Konstrukcja
ma trzy ściany, jej szkielet stanowią deski, a wszystko pokryte
jest suchymi palmowymi liśćmi. W szałasie Naser urządził wypożyczalnie sprzętu do nurkowania oraz bibliotekę.
W skład skromnego księgozbioru wchodzą książki w różnych
językach. Wypożyczalnia sprzętu to kilkanaście masek do
nurkowania powieszonych na jednej ze ścian. Naser jest
też kucharzem i w swoim szałasie prowadzi coś w rodzaju
restauracji z beduińskim jedzeniem.
Kiedy podchodzę pod jego szałas, dźwięk deptanych przeze
mnie kamieni budzi Nasera ze snu.
– Hello! How are you? – wita mnie, podnosząc się z legowiska. – Masz może ochotę na beduińskie jedzenie? – pyta.
– Pewnie, że mam – odpowiadam. – Ale co to jest to beduińskie jedzenie?
– A co lubisz? Lubisz kurczaka? – dopytuje Naser.
– Lubię, ale czy kurczak to oryginalny składnik beduińskich
potraw, czy serwujesz go, bo turyści są przyzwyczajeni do
takiego rodzaju mięsa?
– Jak lubisz kurczaka, to ci zrobię z kurczakiem – odpowiada
Naser.
– Ale ja chciałbym takie prawdziwe jedzenie beduińskie,
takie jak ty jesz, nie to, które serwujesz wszystkim – tłumaczę.
– Ale jeśli lubisz kurczaka, to ja ci zrobię z kurczakiem
– Naser nie chciał wyjaśnić mi, co jedzą prawdziwi beduini,
cały czas sugerował jeden rodzaj mięsa, aż zrozumiałem,
że opcja z kurczakiem jest jedyną wersją posiłku, jaką może
przygotować. Zrezygnowałem więc z jedzenia i zacząłem
pytać Nasera o jego mały biznes i życie w Egipcie.
– To jest moja restauracja – pokazuje swój szałas.
– Jeśli ktoś chce jeść, to jadę do miasta po składniki i na oczach
klienta robię mu posiłek. Trzeba zamówić go wcześniej,
bo przygotowanie wszystkiego trwa około dwóch godzin.
Muszę najpierw zdobyć mięso, warzywa i różne inne rzeczy,
potem rozpalić ognisko i wszystko przyrządzić na miejscu.
Jak nie chcesz jeść, możesz wypożyczyć sprzęt do nurkowania.
Masz ochotę? Tutaj są maski z rurkami, zakładasz je na twarz
i możesz nurkować w morzu. W tej okolicy są bardzo ładne
rafy i piękne ryby, dużo ryb. Warto to wszystko zobaczyć.
A tam w rogu mam bibliotekę, taką małą, ale jest. Są książki
po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku. Chcesz jakąś?
– A masz coś po polsku? Przyjeżdża tu dużo turystów z Polski
– mówię.
– Nie, po polsku jeszcze nie mam. Może kiedyś coś znajdę
– odpowiada.
– Dużo masz klientów? Pewnie przychodzą tylko z tego hotelu – wskazuję ręką na białe budynki tuż u podnóża gór.
– No tak, tylko z tego hotelu mam klientów. Tu nie ma nic
innego w okolicy. Ale mało osób przychodzi. Bardzo mało.
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Kiedyś było o wiele więcej. Teraz prawie nikogo nie ma.
Dużo zmieniło się po rewolucji – opowiada. – Wiele osób
wystraszyło się Egiptu i nie chce już do nas przyjeżdżać
– tłumaczy.

Kto się przestraszył wiosny?

Przyczyna egipskich problemów z turystami leżała tysiące kilometrów od kamienistej plaży, na której żyje Naser.
Pod koniec grudnia 2010 roku dwudziestosześcioletni sprzedawca natknął się na patrol policji. Nie było to jego pierwsze
spotkanie z funkcjonariuszami, chłopak nieraz musiał uciekać
przed patrolami, ciągnąc za sobą swój wózek, z którego
nielegalnie sprzedawał banany i inne owoce. Jednak tego
dnia policjanci złapali chłopaka. Młody sprzedawca dostał
mandat. Chciał protestować, tłumaczył się, że pomaga matce,
że w domu nie ma pieniędzy. Ale policja nie słuchała. Jedna
z funkcjonariuszek na oczach wszystkich przechodniów uderzyła chłopaka w twarz. Tego było za wiele. Młody sprzedawca ruszył do budynku lokalnych władz. Chciał się poskarżyć,
wyjaśnić sprawę. Nikt go jednak nie słuchał. Upokorzony
przez kobietę, bezsilny, niewidzący dla siebie perspektyw
podpalił się w miejscu, w którym zwykle sprzedawał banany.
Jego gest wywołał niespodziewaną reakcję ludzi.
Małe miasteczko zaczęło głośno protestować przeciwko
władzy. Ruszyła lawina, której nie można było zatrzymać.
Do manifestacji zaczęły dołączać inne miasta. Cały kraj
powstał przeciwko swojemu prezydentowi, który silną ręką
rządził krajem przez 28 lat.
Tak zaczęła się Arabska Wiosna. Rozlała się na inne kraje
– w ciągu kilkunastu miesięcy przeciwko swoim władzom
powstali m.in. Libijczycy, Syryjczycy i Egipcjanie. Ci ostatni,
dzięki swojej determinacji i wytrwałości, obalili rządzącego
od 1981 roku prezydenta Hosniego Mubaraka. Cały świat
oglądał protesty na placu Tahrir w Kairze, wjeżdżające tam
czołgi, leżących rannych i zabitych.
To właśnie przez te obrazy turyści przestali przyjeżdżać do
Egiptu. Mimo że od tych wydarzeń minął rok, że były prezydent Mubarak został skazany na dożywocie, a Egipcjanie
wybrali nowego prezydenta w demokratycznych wyborach,
ludzie z całego świata wciąż boją się kraju faraonów, nadal
nie wierzą w pełną stabilizację kraju.

Niespokojny sen

Naser opowiada mi, że przed rewolucją turystów było znacznie więcej.
– Teraz nie ma praktycznie nikogo – mówi. Dlatego, kiedy
odchodzę, beduin znów kładzie się i zasypia. Obudzi się
dopiero wtedy, kiedy ktoś zechce skorzystać z jego oferty.
Dane egipskich urzędów pokazują, że po rewolucji liczba turystów spadła o ponad 33 procent. To bardzo dużo, zwłaszcza
że branża turystyczna przynosi w tym kraju 11 procent zysków
do budżetu. Dochody z turystyki, które jeszcze w 2010 roku
wynosiły około 12,5 miliarda dolarów, w 2011 spadły do
8,8 miliarda. Sytuacja stała się na tyle poważna, że Egipt
zwrócił się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego
o pożyczkę w wysokości ponad 3 miliardów dolarów.
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Tego samego dnia, w którym rozmawiałem z Naserem,
pojechałem do pobliskiego miasteczka Dahab. Mała portowa miejscowość powstała głównie z myślą o turystach.
Z niewielkiej beduińskiej wioski przekształciła się w mały
kurort z niezbędnymi dla gości skromnymi hotelami o hucznych nazwach: „Miami Beach” czy „Paradise”, sklepami
z pamiątkami, marketami czy restauracjami.
Dziś ulice Dahab są niemal całkowicie puste. Nie ma turystów, a drobni przedsiębiorcy ledwie wiążą koniec z końcem.
Kiedy zapytałem jednego z restauratorów, jak idzie jego
biznes, ten odpowiedział mi wprost:
– Bullshit! Nikt już do nas nie przyjeżdża. Nie zarabiam.
Udaje mi się tylko utrzymać biznes i czekać, aż sytuacja
się poprawi – mówił.

Dzieci w biznesie

Kiedy przechadzam się pustymi ulicami, zostaję zaczepiony
przez dwie dwunastoletnie dziewczynki.
– Może kupi pan bransoletkę? – pytają.
– Bardzo dobra, bardzo ładna, można jej używać jako zakładki do książki. Będzie panu długo służyła – mówią
płynnie po angielsku.
– Ile kosztuje jedna? – pytam.
– Tylko 15 funtów (egipskich, 1 funt to około 56 groszy
– red.) – wyjaśniają.
– Trochę drogo – zastanawiam się, mrużąc oczy.
– To może dwie za 30? – proponują.
– To może dwie za 20? – pytam.
– Dwadzieścia to mało... – krzywią się.
– To może trzy za 40? – pada kolejna oferta. Proszę zobaczyć,
jakie ładne są te bransoletki! – dziewczynki wyciągają
z torebek cały swój towar. – Ręcznie robione! Będą panu
długo służyły. Można je używać jako zakładki do książki
– powtarzają.
– No dobrze, kupię je. Ale tylko dwie – zaznaczam.
– Może trzy albo cztery? – pytają. – Możemy teraz panu
zrobić, mamy mulinę i może pan sobie wybrać, jakie chce
kolory. To co, może cztery?
– Oj, dziewczynki, dobre jesteście w tym biznesie. Kupię
cztery – mówię, dziwiąc się sam sobie. – Cztery, ale za
35 funtów. Okej?
– Okej – zgadzają się. Wybrałem dwie gotowe bransoletki
i poprosiłem o zrobienie dwóch innych.
Kiedy młode biznesmenki plotły wzorki z muliny, postanowiłem skorzystać z okazji i zapytać o to, jak żyje się w Dahab.
Bedura i Amira są przyjaciółkami. Swoje rękodzieła sprzedają na ulicy niemal codziennie. Dziewczynki zarabiają tyle,
ile uda im się wytargować, bransoletki nie mają stałej ceny.
Pieniądze, które zarobią, oddają rodzicom. Czasami, kiedy
jest bardzo gorąco, kupują sobie puszkę coli, żeby ugasić
pragnienie.
Jak na swój wiek dwunastolatki są bardzo dobrze zorientowane w bieżącej polityce. Tak jak wszyscy Egipcjanie związani
z branżą turystyczną, widzą wpływ rewolucji na zachowanie
turystów. – Kiedyś tu było dużo ludzi – mówią, pokazując
pustą ulicę, na której stoimy tylko my.

Taksówkarze na hamulcu

– Pracuję dwadzieścia cztery godziny na dobę – opowiada
mi taksówkarz. Kiedy nie dowierzam, ten tłumaczy, że nie
przesadza. Klientów jest dziś tak mało, że musi być do dyspozycji o każdej porze. Mówi, że śpi w aucie, a posiłki jada
w pobliskiej restauracji. Pracuje tak przez pięć dni w tygodniu, później wraca na dwa dni do domu, gdzie może odpocząć w towarzystwie swoich dzieci i żony. – Tak naprawdę
to samochód jest moim domem – dodaje.
Inny taksówkarz żali mi się, że mimo wykształcenia nie może
znaleźć pracy. Studiował w Kairze informatykę, zdobył tytuł
inżyniera systemów informatycznych, ale musi jeździć taryfą,
żeby zarobić na życie. W jego zawodzie nie ma pracy.
Życie taksówkarzy jest w Egipcie wyjątkowo trudne.
Nie tylko z powodu niewielkiej liczby turystów. Pracę kierowcom uprzykrzają policjanci. Taksówkarze skarżą się, że zatrzymują ich bez powodu i szukają w samochodach usterki, która
mogłaby być podstawą do wypisania mandatu. Złapany kierowca nie ma wyjścia i musi płacić – albo mandat, albo łapówkę.
To sprawia, że zyski kierowców w Egipcie są minimalne.

Sprzedać się turystom

Na półwyspie Synaj, który odwiedziłem, miejscowa ludność żyje właściwie na łasce i niełasce turystów. Jeszcze pół
wieku temu, kiedy nie było tu hotelów, na tych terenach
żyli tylko beduini. Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku
Izraelczycy zabrali Egiptowi cały półwysep. Kiedy zwrócili
go w 1982 roku, zaczęły się ogromne zmiany. W tej najdalej
wysuniętej na wschód części Egiptu pojawiły się międzynarodowe sieci hotelowe. Inwestorzy budowali swoje luksusowe apartamenty na pustkowiu. Władze kraju zdecydowały,
że w Szarm el-Szejk powstanie międzynarodowe lotnisko, które będzie mogło przyjąć setki tysięcy turystów z całego kraju.
Dzięki podobnym decyzjom odludny Synaj zaczął tętnić
życiem. Najpierw na kamienistych plażach pojawili się budowlańcy, którzy zabrali się za wznoszenie eleganckich budynków.
Wokół nie było niczego, tylko góry i morze, dlatego stawiane
hotele musiały być samowystarczalne. Trzeba było zaspokoić
wymagania turystów. Potrzebny był basen z czystą wodą,
w której nie pływają oślizłe meduzy, bo nieprzyzwyczajeni
do ich widoku Niemcy albo Rosjanie mogliby się wystraszyć.
Konieczna była klimatyzacja w każdym pokoju, bo Szwedzi
mogliby zwariować w takiej duchocie przez cały dzień.
Niezbędne okazało się sprowadzenie najlepszych kucharzy,
którzy będą gotować to, co je się w Europie czy Ameryce,
bo nawet Polak na wakacjach tęskni za schabowym, a Włoch
za makaronem. Egzotyka owszem, ale kontrolowana.
Na Synaj zaczęli więc przybywać Egipcjanie z Kairu,
Aleksandrii, Asuanu, żeby pomóc w przygotowaniach do
przyjęcia turystów. Kiedy architekci i murarze kończyli swoją
pracę na jednym obszarze, przenosili się na drugi, a na ich
miejsce pojawiali się zarządcy, menadżerowie, kucharze,
sprzątacze i ogrodnicy. Wszyscy pracowali, żeby stworzyć hotele idealne, z których nie trzeba będzie wychodzić, w których
wszystko będzie pod ręką. Miejsca, gdzie Europejczyk poczuje
się trochę po europejsku, a Amerykanin – po amerykańsku.

Turyści, którzy dziś przyjeżdżają na tego typu tereny z oferty
all inclusive muszą wiedzieć, że nie zobaczą prawdziwego Egiptu. Taka wycieczka nie ma wiele wspólnego z tym,
co można zobaczyć w telewizyjnych reklamach i na kolorowych ulotkach. Dzisiaj oferta wykupiona w biurze podróży
to zwykle usługa marnej jakości i produkowana na masową
skalę. Oczywiście są wyjątki, ale nieliczne.

All inclusive

Nazwa Egipt cały czas brzmi dla nas magicznie, chociaż
podróż do tego kraju już dawno przestała być przygodą.
Zwykły turysta zadowala się podstawową ofertą, która jest niezwykle uboga i ogranicza się do codziennych wizyt na plaży
albo wylegiwania się przy hotelowym basenie. To oczywiście
nic złego, wakacje są po to, żeby odpoczywać, zrelaksować
się i nie myśleć o niczym. Taka postawa, choć w założeniu
słuszna, bywa czasami przyczyną śmiesznych sytuacji.
Wracając do Polski, jechałem na lotnisko z grupą polskich
turystów, wypoczywających w luksusowym hotelu tuż obok
granicy Egiptu z Izraelem. Ci ludzie wcale nie poznali kraju, w którym mieszkali przez dwa tygodnie. Kiedy autobus
przejeżdżał przez wioskę, turyści wyciągali aparaty, żeby sfotografować kozy chodzące po ulicy – widok w tym kraju dość
powszechny. Podobnie było, kiedy gdzieś w oddali pojawiły
się wielbłądy. Turyści, odgrodzeni od świata wysoką bramą
i przyzwyczajeni do sterylnej czystości, z niedowierzaniem
kręcili głowami, patrzyli na skromne domki, małe chatki
i ludzi ubranych w tradycyjne stroje. Jak gdyby wszystko to,
co widzieli, było z innej planety, z innego świata, a nie stało
kilkadziesiąt metrów od bram ich hotelu.
W pokonaniu muru ignorancji nie potrafią pomóc nawet liczne wycieczki organizowane przez biura podróży,
które wypoczywający mogą wykupić dodatkowo.
– My nigdzie nie jeździliśmy. Tylko raz byliśmy na dwie godziny w Dahab – powiedziała mi para turystów z Pszczyny.
– Za to znajomi sobie wykupili wycieczkę do Jerozolimy.
Ale nie podobało im się, bo to była jednodniowa wyprawa i wszystko tak szybko się działo, że znajomy nawet
nie wiedział, czy jest w Jerozolimie, w Kairze, czy może
w Maroku. Także nie polecam – mówią.
– Gratuluję, jesteście państwo wycieczką, z którą udało mi się
zobaczyć najwięcej – podsumowała wyprawę po Jerozolimie
jedna z polskich przewodniczek. Takie zwiedzanie to norma.
Przewodnik chce pokazać swoim podopiecznym jak najwięcej,
bo czas zwykle jest ograniczony. Przeciętny turysta godzi
się na to, ponieważ im więcej zobaczy, tym więcej zrobi
zdjęć, nagra filmów, a po przyjeździe więcej opowie i pokaże. Współcześnie często ważne jest tylko zaliczanie miejsc,
a nie ich poznawanie.
Najlepszym sposobem na poznanie obcego regionu jest zwiedzanie na własną rękę. To zadanie dla ambitnych, bo nie
zawsze łatwo jest się odnaleźć w obcym kraju czy mieście.
Są jednak tacy, którym się to udaje. Czasami wystarczy po
prostu wyjść za bramę hotelu i zrobić kilka kroków dalej,
zajrzeć w wąską uliczkę, zboczyć z ustalonych szlaków i zacząć
rozmowę z przypadkowym przechodniem.
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SZEPT W TŁUMIE
Jesteś na przyjęciu, wokół ciebie kilkanaście innych osób, gwar, muzyka. Rozmawiasz ze
znajomym i tylko na tym się skupiasz. Wystarczy jednak, że usłyszysz swoje imię wypowiedziane
nawet szeptem, a mimowolnie zaczniesz poszukiwać osoby, która je wypowiedziała.
Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że masz do czynienia z efektem cocktail party.
Tekst: Izabella Lasocka, ilustracja: Agnieszka Pietrzykowska

Co to takiego?

To zdolność naszego umysłu do odcięcia się od zmysłowego
postrzegania niektórych bodźców i nastawienie poznawcze
na konkretne sygnały. Okazuje się bowiem, że jesteśmy wyjątkowo wrażliwi na dźwięk naszego imienia, wyłapujemy je
natychmiast spośród wielu innych bodźców. Dokładnie na tej
samej zasadzie matka zawsze usłyszy płacz swojego dziecka,
a barman już po kilku tygodniach pracy w zatłoczonym
barze będzie w stanie dokładnie selekcjonować informacje dobiegające do niego z tego pełnego zgiełku miejsca.
Efekt cocktail party występuje także w czasie snu, kiedy
zazwyczaj mamy wrażenie, że tracimy kontakt z otoczeniem. Nasz mózg nadal jednak pozostaje na pewnym poziomie funkcjonowania, a nasze zmysły nie przerywają
pracy podczas snu i wysyłają sygnały do mózgu. Ten ignoruje większość z nich, reagując jednak na sprawy istotne.
Jeśli czujemy dym lub czyjś dotyk, najprawdopodobniej
obudzimy się. Nawet jeśli śpimy, mimowolnie zareagujemy
na dźwięk swojego imienia, usłyszymy je wśród wielu innych
dźwięków. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że w drodze ewolucji między innymi ten mechanizm miał zapewnić
przetrwanie naszym przodkom w czasie snu.

Narzędzie manipulacji?

Efekt imienia, nazywany właśnie efektem cocktail party, znany
jest od dość dawna. Jego siła przejawia się nie tylko podczas
spotkań towarzyskich, lecz także w sytuacjach biznesowych
i marketingowych. Zapewne wielu z nas zdarzyło się odebrać
telefon z banku, a w słuchawce usłyszeć: „Dzień dobry, pani
Kasiu…” lub otrzymać e-maila z nieznanej firmy rozpoczynającego się właśnie od naszego imienia. Dzisiaj możemy
mieć kubek z własnym imieniem, kalendarz czy ręcznik kąpielowy. Handlowcy wykorzystują tzw. magię imienia głównie
po to, by już na wstępie przyciągnąć naszą uwagę. To połowa
ich sukcesu. Badania marketingowe i psychologiczne wykazały,
że zwracanie się po imieniu do klienta zwiększa jego skłonność
do robienia zakupów.
Marketing spersonalizowany to dziedzina ciągle jeszcze
młoda w Polsce, ale skuteczna i ciesząca się dość dużą popularnością. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują
swoją wiedzę i doświadczenie właśnie w tym obszarze.
Uczą one, jakich błędów nie popełniać, jakich narzędzi używać,
żeby skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów.

Jaka jest skuteczność tzw. efektu imienia? Nie działa on
zawsze i wszędzie. Jeśli zbyt wcześnie pozwalamy sobie
przejść na skróconą formę kontaktu z nowo poznaną osobą,
nie zawsze spotyka się to z jej entuzjazmem. Wszystko zależy bowiem bezpośrednio od granic psychologicznych,
które każdy wyznacza. Takie granice określają nasze terytorium – myśli, odczucia, potrzeby, prywatność. Jeśli ktoś
zbyt szybko czy nachalnie je przekroczy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zareagujemy niechęcią i wycofaniem.
W biznesie znane jest pojęcie manipulacji poprzez naruszanie
granic psychologicznych. To techniki manipulacyjne, które
używane są zarówno w przypadku, kiedy chcemy na kimś
coś wymusić, uzyskać jego zgodę, jak i w sytuacji handlowej.
Tak więc uważność na samego siebie i własne granice może
nam pomóc w podjęciu samodzielnych i świadomych decyzji
dotyczących na przykład tego, czy oby na pewno potrzebujemy kolejnej karty kredytowej albo nowszego samochodu.

Badania nad efektem imienia

Wiele dociekań nad tym zagadnieniem wykazało, że nie
tylko reagujemy na swoje imię, bardziej lubimy same litery,
z których ono się składa. Eksperymenty profesora Dariusza
Dolińskiego potwierdziły, że pierwsze litery naszego imienia wydają się nam przyjemniejsze niż inne, które w nim
nie występują.
Jeszcze ciekawsze wyniki przedstawia Brett W. Pelham
(w pracy „Why Susie sells seashells by the seashore: Implicit
egotism and major life decisions”) wraz z innymi badaczami
z uniwersytetu w Buffalo. Według nich znaczącą rolę przy
podejmowaniu czasem ważnych decyzji pełnią tak błahe
argumenty, jak podobieństwo wybieranej opcji do naszego
imienia czy daty urodzenia. Aby wyjaśnić to zjawisko,
naukowcy stworzyli tzw. teorię ukrytego egotyzmu.
Egotyzm to kierowanie własnej i cudzej uwagi na siebie,
nadmierne skupianie się na swoich uczuciach i emocjach.
Pojęcie to wiąże się głównie z potrzebą bycia akceptowanym i lubianym przez innych. Chcemy podtrzymywać
pozytywny obraz siebie, dlatego, zazwyczaj dość automatycznie, pozytywnie myślimy o osobach, które urodziły
się tego samego dnia lub noszą takie samo imię jak my.
Naukowcy stwierdzili, że właśnie z powodu ukrytego egotyzmu wybieramy te miasta, szkoły i zawody, w których
nazwie występują litery z naszego imienia czy nazwiska.
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W swoich badaniach postanowili także zbadać, czy litery
w imieniu mogą wpływać na wybór wykonywanego przez
nas zawodu. W tym celu z bazy danych amerykańskich prawników (ang. lawyers) i stomatologów (ang. dentists) wybrali
tych, którzy mieli na imię Denise, Dena, Denice, Denna,
Dennis, Denis, Denny, Denver i Laura, Lauren, Laurie,
Laverne, Lawrence, Larry, Lance i Laurence. Jak pokazały
wyniki badań, większość osób z imieniem rozpoczynającym
się na „D” przynależała do grupy dentystów, a ci, których
imię rozpoczynało się na „L” – do prawników. Ci sami
badacze odkryli ponadto, że ludzie z imieniem zaczynającym się na „Geo” zaskakująco częściej zostają geografami,
geologami itp. Z badań wynika również, że ludzie często
wybierają miejsce zamieszkania, którego nazwa podobna jest
do ich imienia. I tak Florence najchętniej zamieszkałaby na
Florydzie, Louis w Luizjanie, a w Virginia Beach jest więcej
dziewcząt o imieniu Virginia. Robert Cialdini, amerykański
profesor psychologii, wyjaśnia w pracy pt. „Tak! 50 sekretów nauki perswazji”, dlaczego tak się dzieje. Człowiek już
od najmłodszych lat bardzo utożsamia się ze swoim imieniem.
Wszystko to, co podobne, wydaje nam się lepsze i atrakcyjniejsze. Również dlatego, jak dowodzi Pelham, ludzie
bardzo chętnie wiążą się z osobami o podobnym imieniu
albo wybierają produkty o podobnie brzmiącej nazwie.

Mężczyźni w towarzystwie słyszą lepiej

Nasz słuch ma zdolność oddzielenia się od większości otaczających nas dźwięków, jednak nie jest w stanie ignorować
tych, które są dla nas szczególnie ważne. Nie możemy więc nie
słyszeć na przykład własnego imienia, nawet wypowiedzianego
bardzo cichym głosem. Zjawisko cocktail party umożliwia
zatem skupienie się na jednym sygnale wyodrębnionym w środowisku akustycznym, przy zachowaniu możliwości odbioru
pozostałych dźwięków pochodzących z wielu źródeł.
Niemieccy naukowcy – Ida Zündorf z Centrum Neurologicznego
Uniwersytetu w Tybindze oraz prof. Hans-Otto Karnath
i dr Jörg Lewal, odkryli, że umiejętności audioprzestrzenne
u mężczyzn są bardziej rozwinięte niż u kobiet. Na podstawie
badań doszli do wniosku, że zdolność mężczyzn do lepszego
słyszenia w liczniejszym otoczeniu może wynikać z różnic
ewolucyjnych płci. Mężczyźni rozwinęli bowiem zdolności
przestrzenne w wyniku naturalnej i płciowej selekcji w czasie
całej ludzkiej ewolucji – to właśnie oni wyruszali na polowania.
Koncentracja i błyskawiczne zwrócenie uwagi było wówczas
niezwykle ważne, często wręcz ratujące życie.
Badania naukowców wyglądały następująco. Poproszono
uczestników o wysłuchanie dźwięków i wskazanie ich źródła
oraz kierunku pochodzenia. W pierwszym teście dźwięki były prezentowane jeden po drugim. Zarówno kobiety,
jak i mężczyźni wykonywali zadanie z bardzo dużą dokładnością. W kolejnym sprawdzianie badanym osobom w tym samym
czasie przedstawiono kilka dźwięków. Skupieni uczestnicy musieli zlokalizować tylko jeden z nich. Test okazał się znacznie
trudniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn. W niektórych przypadkach kobiety nawet nie zdawały sobie sprawy z tego, że prezentowany dźwięk pochodził z kierunku innego niż wskazany.

Ponieważ różnice nie ujawniły się przy wykrywaniu źródła pojedynczego dźwięku, a jedynie przy kilku dźwiękach, uznano,
że jest to spowodowane odmiennością działania mechanizmu
zależnego od uwagi konkretnych płci.

Filtrowanie codzienności

Żyjemy w świecie, który bywa głośny i przeładowany.
Ilość i różnorodność bodźców, z jakimi spotykamy się każdego dnia, często może przekraczać nasze możliwości ich
odbioru czy nawet zaobserwowania. Bombardowanie nas
ogromną ilością informacji wymaga stałego poddawania ich
gruntownemu filtrowaniu, tak abyśmy mogli koncentrować
się tylko na tym, co jest dla nas naprawdę ważne. W ciągu
dnia kierujemy swoją uwagę na ogromną ilość mniej lub
bardziej znaczących zdarzeń czy miejsc, wybierając z nich
te, które wydają się najważniejsze – zazwyczaj dotyczą one
nas samych. Dlatego tak ważna jest umiejętność wyboru
jednego bodźca kosztem innych.
Idealnym przykładem działania mechanizmu selekcji jest
właśnie efekt cocktail party. Jednej z pierwszych prób oszacowania możliwości ludzkiej uwagi podjął się kilkadziesiąt
lat temu angielski badacz Colin Cherry. Interesowało go,
jak to się dzieje, że ludzie potrafią śledzić tylko jedną rozmowę, skoro w zasięgu słuchu toczy się równocześnie kilka
innych. Dowodził w swoich badaniach, że decydującą rolę
odgrywa kierunek, z którego nadchodziła potrzebna informacja. Zauważył też, że podczas spotkania z wieloma osobami
nie słyszymy większości wypowiedzi, ale koncentrujemy się
na tych, które są dla nas istotne. Część bodźców musi być
– zdaniem autora – aktywnie ignorowana. Selektywność uwagi
pozwala stłumić większą część docierających do nas bodźców,
robiąc tym samym miejsce dla innych – ważniejszych. Dzięki
temu jesteśmy w stanie funkcjonować w codzienności – słuchać
radia, przygotowując jednocześnie obiad, robić zakupy w supermarkecie, mimo stałego działania wielu konkurencyjnych
źródeł dźwięków.
Efekt cocktail party jest zjawiskiem, które bez względu na to,
czy jest opisywane w odniesieniu do ewolucji, neurobiologii czy
psychologii procesów poznawczych, umożliwia nam, czasem
bezwiedne, zatrzymanie się i wychwycenie z szumu informacyjnego tego, co jest dla nas istotne. Dzieje się tak dlatego,
że imię ma dla nas zabarwienie emocjonalne, jest w pewnym sensie częścią nas samych. Kiedy słyszymy swoje imię,
pobudzane są rejony mózgu związane właśnie z naszą
samoświadomością.
Siła naszego imienia zajmowała i zajmuje do dziś wielu badaczy, psychologów i neurologów. Wydaje się jednak, że
o tzw. magii czy potędze imienia wiedzieli już starożytni.
To właśnie w starożytnym Egipcie wierzono bowiem,
że w imieniu zawarta jest istota człowieka. Mówiono:
„ten, czyje imię jest wymawiane, żyje”.

Relay i Inmedio to sieci ekskluzywnych salonów prasowych należące do HDS Polska Sp. z o.o. Specjalizują się w sprzedaży
prasy podzielonej na kategorie tematyczne tak, aby każdy klient z łatwością odnalazł interesujący go tytuł. Poza
rozbudowaną ofertą tytułów prasy krajowej i zagranicznej oferują swoim klientom książki, słodycze, napoje, startery
i doładowania telefoniczne oraz usługę opłacenia rachunków lub zagrania w Lotto. Ponad 400 salonów Inmedio
zlokalizowano głównie w centrach handlowych i biurowcach, a ofertę niektórych z nich uzupełniono o możliwość
nadania przesyłki kurierskiej. Marka Relay związana jest z miejscami, w których zaczyna się podróż: lotniska, dworce
kolejowe i autobusowe, stacje metra. Sieć Relay liczy ponad 1100 sklepów na całym świecie. Jej oferta została
poszerzona o produkty, których mogą potrzebować podróżni: upominki czy akcesoria podróżne. Dzięki bogatemu
wyborowi artykułów i usług, dogodnym lokalizacjom, wyszkolonemu personelowi oraz przyjaznym i nowocześnie
zaaranżowanym wnętrzom miesięcznie w salonach Inmedio i Relay w Polsce zakupu dokonuje ponad 6 milionów klientów.

Izabella Lasocka

psycholog, psychoterapeuta

www.lasocka.com

www.hds.pl
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22 KILOMETRY
44 MINUTY
DO SLOW

Poznań, podobnie jak inne większe miasta, męczy. Po prostu. Męczy swoim tempem, kakofonią
dźwięków, mnóstwem spraw do załatwienia. Trudno znaleźć wytchnienie. A ja, jak każdy,
wytchnienia potrzebuję. Wybieram się zatem do miejsca, które od jakiegoś czasu oficjalnie
nosi przydomek slow. Sam chcę być na moment bardziej slow.
Tekst: Krystian Lurka, ilustracja: Łukasz Majewski (Tin Boy Studio)

W poszukiwaniu spokoju

Na poznańskim dworcu głównym zamęt. Wsiadam do pociągu linii
Poznań – Gołańcz, którym za 3,33 złotego jadę na północ.
Mijam stacje: Garbary, Wschód, Koziegłowy, Czerwonak
i Bolechowo. Na zewnątrz duszno. Mam ochotę na kilka
nieśpiesznych chwil nicnierobienia. Czytam przygotowane
notatki o Cittaslow, znalezione na oficjalnej stronie projektu:
„Międzynarodowa sieć miast dobrego życia Cittaslow to powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, a zarazem organizacja
non profit, której celem jest oparcie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej,
ochronę środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych
lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia”.
Miejsce, do którego jadę, od lutego 2011 roku ma prawo do
nazwy Cittaslow. „Skonfrontuję teorię z praktyką” – pomyślałem. Moim celem jest Murowana Goślina. Przejazd pociągiem
z Poznania do Murowanej trwa 44 minuty, autobusem czy
samochodem byłoby zdecydowanie dłużej. Nawet w dzień
powszedni, przed południem, w kierunku przeciwnym do
stolicy Wielkopolski za oknem widzę ciągnący się sznur aut.
Jest przyjemnie. Jadę nowym, klimatyzowanym pociągiem
typu szynobus o numerze SA108. Wiem to, bo przeczytałem
opis techniczny nad flagą z dwunastoma żółtymi gwiazdkami
na niebieskim tle.
Przecinam zielone wzniesienia i pagórki Niziny Wielkopolskiej.
Pociąg przejeżdża przez wybudowaną, ale jeszcze nieotwartą
obwodnicę. W oddali widzę zabudowania, zza drzew wyłaniają się dachy domów i wieża kościoła. Mijam Zielone
Wzgórza, to nowsza część Murowanej Gośliny. Jadę jednak
dalej, mój cel to stacja Murowana Goślina. Dojechałem.
Wysiadam. Na peronie dwóch robotników układa kostkę
chodnikową. Przy torowisku trwają prace porządkowe,
sam dworzec to jednak stary i obdrapany peerelowski budynek. Przy nieużywanym i wysłużonym wychodku leży
przewrócona donica, która lata świetności też ma już za sobą.
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Tutaj nowość miesza się ze starością. Nowoczesna kolej prezentowałaby się w tym miejscu dość dziwacznie, gdyby nie informacja o planowanej inwestycji: „Rewitalizacja śródmieścia
Murowanej Gośliny. Dworzec, nowoczesny węzeł transportowy”. Kieruję się do centrum starej części miasta. – Murowana
Goślina – mówię na głos. Nazwa mieściny brzmi bardzo
oryginalnie, nikt jej nie pomyli.

Murowana w dobrym stylu

W Poznaniu było upalnie, tutaj jest trochę chłodniej,
chociaż niebo identyczne, tylko pojedynczy obłok w oddali. Podobno w dużych miastach zawsze jest trochę cieplej.
Murowana Goślina zdecydowanie nie należy do dużych,
mieszka tu jedenaście tysięcy osób. Z dworca PKP idę na
zachód, po drodze mijam ośrodek zdrowia, kilka pastelowych
bloków, kościółek i sporo przestrzeni zielonej. Wyciągam
słuchawki z uszu, zwalniam. Dzisiaj jestem beztroskim obserwatorem slow.
Czytam dalej moje wydruki o Cittaslow: „Głównym założeniem, na jakim opiera ona swoje funkcjonowanie, jest
zrzeszanie niewielkich miasteczek, których liczba mieszkańców
nie przekracza 50 tysięcy, i ich promocję jako ostoi dobrego,
spokojnego życia, z dala od zgiełku wielkich miast.
„Zgadza się” – myślę. Jakby nie patrzeć na Murowaną
Goślinę, nie można skojarzyć jej ze słowem „zgiełk”. Mijam
starszą panią, mówię jej „dzień dobry”.
Z poznanych wcześniej informacji pamiętam, że Murowana
jest jednym z sześciu miast w całym kraju i do tej pory
jedynym w Wielkopolsce, które przystąpiło do Cittaslow.
Pięć pozostałych to: Biskupiec, Reszel, Lidzbark Warmiński,
Bisztynek i Nowe Miasto Lubawskie. Nigdy w żadnym z nich
nie byłem, ale już obiecałem sobie, że Murowana nie będzie
ostatnim punktem na mojej mapie slow. Tym bardziej że
Cittaslow to także sporo ponad sto miejsc rozsianych po całym
świecie: Australia, Hiszpania, Kanada, Korea Południowa,

Niemcy, Turcja, USA i przede wszystkim Włochy, gdzie
takich miast slow jest najwięcej.
Po trzech minutach powolnego spaceru dotarłem do placu Powstańców Wielkopolskich, jednego z dwóch rynków w mieście. W jego centrum stoi kościół powstały
w 1605 roku. Architektura jest przyjemna dla oka – zwarta, ale nie przepełniona. Nie ma tu odstraszającej wielkiej
płyty i urbanistycznych straszydeł, kamienice otulające plac
mają swój klimat. Wiem, że niedaleko jest punkt informacji
turystycznej. Idę tam.
Dostałem trochę ulotek i biuletyn samorządowy.
Dowiedziałem się, że w sali konferencyjnej ratusza odbył
się wykład „Nanotechnologia i jej wpływ na nasze życie”,
a w ramach Goślińskiej Akademii Pokoleń miasto odwiedził
ksiądz Adam Boniecki. Szkoda, że nie miałem możliwości być
tu wtedy. Mam jednak szansę na inne wrażenia, bo biuletyn
zaprasza na kolejne spotkania i pikniki.

I do pracy, i do wypoczynku

Rozglądam się dookoła. Ruch samochodowy na drodze
przecinającej ryneczek nie jest mały. Na pewno spokojniej będzie, kiedy obwodnica zostanie oddana do użytku.
Murowana Goślina to nie tylko sypialnia Poznania, która
żyje wyłącznie rano i wieczorem, gdy mieszkańcy wyjeżdżają do pracy i z niej wracają. Tu praca rozsądnie łączy
się z przyjemnością. Jest zespół szkół ponadgimnazjalnych,
dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, przedszkola, dwie
parafie, domy kultury, ponadto ochotnicza straż pożarna,
orkiestra dęta, pierwszoligowa drużyna żeńskiej siatkówki,
klub piłkarski, atrakcje turystyczne dookoła, Goślińska Strefa
Przemysłowa oraz kilkadziesiąt punktów usługowych i sklepów.
Obok jednego z nich przechodzę. To punkcik z lodami włoskimi pod szyldem „Jadzia”. Sympatyczna starsza pani nakłada
mi porcję specjału zrobionego według domowego przepisu.
Na niebie wciąż tylko jeden obłok. Chyba jest coraz cieplej.
W oddali widzę panią w średnim wieku sprzedającą warzywa, a po drugiej stronie młodego mężczyznę z regionalnymi
świeżymi truskawkami.
Wychodzę z centrum. Schodzę ze wniesienia zabytkową ulicą
na południe. Ze względu na to wzgórze Murowana Goślina
w przeszłości nazywała się Kościelną Górką. Rewitalizowana
ulica Kochanowskiego doprowadza mnie do skrzyżowania. Po prawej, w odległości mniej więcej kilometra ode
mnie, widzę gimnazjum. Droga, jaką musiałbym pokonać,
żeby do niego dotrzeć, to zejście z niewielkiego wzgórza
i podejście pod następne, podobne. W Murowanej ukształtowanie terenu nie jest ani nudne, ani trudne do zabudowy.
Nie idę jednak w stronę szkoły, skręcam w lewo, ruszając
w kierunku parku, gdzie w 1841 roku powstał klasycystyczny
pałac. Doskonale widać go między drzewami.
Siadam na ławce pod rozłożystym drzewem i wertuję notatki: „Slow city to miasto, które stawia na dobra lokalne.
Miasto ubiegające się o członkostwo w niniejszej organizacji
musi spełniać szereg różnych wymogów, jak chociażby posiadanie regulacji prawnych i prowadzenie działań w zakresie
dbałości o środowisko, stosowanie rozwiązań ułatwiających

mieszkańcom komunikację z innymi miastami, zaspokojenie
podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez organizację
imprez kulturalnych i turystycznych”. Gdy wychodzę z zieleńca, odprowadza mnie wzrokiem kilku panów w podeszłym
wieku. Słyszę jakieś żywiołowe rozmowy, chyba o lokalnej
drużynie siatkarskiej.
Żeby dojść do osiedla Zielone Wzgórza, muszę przejść spory
odcinek prostej trasy, lekko z górki. Przez cały czas idę wzdłuż
ścieżki rowerowej. Murowana gmina słynie w okolicy z dobrych warunków dla rowerzystów. Po kilku minutach spokojnego marszu mijam znak drogowy – Poznań jest 22 kilometry
stąd. Ja jednak przechodzę niecałe dwa.

Dobre miasto, dobre miejsce

Doszedłem do ronda. Na barierkach ochronnych wiszą bannery informujące przyjezdnych o rajdzie rowerowym, wystawie
lokalnego artysty, przypomnienie o dziesięcioleciu miejscowego chóru i plakat pobliskiego paintballa. Lokalna społeczność jest aktywna, zarówno pod względem kulturalnym,
jak i sportowym. Sięgam ponownie po biuletyn. Czytam
fragment wywiadu o tutejszej naturze. Burmistrz miasteczka Tomasz Łęcki opowiada: „Odziedziczyliśmy niewątpliwie piękną przyrodę. Aż 45 procent naszej gminy pokryte
jest lasami”. Widać to szczególnie, kiedy stoi się między
historyczną częścią Murowanej a Zielonymi Wzgórzami.
Wokół lasek i łąką z rzeczką, budynki mieszkalne. Górka,
z której schodziłem, wygląda jak z pocztówki. Naturalne
ukształtowanie podzieliło Murowaną na dwa osiedla.
Na szczęście te nowe, mimo że powstały w czasie, kiedy budowano szkaradne szare bloki, dzięki zmysłowi projektantów
są niebanalnym kompleksem urbanistycznym. Tutaj domki
szeregowe sąsiadują z blokami o spadzistych dachach, a żadne
podwórko nie jest identyczne.
Krążę kilkanaście minut po okolicy. Bez celu. Spaceruję.
Patrzę na kobietę w średnim wieku z wózkiem, starsze panie na targowisku z siatkami wypełnionymi po brzegi zakupami i dziewczynkę wyrzucającą śmieci do specjalnie
oznaczonych śmietników. Grupka chłopców wraca ze szkoły.
Staję na targowisku. Jest spokojnie.
Kieruję się w stronę przystanku autobusowego. Na przystankowej wiacie wisi ręcznie wykonany plakat, widać w tym
rękę dziecka. Czekam na transport do Poznania. Ostatni raz
wyciągam z teczki notatki o Cittaslow. Czytam o tym, jak
powinno być w spokojnym mieście, jakie są warunki i zasady
funkcjonowania, co trzeba zrobić, aby miasteczko mogło być
zgodne z prawem slow. Rozglądam się i czuję rozluźnienie.
– Jestem slow – mówię. Wyrzucam te kilka kartek do kontenera na papier. Nowego, ekologicznego kontenera na papier.
Patrzę na odjeżdżający autobus i stwierdzam, że pójdę
do domu. Powoli, na piechotę, bo mieszkam w Murowanej
Goślinie. I jeśli wszystkie inne pozycje na liście międzynarodowej sieci miast dobrego życia są podobne do tego, to mogę
je szczerze polecić każdemu, kto szuka spokoju, odpowiedniego miejsca do pracy i odpoczynku, kulturalnie atrakcyjnego,
dbającego o mieszkańców i turystów. Mam swoje miejsce slow.
22 kilometry i 44 minuty od zgiełku. A ty?
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kulturalnie
obowiązkowe
Półmetek lata już za nami.
To chyba najlepszy okres, żeby przyjrzeć się temu,
co w mijające wakacje zdarzyło się w świecie kultury
i co ciekawego może się jeszcze wydarzyć…

Od lipca „Męskie granie” koncertowało w Warszawie,
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
Finał odbędzie się 1 września w Żywcu.
Wśród muzyków, którzy pojawiali się na scenie byli
m.in. Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Wojciech
Waglewski, Czesław Mozil czy Katarzyna Nosowska
(w tym roku dyrektor artystyczna całego cyklu).
Imprezę uświetniły także zespoły, takie jak:
Acid Drinkers, Raz Dwa Trzy czy Pogodno.
Trzeba przyznać, że siłą „Męskiego grania” jest bardzo
atrakcyjna różnorodność brzmień. Podczas jednego
koncertu na scenie pojawiają się nie tylko artyści popowi,
rockowi i jazzowi, lecz także ci kojarzeni z muzyką
poważną. Dla tych, którzy przegapili „Męskie granie”,
mamy dobrą wiadomość. Co roku wydawane są płyty
z zapisem koncertów – w formie audio i wideo.
Trzeba na nie poczekać do jesieni.

Urlop to najdogodniejszy czas na książki.
Mamy wtedy więcej czasu, a poza tym miejsca,
w których odpoczywamy – plaża, ogród, brzeg jeziora,
sprzyjają zatopieniu się w lekturze.
Nie trzeba od razu sięgać po grube tomy,
na przykład biografii Miłosza (Andrzej Franaszek
„Miłosz. Biografia”) czy Korczaka ( Joanna OlczakRonkier „Korczak. Próba biografii”) nominowanych
do tegorocznej nagrody Nike. Choć to lektury szalenie
interesujące, niekoniecznie nadają się do czytania
na wakacjach. W tym czasie najlepiej zabrać ze sobą coś
łatwiejszego w odbiorze, przy czym
rzeczywiście wypoczniemy.

Nie zabraknie także wrażeń dla wielbicieli kina.
Ciekawym przedsięwzięciem jest Międzynarodowy
Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk, organizowany
w Poznaniu przez Jana A.P. Kaczmarka, kompozytora
i laureata Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”.
W ramach festiwalu zaplanowano pokazy filmowe
oraz koncerty muzyki filmowej.
Początek imprezy 15 sierpnia, koniec 22.

Dlatego ciekawą propozycją może okazać się książka
brytyjskiego dziennikarza Davida Whitehouse’a
„Łóżko” (wyd. Prószyński i S-ka). W swojej debiutanckiej
powieści Whitehouse opisuje życie Mala – chłopca,
później mężczyzny, który przeradza się
w niesamowitego egoistę.
Pewnego dnia Mal postanawia, że już nigdy więcej
nie wstanie z łóżka. Po jakimś czasie, z powodu
ogromnego apetytu i braku ruchu, staje się...
najgrubszym człowiekiem świata.
Na zachodzie powieść została bardzo dobrze przyjęta,
a wielu recenzentów dopatrywało się w niej swego rodzaju
protestu przeciwko tradycyjnemu stylowi życia.

Na zakończenie kilka słów o nowościach płytowych,
ale nie tych najbardziej popularnych. Wakacje w rytmie
przebojów The Rolling Stones w aranżacjach soulowych?
Czemu nie. Na płycie Joss Stone „The Soul Sessions
Volume 2”, oprócz kawałków Stonesów, znajdziemy
interpretacje soulowe piosenek, m.in. Chi Lites,
The Dells, Broken Bells, The Honey Cone.

Latem bardzo dużo dzieje się także w muzyce.
Wydaje się, że już prawie każde miasto ma jakiś festiwal
czy przegląd piosenki. Można wybierać między koncertem
Madonny w Warszawie a recitalem Jerzego Połomskiego
w małym mieście na Śląsku. Do wyboru do koloru.

Inną intrygujacą nowością muzyczną jest soulowa płyta
Lianne La Havas „Is Yours Love Big Enough?”.
Młoda brytyjska wokalistka w swoich utworach
zaskakująco łączy elementy folkowe z soulem.
Polecamy przesłuchać, bo to dość ciekawa mieszanka.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim cykl koncertów
„Męskie granie”, który już na stałe wpisał się w wakacyjną
ofertę muzyczną. Koncert stworzony z myślą o panach
przyciąga pod sceny w całej Polsce nie tylko wielbicieli
piwa głównego sponsora imprezy.
Na występy przychodzą też kobiety i dzieci,
a z każdym rokiem jest ich coraz więcej.

Wszystkie wymienione wyżej propozycje (SLOW) wpisuje
na listę tych kulturalnie obowiązkowych.
Zachęcamy do ich prześledzenia, bo warto te ostatnie
ciepłe dni lata spędzić naprawdę slow
– przyjemnie i świadomie.

Redakcja (SLOW)
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Kulturalnie na każdy temat

AKTORSTWO
NIE JE ST SP OSOBEM NA ŻYCIE

M AR EK SIUDYM

MAREK SIUDYM
Moje życie jest jak powolne ciemnienie świateł w kinie. Wciąż mam nadzieję, że nadejdzie
to fantastyczne „coś”, co sprawia, że człowiek ma ochotę jeszcze trochę poczekać
– o swoich pasjach, spotkaniach i niespełnionych planach opowiada nam Marek Siudym.
Rozmawiała: Katarzyna Żyszkiewicz, zdjęcia: Bartosz Klonowski

Powiedział pan kiedyś,

że najważniejsze to przeżyć życie
dobrze i pożytecznie.
Czy dotychczas to się udawało?
Cóż, nie mnie to oceniać. Z pewnością jednak nie było to życie
pasożytnicze. Na wszystko, co miałem, co mam, zapracowałem.
Wszystko, co straciłem, straciłem w pełni świadomie. I nikomu nie
wyrządziłem nigdy czegoś kompletnie złego, choć zawsze zdarza
się w życiu, że obdarowując kogoś, kogoś innego krzywdzimy.

Na czym polega więc sztuka życia
według Marka Siudyma?

Na wychodzeniu poza schematy. Niestety w naszej rzeczywistości
nie możemy sobie pozwolić na ich wyeliminowanie i na dobrą
sprawę nie ma sensu z nimi walczyć. Bo tak naprawdę nie sam
schemat jest zły. Zły jest brak dystansu do niego, brak marginesu.
Oczywiście konstrukcja jako taka jest wszędzie potrzebna, w każdej jednak musi być możliwość pewnej elastyczności. Nie jestem
więc anarchistą, ale przyjemnie jest łamać pewne stereotypy.
Nie to, że ośmieszać, ale odzierać z ich siły. Ważne jest również,
by nie robić niczego wbrew sobie. Wprawdzie życie zmusza nas
bardzo często do czegoś, co nam nie odpowiada. To już jest
kwestia naszego bytu, odpowiedzialności za innych, za rodzinę.
I wszyscy ludzie, nie tyko ja, robią rzeczy, które nie są im miłe.

Kiedy czyta się wywiady z panem,
można odnieść wrażenie,

że nie do końca jest panu miłe
aktorstwo. Nie sprawia ono satysfakcji?
Oczywiście, że sprawia, ale nie jest dla mnie jedynym sposobem na życie. Uważam, że mam ogromne szczęście,
że nigdy nie byłem przez ten zawód odrzucony. Są ludzie, których aktorstwo nie pokochało, mimo że są dobrzy.
Ja szczęśliwie nigdy nie cierpiałem z takiego powodu. Nawet wtedy, kiedy zajmowałem się czymś innym, miałem świadomość, że
jeżeli będę chciał, to wrócę do aktorstwa. I zawsze się to udawało.

(114)

Mimo że w młodości miał pan

zupełnie inne plany zawodowe...
Nigdy nie robił pan sobie wyrzutów,
że przez rozrywkowy tryb życia
nie dostał się do szkoły plastycznej?
W takich sytuacjach zawsze pojawia się żal.
To tak jak z przegranym meczem – poczucie porażki.

Nie próbował pan jednak ponownie,
dlaczego?

Właściwie nie wiem, ale myślę, że dobrze się stało. Gdybym
przy moim temperamencie, chęci ruchu i zmiany został
np. malarzem, to w pewien sposób bym się męczył. Nawet
jeżeli miałbym w tej dziedzinie coś do powiedzenia.
Bo to jest bardzo stacjonarny zawód, wiąże się z pewną formą
odosobnienia. Malarz jest sam ze sobą, ze swoimi myślami,
swoją twórczością. Mnie natomiast odpowiadałoby życie,
które prowadzili malarze przełomu XVIII i XIX wieku.
Każdy miał wtedy tę swoją dziuplę, ale wokół wszystko tętniło
życiem. I nawet te pozorne samotnie były często pełne ludzi.
To było życie w cyganerii, wśród artystów, którzy
inspirują, którzy nawzajem się stymulują. I takie życie mnie pociąga, samotna dłubanina – nie. Co ciekawe,
to elementy tej właśnie samotnej pracy, żmudnej dłubaniny, konieczności skupienia się na całkiem innej
materii odnajduję w obu moich obecnych zawodach,
w aktorstwie i jeździectwie. Pracując z koniem, trzeba się
wyciszyć. Szukać kontaktu i budować wzajemne porozumienie.
To jest konkretna praca, bardzo hermetyczna. Jeden człowiek,
jeden koń. Aktorstwo z kolei to taka dłubanina psychologiczna.
Każdą postać, którą mam do zagrania, muszę rozłożyć na części,
następnie złożyć, wiedząc, jak powinna działać, i oddać gotowy
produkt. To nie jest sprawa emocjonalna. To sprawa rozumowa.
Tak samo jak w jeździectwie, emocjonalny jest tylko związek,
który łączy mnie ze współpracownikami czy końmi. Natomiast
sama praca jest czysto rozumowa.

Kiedy opowiada pan o pracy z końmi,
odnoszę wrażenie,
że to one są najważniejsze.
Nie aktorstwo, nie malarstwo.
Dlaczego więc nie zdecydował się pan
poświęcić jedynie jeździectwu?

Konie to coś, z czym mógłbym się związać całkowicie.
Ale z drugiej strony, dlaczego miałbym rezygnować z mojego
dotychczasowego życia? Poza tym z moją żywiołową naturą
nie wytrzymałbym długo, robiąc wciąż to samo i w tym
samym miejscu.

Stąd zamiłowanie do motocykli?
Podobno jest pan uzależniony
od prędkości?

Może bardziej od pośpiechu, żeby wszędzie zdążyć.

Nie ma pan nigdy ochoty zwolnić,
zatrzymać się?

Mam, w momencie przyjazdu do stajni. To jest właśnie slow
w moim życiu. W stajni pracuje się spokojnie, bez pośpiechu.
Nawet wyścigi są w pewnym stopniu slow. Biegnie się szybko,
ale praca powinna być bardzo powolna i drobiazgowa. Cegiełka
po cegiełce. Wtedy to ma sens.

To prawda, że pierwsze kroki na scenie
stawiał pan w wojsku?

I to nawet w tym budynku (Teatr Kwadrat mieści się
w siedzibie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, red.).
Na samym początku służby wojskowej wszyscy kombinowali,
jak sobie ułatwić to żołnierskie życie. Jeden z kaprali, który w cywilu był laureatem wielu konkursów recytatorskich, założył kółko recytatorskie, do którego się
przyłączyłem. A ponieważ w Ludowym Wojsku Polskim
liczyła się działalność kulturalna i współpraca
z ludnością cywilną, nawiązaliśmy kontakt z ośrodkiem
kultury w Zielonej Górze. Dzięki temu zastępca dowódcy do spraw
politycznych wydawał nam stałe przepustki. To był nasz
pomysł na wojsko. Działalność ta zaprocentowała później
przydzieleniem mnie, już jako kaprala, do obsługi i eskorty
wojskowego zespołu estradowego, złożonego z cywilnych
i wojskowych zawodowych muzyków i aktorów. Oczywiście,
jako pokolenie grające na gitarach, znaliśmy wszystkie piosenki z ich repertuaru, więc kiedy jeden z kolegów muzyków
miał problem z gardłem, zaproponował, żebym go zastąpił.
Jako że byliśmy podobnej postury, przebrałem się w jego
mundur i zaśpiewałem. Tu na tej scenie, w tym budynku,
w którym teraz gram jako aktor Teatru Kwadrat. To był mój
pierwszy występ na scenie.

Zaczęło się od przypadku,

a teraz życie zatoczyło koło...

W pewnym sensie tak. Ale teatr zawsze był mi bliski, choć trochę
z innego powodu. W liceum bardzo często chodziłem do teatru,
w mojej rodzinnej Łodzi miały one znakomite zespoły aktorskie.
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Oglądając wtedy fantastycznego Leona Niemczyka,
przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś będę jego kolegą po fachu. Mało tego, kolegą z garderoby, z którym
się zaprzyjaźniłem. To jest coś fantastycznego. Upłynęło
wiele lat i nagle przyszło mi pracować z człowiekiem, którego
zawsze podziwiałem.

Przeznaczenie?

Nie bardzo wierzę w przeznaczenie. Ale wierzę, że opatrzność, Bóg, los, nagradzają za pewne posunięcia, za odwagę
w podejmowaniu decyzji, za wybór takiej, a nie innej drogi.
I wierzę, że w nagrodę za moje wybory czeka mnie jeszcze
coś niezwykłego.

To znaczy?

Kiedyś znajomi poprosili, żebym napisał coś o sobie do ich
magazynu. Postanowiłem opisać swoje podejście do życia,
a tekst zatytułowałem „Powolne ciemnienie świateł”. Zapyta
pewnie pani, dlaczego? Kiedy w dzieciństwie chodziłem do
kina, najpiękniejszym momentem, w którym najbardziej biło
mi serce, był ten, kiedy światła zaczynały żółknąć i powoli
gasnąć, kiedy zbliżało się coś cudownego – film. I tak sobie
myślę, że całe moje życie jest takie jak to ciemnienie świateł.
Cały czas czekam, kiedy nadejdzie to fantastyczne „coś”,
co sprawia, że człowiek ma jeszcze chęć na „to” poczekać.

Jakaś szczególna rola?

Nie wiem, być może. Ale nigdy nie czekałem na żadną konkretną czy wymarzoną rolę. Tęsknię natomiast za udziałem
w czymś naprawdę wyjątkowym. I kiedyś nawet coś takiego
mogło się zdarzyć. Na początku lat 90. Amerykanie chcieli nakręcić film o zabraniu przez Niemców stada Arabów z Janowa
Podlaskiego i o historii konia Witeś, który przez powojenne
perturbacje trafił do Stanów Zjednoczonych. Reżyserem
miał być Robert Wise, jeden z dwóch reżyserów „West Side
Story”. Na castingu każdy miał stanąć przed kamerą i po
angielsku opowiedzieć o sobie, o związku z końmi itd. Zgłosiło
się wielu aktorów, nawet tych niezwiązanych z jeździectwem,
w końcu każdy chciał zarobić. Pamiętam, że przyszedłem
i tłum kolegów rzucił się na mnie, pytając, czy w dwa tygodnie
nauczą się jeździć. Po pierwszym etapie zostałem zaproszony
na prywatną rozmowę z Robertem Weisem. Zaproponował
mi podwójny rodzaj pracy – konsultanta po stronie polskiej i aktora. To było coś pięknego, właśnie taki wielki dar.
Ale do realizacji filmu niestety nie doszło, bo strony nie
porozumiały się w kwestiach finansowych.

Zastanawiam się,

czy nie ma pan żalu do reżyserów
za przyklejenie łatki
aktora komediowego?
Żal to może za dużo powiedziane. Mam co prawda na swoim
koncie kilka niekomediowych ról, chociażby w „Twarzach
i maskach” Feliksa Falka, jednak jakichś większych propozycji
tego typu nie otrzymałem.
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Jak pan myśli, dlaczego?

Uważam, że po prostu nikomu nie chce się zaryzykować i odejść
od pewnego schematu. Ale nie mam o to pretensji. Zdaję sobie
sprawę, że biorąc do ręki scenariusz, reżyser ma pewną wizję.
Czyta i wyobraża sobie. Jeżeli z danymi postaciami kojarzą
mu się konkretni ludzie, to jest to kwestią jego wyobraźni.
I tu nie mogę czuć się niedowartościowany. To jest jego autorska sprawa. Poza tym uważam, że role komediowe są dla
aktora większym wyzwaniem. Wymagają nieprawdopodobnej
dyscypliny, precyzji, podporządkowania się. Przy takiej roli
się nie „płynie”. Wszystko, co aktor ma do zagrania, musi
jeszcze wcisnąć w jakieś ramy. Dla mnie literatura musi mieć
pewien konkretny kształt. Jeżeli coś pięknego zamknięte jest
dodatkowo w wyrafinowanej formie, ma dla mnie większą wartość niż jakiś ciąg myślowy, który jej nie posiada.
Tak samo jest przy budowaniu roli komediowej. Aktor musi
mieć na nią jakiś pomysł. To jest o wiele trudniejsze, a zatem
dla mnie ciekawsze.

Pana zdaniem młode pokolenie aktorów
radzi sobie z rolami komediowymi?
Najnowsze polskie produkcje
nie zbierają pochlebnych recenzji.

Muszę się pani przyznać, że rzadko bywam w kinie. Nie mam
na to czasu. Za to z teatrem jestem na bieżąco. Teraz, kiedy
zostałem zaproszony do kapituły Feliksów Warszawskich,
tym bardziej muszę. Widzę, co robią koledzy z branży.
To bardzo rozwijające.

Patrząc na młodszych kolegów
po fachu, nie odnosi pan wrażenia,

że jest im łatwiej stawiać
pierwsze kroki w karierze?
Nie sądzę. Z jednej strony rzeczywiście jest więcej produkcji,
filmów, seriali, ale również więcej aktorów. Ponadto zmienił
się miernik wartości aktora. Kiedyś nie liczyło się tylko to,
ile razy ktoś się pojawił w filmach, teatr także był bardzo
ważnym elementem. Dziś dla widzów najważniejsza jest
rozpoznawalność. Z tego powodu wielu młodych aktorów,
którzy robią fantastyczne role w teatrach, nie może się przebić.
Mało tego, istnieje niebezpieczeństwo, że w tym samym
teatrze spędzą całe życie. Jeżeli nie uda im się na początku,
to tym bardziej w wieku trzydziestu czy czterdziestu lat.
Niestety reżyserzy nie biorą pod uwagę tego, że angażując
świetnego lecz nieznanego aktora, mogą stać się ojcami jego
sukcesu.

Czyli panu było łatwo?

Wyszliśmy ze Szkoły Teatralnej całą grupą kabaretu KUR
i większość z nas z miejsca dostała angaż w tetrze STS,
który był jedną sceną z Teatrem Rozmaitości. To właśnie
jeden z tych wielkich uśmiechów losu. W STS-ie poznałem fantastycznych ludzi, gigantów tamtych lat. Stanisław
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Tym, Jerzy Turek, Wojciech Młynarski, Jerzy Dobrowolski,
Jerzy Karaszkiewicz, Ryszard Pracz, czy Gustaw Lutkiewicz.
Wszyscy Ci ludzie robili rzeczy zupełnie niezwykłe. Widzowie
zostawali po przedstawieniu. Ktoś siadał do pianina,
ktoś inny śpiewał. A Jan Tadeusz Stanisławski codziennie
miał jakiś wykład z „mniemanologii stosowanej”. Stasiek
Tym pisał monologi, ktoś coś opowiadał.

Jednak mimo lekkiego startu był pan

w pewnym momencie zmuszony
dorabiać jako taksówkarz.
To było w latach 80. W stanie wojennym nie było pracy,
ponieważ władze wiele rzeczy blokowały. Świadomie nie
grało się w telewizji, nie kręciło filmów. A teatr nie dawał
takiego zabezpieczenia finansowego. To była potrzeba chwili.
Dom, dziecko, psy – trzeba było na to zarobić, a ponieważ
miałem zawodowe prawo jazdy, zdałem egzamin z topografii
miasta, testy psychotechniczne i mogłem zostać taksówkarzem.

Tak z czystej ciekawości,
to prawda, że taksówkarz

jest trochę jak psycholog
albo ksiądz w konfesjonale?
Zdarzało się panu
wysłuchiwać zwierzeń?
Osobiście byłem taksówkarze milczącym, ale musiałem
słuchać codziennie tysięcy rozmaitych historii, często bardzo
osobistych. Wysłuchiwałem ich cierpliwie. W końcu to kawałek
czyjegoś życia, którym właściciel chce się z kimś podzielić.

Czy te zasłyszane za kółkiem opowieści

wykorzystywał pan później w pracy
nad swoimi bohaterami?
Rolę zawsze buduje się z tego, co się w życiu przeżyło, widziało. Im więcej aktor poznaje ludzi, obserwuje zachowań, tym łatwiej jest mu skonstruować postać tak, by była
wiarygodna.

Gdyby przyszło dziś rozpoczynać
karierę jeszcze raz, zdecydowałby się
pan na aktorstwo?

Myślę, że tak. Chociaż niemożliwym jest cofnąć swoje życie
i mieć dzisiejszy rozum. A mówiąc, że zrobiłbym coś inaczej,
mógłbym skrzywdzić ludzi, którzy w tej mojej historii się
pojawili. A może nawet nigdy by ich nie było…

Sesja:

Zdjęcia: Bartosz Klonowski
Make Up: Ela Ziółek
Stylizacja: Marta Kuba
BackStage i asysta: Rafał Kłos

WOLNOŚĆ

NIELEGALNA
Walka władz ze squattersami trwa. Po dwóch stronach konfliktu są dwie różne wizje świata.
W Polsce rozpoczęła się dyskusja na temat squattingu. To ważny krok w kierunku zmiany
sposobu widzenia tego zjawiska.
Tekst: Grzegorz Zduniak, zdjęcie: Agnieszka Bączkowska
W ostatnich miesiącach słowo „squat” było odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki. Nagły wzrost zainteresowania squatami i squattersami opinia publiczna zawdzięcza
nagłośnionej medialnie akcji usunięcia warszawskiego squatu Elba. Pierwsze przekazy medialne były jednoznaczne:
służby miejskie w asyście policji i firmy ochroniarskiej pacyfikowały siedlisko zła i zbieraninę odszczepieńców, którzy
nielegalnie zajmowali strategiczny dla władz miasta obiekt.
Później przyszedł czas na niezbyt wnikliwą refleksję, kilka
pytań i zdawkowych odpowiedzi. W końcu temat squatów
został zamieciony pod dywan. Telewizyjne wozy odjechały,
obiektywy fotoreporterów zwróciły się w inną stronę, a warszawscy squattersi pozostali zdani na siebie.
Jest jedna korzyść z tej medialnej burzy. Wiele osób dowiedziało się bowiem o istnieniu squatów i problemach
tego środowiska. Niektórzy zrozumieli nawet, że o kulturze
squattersów trzeba rozmawiać bez uprzedzeń i bez powielania
stereotypów, bo to szkodzi nie tylko samej dyskusji, lecz także ludziom skupionym wokół tej idei. Kiedy zamieszanie wokół Elby
się skończyło i opadł kurz, okazało się, że problem pozostaje
wciąż nierozwiązany, a władze nie mają pomysłu na zagospodarowanie pozytywnej energii środowisk tworzących squaty.

Od skwatera do squattera

Początki zjawiska squattingu trudno zamknąć
w jakimś przedziale czasowym. W XIX wieku skwaterami
(ang. to squat – przysiąść, przykucnąć) nazywano osadników
nieposiadających praw do ziemi, którzy osiedlali się nielegalnie na terenach Australii i Stanów Zjednoczonych. W latach
60. 70. ubiegłego stulecia rozwinęło się zjawisko squattingu
(w formie, jaką obserwujemy do dzisiaj), co powiązane
było z popularnością ruchów hipisowskich. Młodzi ludzie,
których łączyły ideały miłości, braterstwa i pokoju, składali hołd

swoim wartościom w grupach zwanych komunami. Osiedlali
się w opuszczonych budynkach, żeby kontestować panujący
porządek i całkowicie odciąć się od głównego nurtu życia
społecznego. Zajmowane w ten sposób budynki były nie
tylko ich mieszkaniami, pełniły także rolę ważnych ośrodków
kulturalnych i ideologicznych.
Mimo pozytywnych aspektów działalności squatów bardzo
szybko pojawiło się wielu przeciwników takiego stylu życia.
Byli to głównie właściciele nielegalnie zajmowanych budynków
oraz władze. Dla społeczeństwa squaty stawały się białymi
plamami na mapie miasta, a wiele wspólnot zderzyło się
z najbardziej prozaicznymi trudnościami życiowymi, takimi
jak brak wody czy prądu. Ich bunt malał, z czasem powracali
do życia w społeczeństwie. Squaty zaczęły pustoszeć, w końcu
wiele z nich w ogóle przestało funkcjonować.

Punkowa rewolucja

W latach 80. squaty zaczęły się odradzać. Impulsem do tego
odrodzenia był rozwój kultury punkowej, związanej z ideami
anarchistycznymi i negowaniem porządku społecznego. W przeciwieństwie do ideologii hipisowskiej nie nawoływano do miłości.
Punkowa rewolucja była krzykiem rozpaczy młodego pokolenia, które czuło się życiowo oszukane i przegrane, zanim
jeszcze tak naprawdę zaczęło uczestniczyć w dorosłym życiu.
Wrogiem stało się państwo, społeczeństwo, bardzo często
też rodzina. Nic nie łączyło tak mocno, jak wspólny wróg,
stąd też wielu ludzi utożsamiających się z tą kulturą podjęło
próbę wspólnego życia na marginesie społeczeństwa.
Lata 80. to czas wyjścia gospodarki z kryzysu ekonomicznego
oraz odejścia od gospodarki opartej na przemyśle.
Widocznym znakiem transformacji gospodarki światowej była ogromna liczba opuszczonych budynków pofabrycznych, które często zasiedlali squattersi.
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Przeciwnicy bardzo szybko podjęli z nimi walkę. Zdarzały
się przypadki, że likwidacje squatów przeradzały się wówczas
w regularne bitwy na ulicach miast. Niezwykle brutalne
zajścia miały miejsce na przykład w Amsterdamie w marcu 1980 roku. W trakcie likwidacji pustostanu w dzielnicy Vondelsraat przeciwko czołgom, które pojawiły się na
ulicach pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej,
stanęli ludzie uzbrojeni w kamienie i koktajle Mołotowa.
Efektem tej bitwy było zlikwidowanie squatu oraz zmarginalizowanie squattersów w Amsterdamie.

Od mieszkania do centrum kultury

Największą grupę squatów tworzą miejsca stanowiące jedynie
alternatywę dla wynajmowania mieszkania, nie organizuje
się tam żadnych inicjatyw kulturalnych. Takich miejsc jest
wiele w miastach, które są znaczącymi ośrodkami emigracji (np. Londyn czy Berlin). Emigranci zarobkowi często
widzą w nich szansę na ograniczenie swoich wydatków,
jak opisał to Maciej Maleńczuk: „Do marki marka, aż zbierze
się miarka. Zamieszkam na squacie i dorobię na szrocie”.
Media nie nagłaśniają likwidacji squatów. Lokalna prasa
opisuje wszystko zwykle jako wyrzucenie bezdomnych z nielegalnie zajmowanego pustostanu. Ani słowa o squattersach…
Squaty, które pełnią jednocześnie funkcje mieszkalne i kulturalne, rozrywkowe są ciekawsze. To bardzo prężnie działające ośrodki, prowadzące kluby, kawiarnie, organizujące
koncerty, wystawy i akcje propagujące zdrowy tryb życia.
Liczba inicjatyw jest imponująca. W przypadku tego typu
squatów można zaobserwować bardzo silną identyfikację
mieszkańców z pewną ideologią wolnościową lub anarchistyczną. Wyjątkowość takich miejsc wiąże się z tym, że można
w nich spotkać niezwykłych ludzi, zderzyć się z atmosferą wolności, otwartości i kreatywności, co działa niezwykle inspirująco. Dzięki wielu pożytecznym inicjatywom,
takim jak sklepy wegetariańskie czy organizowanie badań
lekarskich, zaangażowane squaty mają szerokie grono zwolenników, którzy w każdej chwili gotowi są stanąć w obronie
tych miejsc.

Ciemne oblicze wolności

Squaty nie są miejscami komfortowymi. Abstrahując od
zimna, niewygody i zagrożenia likwidacją, unosi się nad nimi
atmosfera niebezpieczeństwa. Nie bez przyczyny. Bardzo
często zakładane są w niespokojnych okolicach miast, gdzie
najłatwiej znaleźć opuszczony budynek. Mieszkają tam na
ogół ludzie, których historie życiowe mogłyby być scenariuszem niejednego kryminału. Bardzo często pojawiają się też
przestępcy, dilerzy narkotyków. I choć na wielu squatach
obowiązuje zakaz zażywania twardych narkotyków, to nie
zawsze jest to respektowane. W kopenhaskim miasteczku
squatów Christiania sprzedaż miękkich narkotyków odbywa
się na ulicy i za cichym przyzwoleniem władz miejskich.
W okolicach berlińskich squatów, w dzielnicy Kreuzberg, częstym widokiem są samochody, w których można dostać czyste
igły i strzykawki. Sąsiedztwo squatów jest również uciążliwe dla mieszkańców dzielnic, w których się one znajdują.

(122)

Pomimo determinacji władz miejskich, dążących do likwidacji pustostanów, miejsca te stają się wręcz atrakcjami turystycznymi, zatracając przez to swój alternatywny charakter.
Berliński squat Koepi137 z anarchistyczno-punkowego zagłębia staje się powoli modnym klubem, do którego przyjeżdżają
spragnieni wrażeń turyści z Polski.

Squat po polsku

W Polsce najbardziej znane squaty to przede wszystkim
warszawskie: Elba i Przychodnia, poznański Rozbrat
(założony w 1994 roku, jeden z najstarszych działających
squatów w Polsce) i wrocławskie Centrum Reanimacji
Kultury. Medialnie bez wątpienia najbardziej znana jest Elba.
To właśnie z powodu tego squatu rozgorzała wielka dyskusja, a wyprowadzce mieszkańców towarzyszyły nie tylko
media, lecz także policja i ochroniarze. Zamieszanie wokół
Elby sprawiło, że o jej nietypowych mieszkańcach zaczęto mówić głośno. Mieszkali tam Polacy i obcokrajowcy,
było to więc miejsce na stylu wielu kultur, co przekładało się
na działalność tej wspólnoty.
Chociaż u podstaw każdego squatu leży pragnienie wolności, w ramach wspólnoty istnieją pewne zasady, do których
każda przebywająca tam osoba musi się dostosować. W Elbie
podstawą był zakaz posiadania, sprzedawania i wymiany
narkotyków. Wszystkie inne kwestie rozwiązywano dzięki
rozmowom. O wszelkich inicjatywach decydował powołany
przez mieszkańców kolektyw. Można powiedzieć, że to właśnie była demokracja w najczystszym wydaniu. Wieczorową
porą Elba sprawiała wrażenie opustoszałej, w ciągu dnia lub
w trakcie rozmaitych wydarzeń tętniła życiem. A działo się
tam sporo, zorganizowano kryty skatepark, odbywały się
koncerty (głównie w stylistyce punkowej), imprezy tematyczne
czy spotkania, można było spróbować pizzy czy porozmawiać
o kuchni wegańskiej. Wszystko to bardzo często połączone
z ciekawymi dyskusjami.
Warszawska Elba zgasła. Po ośmiu latach działalności zniknęło miejsce ważne dla kultury naprawdę alternatywnej.
Na koniec zorganizowano uroczystą stypę. Finał znamy
z mediów. Prawdopodobnie wiele squatów w Polsce również
zostanie zlikwidowanych, ale ich mieszkańcy znajdą nowe
miejsca i założą nowe wspólnoty. Pragnienie wolności jest
silniejsze od zakazów, więc pewne jest, że ruch squatterski
nie zginie. Wiele wskazuje na to, że jeszcze długo będzie
działać w opozycji do niechętnych władz miejskich. Szkoda,
że niechętnych, bo miejsca takie jak Elba przyciągają ludzi.
Wiele squatów w Polsce stanowi ważne ośrodki kultury,
dla których nie ma miejsca w modnych klubach z centrów
miast. Alternatywa z konieczności jest skazana na życie na
ich obrzeżach. I choć nie jest masowa i nie przynosi zysków, to jest niezwykle potrzebna do zachowania równowagi
w świecie kultury.
Mimo że squattersi w konfrontacji z władzami miejskimi
są na straconej pozycji, to są też otwarci na dialog. Chcą, by
ich słuchano, a nie stawiano do kąta. Znalezienie rozwiązania
tego konfliktu jest wyzwaniem, ale warto spróbować, bo squaty są elementem życia społecznego, który warto oswoić.
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Baltic Games Extreme Sports Festival
Jedyna w Polsce cykliczna impreza sportów extreme. W tym roku dzięki współpracy z ERGO ARENA festiwal odbędzie się tej
najnowocześniejszej hali w Polsce. Dodatkowo tereny wokół obiektu oraz pomieszczenia wewnątrz zamienią się w istne miasteczko festiwalowe, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, od targów sprzętu i strefy chill out po nocne Silent Disco.

30 sierpnia—1 września 2012, http://www.balticgames.pl/

Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK
Autorski projekt kompozytora i laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka, który po raz kolejny zawita w Poznaniu oraz w Instytucie
Rozbitek. Bogaty program festiwalu przewiduje m.in.: pokazy filmowe w Multikinie 51 oraz w Kinie Muza, koncerty muzyki
filmowej, imprezy w klubie festiwalowym, międzynarodowe konkursy dla młodych kompozytorów oraz Master Classes.

Poznań 15—22 sierpnia 2012, www.transatlantyk.org

Dorota Wróblewska, „Fashion People Colours”
To druga książka z cyklu „Fashion People”. Album, którego głównym tematem są otaczające nas kolory, intryguje i wychodzi naprzeciw nowym zjawiskom związanym ze stylem życia. Dzięki bogatej palecie barw udaje się odczytać myśli, nastrój i charakter
ubranych kolorowo osób, które tylko pozornie są anonimowe.

MEDIA SUKCES, CENA: 59 ZŁ

David Whitehouse, „Łóżko”

Zjadliwie zabawna przypowieść o moralności, otyłości, sławie, depresji i niedotrzymanych obietnicach dorosłości. W dniu
swoich dwudziestych piątych urodzin Mal kładzie się do łóżka i postanawia nigdy z niego nie wstawać. Brak ruchu w połączeniu
z nadopiekuńczością matki i monstrualnym apetytem sprawiają, że staje się najgrubszym człowiekiem świata. Wielu dopatruje
się w jego postawie światopoglądowego manifestu. Czy słusznie?

PRÓSZYŃSKI I S-KA, CENA: 32 ZŁ

Ferenc Máté, „Prawdziwe życie”

Inspirujący i tchnący nadzieją apel autora bestsellerowej „Winnicy w Toskanii” o życie w spełnieniu! Ferenc Máté wzywa nas do
zastanowienia się nad tym, jak pracujemy, jemy, bawimy się i kochamy. Jego najnowsza książka natchnie nadzieją najbardziej
rozczarowanych współczesnym światem, a najwytrwalszych amatorów zakupów przekona, żeby zwolnili obroty, odpoczęli od
centrów handlowych i gadżetów oraz posmakowali „prawdziwego życia”.

PRÓSZYŃSKI I S-KA, CENA: 29 ZŁ

VARIOUS, PRAWO AGATY ‒ muzyka z serialu

Ścieżka dźwiękowa z wiosennego hitu telewizji TVN „Prawo Agaty”. Na płycie znalazło się kilkanaście oryginalnych piosenek
wykorzystanych w filmie. Wykonują je artyści polscy i zagraniczni. Wśród nich Amy Macdonald w utworze “This Is The Life”.

CENA: 29 ZŁ

Lianne La Havas, „Is Yours Love Big Enough?”

Kolejny wielki talent muzyczny z Wielkiej Brytanii. W jej żyłach płynie mieszanka krwi greckiej i jamajskiej, a w muzyce krzyżują
się wielobarwny folk oraz soul. Z piosenek Lianne płynie feeling kojarzący się z dokonaniami artystek, takich jak Lauryn Hill
i Erykah Badu, które uwielbia od dzieciństwa. Jest w nich pasja, namiętność, determinacja, miłość i duma.

WARNER MUSIC POLAND, CENA: OK. 50 ZŁ

Joss Stone, „The Soul Sessions Volume 2”

Zestaw dziesięciu soulowych interpretacji utworów gwiazd, takich jak The Rolling Stones, Chi Lites, The Dells, Broken Bells,
The Honey Cone to pokaz niesamowitego kunsztu wokalnego Joss Stone, wciąż przecież młodej, lecz niezwykle dojrzałej pod
względem możliwości wokalnych artystki. To również emanacja pasji i prawdziwej miłości do muzyki.

WARNER MUSIC POLAND, CENA: OK. 50 ZŁ

W KADRZE

Tekst: Grzegorz Wojtowicz
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Samotna matka, bezdzietne małżeństwo, homoseksualni rodzice, zepsute dzieci. Twórcy
filmów coraz częściej sięgają po trudne, a nawet abstrakcyjne modele rodziny. Tym samym,
w mniej lub bardziej przejaskrawiony sposób, zwracają uwagę na problemy, z którymi większość
z nas mierzy się na co dzień.

Rodzina za wszelką cenę

Ponieważ w wersji minimum rodzina to rodzic plus dziecko,
lepiej ominąć wszystkie opowieści z cyklu „jak poznałem
waszą matkę” i od razu przejść do wątku prokreacyjnego.
Kobiety w kwestii przedłużania gatunku, opisuje to
szczegółowo Biblia, potrafią posunąć się nawet do spółkowania z siłami nadprzyrodzonymi. W obliczu takiej
determinacji niewinnym wybrykiem jawi się postępowanie
Jenny Fields z ekranizacji powieści Johna Irvinga „Świat
według Garpa” („The World According to Garp”, 1982).
Aby zajść w ciążę, ta pomysłowa pielęgniarka korzysta
z pomocy sparaliżowanego, umierającego żołnierza, którego
narząd – kluczowy dla tego procesu – stanął na wysokości
zadania. Dowiedziawszy się o sposobie poczęcia, konserwatywni rodzice Jenny przeżywają szok, a matka nawet
przypłaca to życiem. Mały T.S. Garp, który nie zostaje
wtajemniczony w szczegóły swoich narodzin, tęskni za
ojcem, którego nigdy nie widział. Wie jedynie, że ten był
pilotem i zginął na wojnie.
Kobiety bez trudu potrafią w razie potrzeby (miłość może
popychać do najdziwniejszych aktów) wznieść się ponad
naturalne metody prokreacji. Rebecca, bohaterka melodramatu science fiction „Łono” („Womb”, 2010), traci
w sposób tragiczny ukochanego. Nie mogąc się pogodzić
z tą stratą, dziewczyna postanawia sklonować i urodzić
kopię swojego chłopaka – Thomasa.
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Pozostając w sferze prokreacji odrealnionej, koniecznie
trzeba wspomnieć o dzielnym doktorze Aleksie Hessie
(Arnold Schwarzenegger) z filmu „Junior” (1994). Hesse
jest naukowcem zajmującym się opracowaniem środka zapewniającego prawidłowy rozwój ciąży. Niestety, w wyniku
kłopotów finansowych, bohater musi eksperymentować
na sobie. Do jego jamy brzusznej zostaje wprowadzony
zapłodniony zarodek, który po przeprowadzeniu kilku
testów ma zostać usunięty. Kiedy Hesse zaczyna dostrzegać
uroki błogosławionego stanu, postanawia urodzić dziecko.
Wielki Schwarzenegger z wielkim brzuchem. Wygląda na
to, że już w połowie lat 90. XX wieku zepsuty Hollywood
zaczął podstępną propagandę związków homoseksualnych,
z wyraźnym naciskiem na możliwość adopcji dzieci…

Maybe baby…?

Wraz z upowszechnieniem problemu bezpłodności pojawiły
się filmy, które poruszały ten kontrowersyjny temat. Dobrym
przykładem z polskiego podwórka filmowego jest „Pograbek”
(1992) Jana Jakuba Kolskiego. Tytułowy bohater (trudniący
się zabijaniem starych koni) i jego żona Kuśtyczka nie mogą
doczekać się potomstwa. Ciężarna dziewczyna, która obiecała urodzić im dziecko, wycofała się z umowy. Pograbek
decyduje się na desperacji krok. Płaci Heńkowi Materce,
pomocnikowi kowalskiemu, żeby ten zapłodnił Kuśtyczkę.
Ponieważ Materka z nieuzasadnioną gorliwością podchodzi

do swojego zadania, Pograbek musi odbijać z jego rąk swoją
brzemienną kobietę.
Twórcy „Maybe Baby” (2000) podeszli do tematu starań
o dziecko z nieco większym dystansem. Sam (w tej roli
Hugh Laurie) i Lucy są dobrana parą – młodzi, odnoszący sukcesy, zakochani. Zdecydowali, że nadszedł czas,
by do rodziny dołączyło dziecko. Niestety, choć wraz
z upływem czasu zamieniają swoją sypialnię w warsztat
do produkcji potomka, upragniony sukces nie przychodzi.
Próbują wszystkiego – masaży z olejkami aromatycznymi,
seksu podczas pełni, akupunktury, afrodyzjaków, nawet
zapłodnienia in vitro. Nie ma żadnego powodu, by mogło się nie udać, lecz cel wydaje się coraz bardziej odległy.
Na szczęście, jak to w filmach bywa, scenarzyści znajdują
sposób, żeby nagrodzić wytrwałość bohaterów.
Twórcy komedii „Mężczyźni w natarciu” („The Babymakers”,
2012) postanowili stosunkowo nudny i smutny temat walki
o potomstwo przekuć w dość niezwykłą opowieść o sensacyjnym posmaku. Zaczyna się standardowo. Audrey i Tommy
starają się o dziecko, ale na staraniach się kończy. Konieczna
w tej sytuacji wizyta u medyka obnaża słabą jakość nasienia
Tommy’ego. Kiedy wydaje się, że sprawa jest już zupełnie
przegrana, niedoszły tata przypomina sobie, że w młodości oddał porcję nasienia do banku spermy. Niestety, bankowcy zasłaniając się „tajemnicą bankową” i procedurami, odmawiają
Tommy’emu zwrotu jego cennego nasienia. Zdesperowanemu
mężczyźnie pozostaje już tylko zmontować ekipę śmiałków,
którzy pomogą mu włamać się do siedziby banku i odzyskać
jego własność.

Ciążowe scenariusze

W świecie starających się o dziecko oraz będących już
w ciąży znaczącą rolę odgrywają wszelkiego rodzaju poradniki. W jednym z nich – „ Jak urodzić i nie zwariować” („What to Expect When You’re Expecting”, 2012),
z udziałem takich gwiazd, jak Cameron Diaz, Jennifer
Lopez, Dennis Quaid czy Chris Rock, znajdziemy różne
oblicza początkowej fazy rodzicielstwa. Pięć bohaterek
(czasami wraz z partnerami) reprezentuje cały wachlarz
ciążowych scenariuszy: ciążę jak z płatka, ciężkie próby
poczęcia, wpadkę, adopcję oraz obawy o to, czy podoła się nowemu wyzwaniu. Bez wgryzania się w trudne
i kontrowersyjne tematy okołociążowe, powierzchownie,
stereotypowo i przede wszystkim pozytywnie – a tego
ostatniego brzemienne kobiety potrzebują najbardziej.
Więc nie bacząc na narzekanie krytyków, ginekolodzy
powinni przepisywać ten film na receptę.
Ivan Reitman zrealizował głośnego „Juniora”, a jego syn
Jason Reitman zachwycił wszystkich filmem „Juno” (2007)
z Ellen Page w roli tytułowej. Po chwili zapomnienia ze
szkolnym kolegą młodziutka Juno dowiaduje się, że jest
w ciąży. Młody tata nie ma zamiaru brać na klatę tego
wyzwania i wszelkie decyzje przerzuca na Juno. Rezolutna
i pozytywnie nastawiona do świata dziewczyna postanawia
znaleźć rodziców adopcyjnych dla nienarodzonego dziecka.
Dość szybko natrafia na pasującą do jej oczekiwań parę,

Marka i Vanessę. Kiedy dzień przekazania dziecka zbliża
się wielkimi krokami, rodzice adopcyjni zaczynają wymiękać. Cóż, dojrzałość nie zawsze przychodzi z wiekiem.
Juno ponownie zostaje sama ze swoim wielkim brzuchem,
choć trzeba przyznać uczciwie, że dziewczyna ma już wtedy
ogromne wsparcie ze strony rodziców.
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku triumfy święciła rodzicielska trylogia „I kto to mówi” („Look Who’s
Talking”, 1989) z Kirstie Alley i Johnem Travoltą w rolach głównych. Mollie Jensen zachodzi w ciążę z żonatym
mężczyzną. Kobieta nie robi z tego wielkiego problemu
i decyduje się samotnie wychowywać dziecko. W dniu
porodu poznaje sympatycznego taksówkarza Jamesa.
Wkrótce zaprzyjaźniają się ze sobą i kiedy wszystko zmierza do sielanki, pojawia się biologiczny ojciec dziecka.
Miłość taksówkarza przezwycięża jednak wszystkie problemy i szczęśliwa para dość szybko jest gotowa na przyjęcie
kolejnego bobasa – tym razem córeczki. Oryginalnym
pomysłem twórców serii jest to, że narratorem opowieści
jest najpierw płód, a później kilkumiesięczne niemowlę
(w pierwszej części chłopcu głosu użycza Bruce Willis).
To z jego perspektywy oglądamy świat, w którym samotna
matka po przejściach ma szansę na zbudowanie szczęśliwej
rodziny.

Relacje słodko-gorzkie

Kiedy trud poczęcia i porodu mamy już za sobą, przychodzi
czas na normalne życie. Absolutnym hitem prezentującym
różne modele rodziny jest amerykański serial „Współczesna
rodzina” („Modern Family”, 2009). Każdy z odcinków
(do tej pory powstały trzy sezony) opowiada o codziennych
perypetiach rodzin Jaya Pritchetta (Ed O’Neill – znany głównie z roli Ala Bundy’ego w serialu komediowym
„Świat według Bundych”), jego córki Claire Dunphy
i syna Mitchella Pritchetta. Jay ponownie ożenił się
z o wiele młodszą od siebie kobietą (Kolumbijką) ,
z którą wychowuje jej syna z poprzedniego związku,
Manny’ego. Claire jest matką trójki dzieci w tradycyjnej
rodzinie. Mitchell wraz ze swoim chłopakiem adoptowali
właśnie dziewczynkę z Wietnamu. Dzięki tak zróżnicowanej
konstrukcji tej wielkiej rodziny twórcy serialu mogą wielokrotnie ogrywać stereotypy związane chociażby z relacją
między teściem a zięciem (teść przejął rolę tradycyjnie złej
teściowej, której w serialu nie ma), różnicami kulturowymi,
relacjami w parze homoseksualnej czy też trudnymi stosunkami rodziców i dzieci. O popularności „Współczesnej
rodziny” zdecydowała także forma serialu. Realizowany
jest on w sposób naśladujący dokument. Oglądamy zatem
wydarzenie z życia jednej z rodzin, a następnie jej członkowie siedząc na kanapie, opowiadają o nim widzom.
Opowieści kanapowe zwykle stawiają w zupełnie innym
świetle wydarzenia, które oglądaliśmy wcześniej, co niesie
ze sobą ogromny potencjał komediowy. Udaną próbę nawiązania klimatem do „Współczesnej rodziny” znajdziemy
w takich polskich serialach, jak „Licencja na wychowanie”,
„Rodzinka.pl” czy „Ja to mam szczęście!”.
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Bardzo ciekawą historię rodzinną możemy zobaczyć
też w komediodramacie „Wszystko w porządku” („The
Kids Are All Right”, 2010). Film przedstawia losy Nic
(Annette Bening) i Jules ( Julianne Moore), pary lesbijek
w średnim wieku, która na przedmieściach Los Angeles
wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci – Joni i Lasera
(pochodzących z zapłodnienia nasieniem od anonimowego
dawcy). Wszystko wydaje się w porządku do momentu,
w którym Joni kończy 18 lat i zostaje namówiona przez
brata do odszukania ich biologicznego ojca. Z wahaniem
wykonuje telefon do banku spermy. Tam zostaje połączona z Paulem (w tej roli ujmująco przystojny Mark
Ruffalo). Mężczyzna z radością przystaje na propozycję
poznania swoich dzieci, o których nigdy nie miał pojęcia.
Jego pojawienie się powoduje małą niestabilność w lekko znudzonym związku dwóch pań. Ich relacja zostanie
poddana najcięższej próbie…

Nietradycyjna rodzina

Będąc przy homoseksualnym modelu rodziny, nie sposób pominąć film Piotra Matwiejczyka „Homo Father”
(2005). Gabriel (Bodo Kox) i Robert (Dawid Antkowiak)
żyją ze sobą od trzech lat. Robert ukrywa przed światem
swój związek, Gabriel przeciwnie – chciałby, żeby ludzie
dowiedzieli się o ich wzajemnej miłości. Pewnego dnia
w ich domu pojawia się Natalia, z którą Gabriel trzy lata
temu miał jednorazową przygodę. Przyprowadza małą
dziewczynkę i pozostawia ją z Gabrielem. Przez telefon
informuje go, że to jego córka... „Homo Father” to chyba
pierwszy polski film podejmujący tak odważnie (oczywiście
przy wszystkich mankamentach kina offowego) problem
wychowywania dzieci przez pary homoseksualne.

Sąd rodzinny

Film Nicka Cassavetesa „Bez mojej zgody” („My Sister’s
Keeper”, 2009) przedstawia niezwykle ujmującą opowieść rodzinną, w której trzewiach buzują dylematy
natury etyczno-moralnej. U Kate, ukochanej córeczki
Sary i Briana, zdiagnozowano rzadką odmianę białaczki.
Od tego momentu wszystkie działania rodziców zostały
podporządkowane tylko jednemu celowi – ratowaniu
córki. Z taką intencją płodzą swoją drugą córkę – Annę.
Dziewczynka ma uratować Kate, będąc dla niej swoistym bankiem części zamiennych. Po jedenastu latach
niekończących się zabiegów medycznych, komplikacji
i wielokrotnych pobytów w szpitalu nerki Kate przestają funkcjonować i konieczny jest przeszczep. Rodzice
znów zwracają się po pomoc do Anny, ale jedenastoletnia
dziewczynka po raz pierwszy odmawia pomocy swojej
siostrze. Postanawia pozwać rodziców i walczyć o prawo
do swojego ciała.
Do sądu nie chodzą tylko dzieci. Rodzice walcząc
o opiekę nad nimi, także trafiają przed oblicze Temidy.
Klasyczną pozycją z tej półki jest „Sprawa Kramerów”
(„Kramer vs. Kramer”, 1979). Joanna (Meryl Streep) postanawia opuścić męża Teda (Dustin Hoffman) i dziecko.
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Po jakimś czasie Joanna i Ted będą musieli stoczyć sądową batalię o prawo do opieki nad 6-letnim Billym.
Przy czym Ted będzie musiał przekonać sąd, że ma takie same prawa jak jego była żona. 5 Oscarów w najważniejszych kategoriach (film, reżyseria, scenariusz,
najlepsza aktorka i aktor) to wystarczająca rekomendacja.
Polską „odpowiedź” na „Sprawę Kramerów” zrealizował
wiele lat później Maciej Ślesicki w filmie „Tato” (1995).
Michał (Bogusław Linda) musi walczyć w sądzie ze swoją
żoną (Dorota Segda) o prawo do wychowywania córeczki
Kasi. Ku jego zaskoczeniu wymiar sprawiedliwości woli
powierzyć opiekę nad dzieckiem niestabilnej emocjonalnie matce.

Kochany tatuś

W debiucie reżyserskim Tima Rotha „Strefa wojny”
(„The War Zone”, 1999) poruszono tematykę molestowania
seksualnego w rodzinie. Trudną relację między rodzicami
a dziećmi, w świecie zdominowanym przez wirtualne formy
komunikacji, pokazał Jan Komas w „Sali samobójców”
(2011). Pochłonięci własną karierą rodzice są przekonani,
że zapewniając synowi dobrą szkołę i szofera, wywiązują się
w pełni ze swoich obowiązków. Tymczasem zerwana więź
emocjonalna w krytycznym momencie prowadzi do tragedii.
W podobnym klimacie utrzymany jest wstrząsający film
„Musimy porozmawiać o Kevinie” („We Need to Talk About
Kevin”, 2011). Tytułowy Kevin (Ezra Miller) to demoniczny
nastolatek, który świadomie manipuluje swoim otoczeniem
i nie uznaje żadnych zasad. Chłopak prowadzi cały czas
wojnę psychologiczną ze swoją matką (znakomita Tilda
Swinton), doprowadzając m.in. do jej konfliktu z mężem.
Sponiewierana matka nie zdaje sobie nawet sprawy z tego,
że Kevin dzień po dniu w sposób chłodny i wyrachowany
szykuje spektakularny event, który będzie karą za zbyt
płytkie uczucia macierzyńskie.

Ojcowsko-synowski happy end

W światowej kinematografii nie brakuje również produkcji
prezentujących udane relacje rodzinne. „Inwazja barbarzyńców” („Les Invasions barbares”, 2003) to film, który
dowodzi, że nigdy nie jest za późno na naprawienie nadwątlonych relacji rodzinnych. Kiedy pięćdziesięcioletni Remy
trafia do szpitala, diagnoza onkologiczna nie wróży niczego
dobrego. Mając na względzie powagę sytuacji, była żona
Remy’ego namawia ich syna, Sebastiena, mieszkającego na
stałe w Londynie, by przyjechał i odwiedził ojca. Sebastien
waha się, ponieważ od lat nie łączyło ich nic szczególnego, nie utrzymywali żadnego kontaktu. Chłopak ulega
jednak namowom matki. Po przyjeździe gra rolę dobrego
syna i staje na głowie, by ulżyć ojcu w ciężkiej chorobie.
Odświeża stare znajomości i kontakty. Zwołuje wesołą bandę
ludzi, których w przeszłości spotkał na swej drodze Remy:
krewnych, przyjaciół, byłe kochanki. Relacja miedzy ojcem
a synem powoli zaczyna się odbudowywać. We wzruszającym
finale Remy mówi do Sebastiena: Życzę ci takiego syna,
jakiego ja miałem.

Relacje słodko-gorzkie

SOK
PAJNEPLOWY,
CZYLI DZIECIĘCA

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Zjawisko dwujęzyczności to dla wielu temat fascynujący i ciągle na nowo podejmowany.
W środowiskach zajmujących się tym zagadnieniem krąży zdanie nieznanego autora: „Bilingwizm
to czarujące odstępstwo od reguły, ale to jednojęzyczność jest normą”. W czasach, w których
znajomość języków obcych staje się wymogiem rynku pracy, warto postawić sobie pytanie,
kto w świetle nauki może być uznany za osobę dwujęzyczną.
Tekst: Ewa Towarek, ilustracja: Maya Nieścier

Dwujęzycznie wyedukowani

Rozpoczynając studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej,
znałam w stopniu ponad zaawansowanym dwa języki obce:
angielski i hiszpański. Ostatniego nauczyłam się w liceum w tzw. sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim.
Przez cztery lata uczyłam się go od podstaw, zaczynając
od 18 godzin w tygodniu. Rokrocznie wprowadzano nowe
przedmioty wykładane po hiszpańsku. Po ukończeniu liceum nie czułam się bynajmniej osobą dwujęzyczną, ponieważ moje rozumienie bilingwizmu zakładało perfekcyjną,
bezbłędną znajomość dwóch języków w mowie i piśmie.
Czy można mówić o dwujęzyczności, gdy posługującego się
językiem obcym zdradzają obcobrzmiący akcent i intonacja?
Okazuje się, że tak. Istnieje wiele definicji dwujęzyczności.
Moja osobista wizja bilingwizmu jako zdolności perfekcyjnego żonglowania dwoma językami pokrywa się z definicją
Leonarda Bloomfielda, jednego z najważniejszych językoznawców amerykańskich. Według niego osoby dwujęzyczne,
tak jak rodzimi użytkownicy, znają dwa języki – zarówno
w mowie, jak i w piśmie. Badania wykazały, że liczba takich
osób jest znikoma, są to przeważnie jednostki wybitnie
uzdolnione oraz zdeterminowane, które nie szczędzą wysiłków, żeby utrzymać i pogłębiać swoją dwujęzyczność.
Większość posiada jednak lingwistyczne preferencje i jeden
z języków obcych staje się językiem wiodącym. Osoby te
potwierdzają postulat innego językoznawcy, MacNamary,
który sprzeciwia się wyidealizowanej wizji Bloomfielda
i komentuje, że bilingwizm polega na „minimalnym stopniu
posługiwania się dwoma językami w mowie, piśmie, czytaniu lub słuchaniu”. Idąc tym tokiem myślenia, możemy
założyć, że co druga osoba w Polsce jest dwujęzyczna, natomiast pozostając wiernym klasycznej definicji Bloomfielda,
dwujęzycznych należy szukać ze świecą…

Antyczni pośrednicy

Początków zjawiska bilingwizmu należy upatrywać w czasach
starożytnych. Wiemy o istnieniu zawodu tłumacza w Egipcie
i Babilonii. Z czasem przecież coraz więcej osób uczyło się
języków obcych, żeby porozumieć się z innymi grupami
etnicznymi. Zapotrzebowanie na dwujęzyczność pojawiło
się więc wraz z potrzebą nawiązania kontaktów handlowych i gospodarczych. Innych przyczyn należy upatrywać
w wybuchu wojen, w dążeniach kolonizacyjnych oraz po
prostu w wymianach, jakie następowały między plemionami.
Zatem z pewnością można stwierdzić, że bilingwizm wyniknął z toku naturalnych procesów komunikacyjnych człowieka
w kontaktach ze społeczeństwem, z potrzeby odkrywania
nowych horyzontów i zdobywania doświadczeń.

Dwujęzycznie wychowani

Przyswajanie języków obcych może odbywać się w różnych
miejscach. Najbardziej naturalnym otoczeniem jest środowisko rodzinne. To relacje z rodzicami istotnie wpływają
na językowe preferencje dzieci.
Bożena, nauczycielka języka angielskiego, oraz George,
z wykształcenia lingwista, tworzą polsko-amerykańską rodzinę i wychowują Jima i Magdę. Od momentu
narodzin potomstwa dbali o ich edukację językową.
Każde z rodziców rozmawia z dziećmi w swoim ojczystym języku, lecz gdy przebywają we czworo, posługują
się angielskim, który Bożena określa jako język rodziny.
Silna pozycja języka angielskiego wiąże się z niechęcią
Georga do polszczyzny. Mimo że, jak sam przyznał,
doskonale zna język swojej żony, to jego aspekt fonetyczny
sprawia mu ogromne trudności. Dlatego też rzadko się nim
posługuje, szczególnie w rozmowach z dziećmi. Z drugiej
strony częstszy kontakt Jima i Magdy z angielskim ma
też wymiar pragmatyczny. Od 6. roku życia uczęszczają
do amerykańskiej szkoły w Warszawie, gdzie wszystkie
zajęcia odbywają się w języku angielskim, z wyjątkiem
kilku godzin przedmiotu o nieco paradoksalnej nazwie
„Język polski jako ojczysty”. Warto zaznaczyć, że naukę
tego przedmiotu dzieci rozpoczęły dopiero w wieku 11 lat,
a więc przez pięć lat ich kontakt z polszczyzną ograniczał się do rozmów z matką i nianią (rodzina Bożeny
mieszka poza Warszawą i widują się bardzo rzadko).
Zatem nauka czytania u dzieci zaczęła się w języku angielskim,
kiedy w wieku czterech lat poznały angielski alfabet, później zaś nauczyły się od Bożeny polskich liter.
Dzieci mieszkają w Warszawie, ale właściwie nie mają kontaktu z rówieśnikami z Polski, większość dnia spędzają w szkole.
Ich koledzy pochodzą przeważnie z rodzin dwujęzycznych i znacznie chętniej porozumiewają się po angielsku.
Nie jest to dziwne, zważywszy na fakt, że nauczyciele
są narodowości amerykańskiej, a niemal wszystkie zajęcia
są prowadzone po angielsku.
Chociaż ich język polski pozostawia wiele do życzenia,
Jima i Magdę można bez wątpienia nazwać osobami dwujęzycznymi. Swobodnie przechodzą z języka polskiego
na angielski, przy czym nie są im obce nieprawidłowości
w odmianie przez przypadki czy w końcówkach fleksyjnych (takie jak dżdżownicu czy drzwiów). Niemniej
jednak dzieci nie boją się mówić i nie przejmują się popełnianymi błędami. Jest to powszechne u dzieci bilingwistycznych, które uczyły się dwóch języków jednocześnie.
Taki rodzaj dwujęzyczności funkcjonuje w lingwistyce jako
bilingwizm współrzędny.
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Kreatywne chwile słabości

Jim i Hela do 6. roku życia przyswajali dwa języki: polski
i angielski, a więc posiadali dwa odrębne systemy językowe.
Mówiąc po angielsku, myśleli także w tym języku i odwrotnie
– mówiąc po polsku, myśleli po polsku. Niestety przez kolejne pięć lat ich kontakt z językiem polskim zawęził się do
rozmów z matką i opiekunką. Angielski automatycznie stał
się językiem dominującym.
Obecnie zdarza im się mówić po polsku i myśleć po angielsku, szczególnie w chwilach zmęczenia czy podczas
choroby. Stąd wynika ich zdolność do kreatywnego tworzenia wyrazów polskich z rdzeniem z języka angielskiego,
np. sok pajneplowy (ananasowy), nołty (oceny), grejdy (grade
w amerykańskim systemie szkolnictwa oznacza klasę). Bardzo
interesujące jest używanie przez nich polskich słów związanych z informatyką. Zdarza się, że my, rodzimi użytkownicy,
mamy trudność ze znalezieniem odpowiedników, dlatego
chętnie zapożyczamy nomenklaturę angielską. Jim i Magda
są w tej dziedzinie bardzo kreatywni, tworzą językowe hybrydy, takie jak przekopirajtować (przekopiować), zriczardżować
(naładować), zaplołdować (ściągnąć). Używają także niekiedy
tzw. fałszywych przyjaciół, czyli wyrazów brzmiących podobnie w obu językach, jednak o innym znaczeniu. Jim
często powtarza słowo class w wersji polskiej, gdy opowiada
np. o ilości zajęć („Miałem dziś sześć klas”), natomiast Hela
przed wyjściem do restauracji oznajmiła niegdyś mamie, że
idzie założyć dres [dress (ang.) – sukienka]. Co istotne, błędy
i językowe niedoskonałości nie utrudniają w żaden sposób
komunikacji z dziećmi i nie są nadmierne, chociaż ujawniają
braki w słownictwie oraz w gramatyce języka polskiego.
Ciekawym i nietypowym przypadkiem (szczególnie pod
względem fonetycznym) jest Jim. Chociaż od zawsze otaczany
jest rodzimymi użytkownikami języka polskiego, to mówi
w nim z lekkim akcentem amerykańskim. Co istotne, mimo
zajęć z polskim logopedą, nie udało się wyeliminować tej
naleciałości. Polszczyzna Jima przypomina język Polaków
mieszkających kilka lat w Stanach Zjednoczonych i mówiących z prawie niewyczuwalnym akcentem, który jako
maniera ukazywany jest często w skeczach kabaretowych.
Obcobrzmiący akcent Jima to zjawisko bardzo nietypowe,
lecz jego źródeł należy szukać przede wszystkim w relacjach
z rodzicami oraz w stosunku do języka polskiego. Jim jako
wielki fan baseballu, tenisa oraz golfa od dzieciństwa więcej
czasu spędzał z ojcem i częściej posługiwał się angielskim.
Dziś, w wieku 15 lat, traktuje język matki jako drugorzędny, jako zło konieczne, do którego bywa przymuszany.
Bożena wspomina, że jako kilkulatek nie potrafił zrozumieć,
że np. słowa ball (piłka) czy racket (rakieta) mają polskie
odpowiedniki i dopiero po wielu wyjaśnieniach zaakceptował
ich istnienie.
Badania nad zjawiskiem jednoczesnego przyswajania słownictwa z dwóch języków wykazały, że do 4. roku życia dzieci
często negują występowanie ekwiwalentu w drugim języku,
szczególnie jeśli drugi rodzic nie używa przy nich danego
wyrazu. Uzasadnia to zachowanie Jima, który grał w tenisa
czy baseball wyłącznie z tatą, z mamą natomiast nie poruszał
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tematyki sportu. Z drugiej strony chłopiec dzieli z matką
wspólne hobby – długie spacery z psami, i do swoich ulubieńców zwraca się, co ciekawe, po polsku.
W przypadku Magdy widoczna jest różnica w zasobie słownictwa kulinarnego, przeważają nazwy potraw po polsku.
Po jej urodzeniu Bożena nie pracowała przez kilka lat, więc
spędzały razem dużo czasu, gotując i wertując książki kucharskie. Być może dlatego polszczyzna dziewczynki jest o wiele
lepsza, bogatsza, Magda popełnia mniej błędów i mówi po
polsku bez śladu obcego akcentu. Poza tym wyraźnie lubi
język polski i, w przeciwieństwie do brata, zdarza się jej
obejrzeć film czy przeczytać książkę po polsku. Dziewczynka
wspomniała, że jej dwie przyjaciółki ze szkoły również chcą
rozmawiać po polsku i na przerwach często komunikują się
w ten sposób. Baza słownictwa potocznego Magdy jest więc
bogatsza niż u Jima, który czasem nie rozumie kolokwializmów typu przewalić czy zlansowany.
Przykład opisanej rodziny dowodzi, jakie znaczenie przy wyborze języka u dzieci bilingwistycznych mają więzi rodzinne.
Wspólna pasja oraz fascynacja osobą rodzica przekładają
się na więź emocjonalną, a co za tym idzie, na styczność
z językiem, a nawet z kulturą kraju. Choć Jim i Magda
posiadają dwie narodowości, nie czują się jednocześnie
Polakami i Amerykanami. Chłopiec przyznaje otwarcie,
że po ukończeniu szkoły chce rozpocząć studia w Stanach
Zjednoczonych i osiedlić się tam na stałe. Deklaruje, że
czuje się Amerykaninem, jest fanem amerykańskiej muzyki,
kuchni, stylu życia, ale z drugiej strony nie zna historii USA
tak dobrze, jak zna historię Polski, ponieważ „nie mieszkał tam, więc nie obchodziło go to zbytnio”. Jego siostra
chciałaby natomiast studiować w USA, ale potem wrócić do
Polski. Nie czuje się Polką ani Amerykanką, chętnie czerpie
elementy z obu kultur, jednak uważa styl życia w Polsce
za lepszy, spokojniejszy i rodzinny. Nie podoba jej się kultura fast foodów powszechna w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli chodzi o język polski, żałuje, że nie mówi w nim tak
jak w języku angielskim, przyznając przy tym, że polski jest
o wiele piękniejszy, a bezbłędne posługiwanie się wszystkimi
formami nieregularnymi jest sztuką.
Dzieci dwujęzyczne to obywatele świata żyjący w harmonii
dwóch kultur i czerpiący pełnymi garściami z ich dziedzictwa. Już przy urodzeniu otrzymują darmowy pakiet możliwości, niemniej jednak bez pomocy mądrych, świadomych
językowo rodziców mogą je łatwo utracić, stając się kosmopolitami, ludźmi bez korzeni i tożsamości. Dlatego tak ważne
jest profesjonalne i odpowiedzialne przygotowanie rodziców
do harmonijnego wychowania dwujęzycznych pociech.

Ubieraj swoje dziecko z głową
Ubranka z bawełny organicznej robione ręcznie
www.BabyProject.eu
Kod rabatowy dla czytelników (SLOW)

SLOW20120822
Wystarczy wpisać ten kod w koszyku podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie.

Analiza i synteza w zmysłowym świecie

Zdaniem Glenna Domana, amerykańskiego fizykoterapeuty, twórcy „cudownego” sposobu uczenia, im młodsze
dziecko, tym większy potencjał do nabywania wiedzy,
a co za tym idzie, większe możliwości rozwoju. Idąc tym
tropem, należy stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi
oraz stymulujące go w sposób zgodny z naturalną chęcią
nabywania wiedzy.
Dziecko najpierw poznaje świat zmysłami. Doman zwrócił
uwagę na fakt, że jakość doświadczeń na poziomie wrażeń
zmysłowych (smaku, dotyku, słuchu, wzroku) może być
elementem wpływającym na dalsze możliwości rozwojowe. Natalia i Krzysztof Minge, prowadzący w Poznaniu
Poradnię Psychologiczną Hipokampus, psychologowie
specjalizujący się we wspieraniu rozwoju intelektualnego
dzieci, w swojej książce pt. „Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka” piszą, że wczesna stymulacja oczu nie tylko
przyśpiesza rozwój kory wzrokowej, a zatem umiejętności
postrzegania, lecz także sprawia, że dziecko będzie lepiej
widziało przez całe życie.
Badacze z powodzeniem stosują w swojej pracy metodę globalnego czytania. Zwracają uwagę na to, że małe
dzieci uczą się czytać wyrazy i wypowiedzi w taki sam
sposób, w jaki zaczynają rozumieć wypowiadane słowa.
Nie występuje u nich świadoma synteza i analiza tego,
co jest napisane, cały proces odbywa się nieświadomie.
Mówimy do dzieci pełnymi zdaniami, a mimo to maluchy
doskonale wychwytują poszczególne słowa. Dodatkowo
rozumieją ich znaczenie. Podobnie dziecko wyróżnia poszczególne dźwiękowe odpowiedniki liter, czyli fonemy.

Zabawa w czytanie

POTENCJALNY

GENIUSZ

Współczesne spojrzenie na edukację zdecydowanie różni się od tego, które pamiętamy
z własnych szkolnych doświadczeń. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnej
wywiera ogromny wpływ na sposób mierzenia się z wyzwaniami, które stają przed
najmłodszymi. Warto przyjrzeć się metodom ułatwiającym im start w dorosłe życie.
Jedną z nich jest metoda globalnego czytania.
Tekst: Joanna Karczmarczyk, ilustracja: Anna Jasińska (na podstawie grafiki z www.fotolia.pl)

Metoda globalnego czytania odwołuje się do elementarnej
ciekawości dziecka, do poznawania świata właśnie dzięki
zmysłom i do zabawy jako sposobu przekazywania wiedzy.
Rodzic aktywnie uczestniczy w procesie nauki czytania
– korzysta z kart (flash cards) opatrzonych dużymi wyrazami. Wzrok dziecka jest jeszcze na tyle niedojrzały,
że powinno się stosować wielkie litery, zbliżone swoim
wyglądem do liter drukowanych w książce. Program proponowany przez Domana zakłada pokazywanie dziecku pięciu
zestawów po pięć kart trzykrotnie w ciągu dnia. Dzieci
rozpoznają słowa na zasadzie wzrokowego różnicowania.
Dorosły pokazuje dziecku kartę z określonym wyrazem i patrząc na nią, głośno i wyraźnie czyta to, co jest napisane.
Nie powtarza się wyrazów w sesji oraz nie wymaga od
dziecka powtarzania ich. Jedna sesja trwa przeważnie niecałą minutę. Ważne jest, by maluch jako pierwszy nie zrezygnował z uczestnictwa w niej. I tu z pomocą przychodzi
formuła uczenia się poprzez zabawę. Joanna Niewiarowska,
pedagog z dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy metodą
Domana z dziećmi polsko- i anglojęzycznymi, potwierdza:
– Wykorzystując poszczególne elementy nauczania tą
metodą w pracy z dziećmi, trzeba pamiętać o zabawie
i ich emocjach. W tym właśnie okresie dzieci posiadają
największy potencjał do nauki języka, bez studiowania

gramatyki i bez wysiłku. Na efekty systematycznej pracy
nie trzeba długo czekać. Maluchy szybko uczą się słów,
rozwijają zdolności myślenia, obserwowania. To proces,
w którym nie tylko ćwiczą koordynację wzrokową czy
pamięć, lecz również budują wiarę we własne możliwości
dzięki osiąganiu szybkich efektów.
Zabawa, która odgrywa tak znamienną rolę w prawidłowym
rozwoju dzieci, doskonale wpisuje się w założenia specjalistów, którzy wraz z Domanem pracowali nad omawianą
metodą. Taka nauka czytania jest czymś odmiennym od
typowej lekcji języka polskiego w szkolnej formie. Jak pisze
Natalia Minge w artykule „Miłość oraz szacunek do dziecka
– warunki powodzenia metody Domana”: „Zarówno nauczanie czytania, matematyki czy przekazywanie dzieciom
wiedzy encyklopedycznej musi być zabawą. Nie mamy
prawa zamieniać, choćby w najlepszej wierze, naszego
domu w szkołę, w której panują sztywne reguły, do których
dziecko musi się dostosować. Jest to najkrótsza droga do
zniechęcenia dziecka i zarzucenia jakiejkolwiek nauki”.

Ani kijem, ani marchewką

Autor metody określił zasady sprzyjające efektywności
zabawy w czytanie. Przede wszystkim zarówno rodzice, jak i dzieci muszą być odpowiednio przygotowani.
Ważna jest dobra kondycja psychiczna. Choroba bądź
złe samopoczucie dziecka nie są dobrym momentem
do nauki. Odłożenie takich lekcji na właściwą chwilę
przyniesie lepsze rezultaty, niż gdybyśmy zastosowali
przymusowe sesje.
Kolejnym ważnym aspektem jest skupienie się na efektach. W metodzie Domana nie weryfikuje i nie ocenia się
osiągnięć. Nie należy traktować sesji jako lekcji, w trakcie
której dziecko ma nauczyć się doskonale odczytywać
wskazane słowa. Pod żadnym pozorem nie odpytuje się
go, nie prosi o powtarzanie. Jeśli maluch sam wykaże taką
inicjatywę, można to oczywiście wykorzystać w zabawie,
niczego jednak lepiej nie narzucać i nie wymagać.
Równie istotną kwestią, na którą zwraca uwagę autor, jest
nienagradzanie dziecka. Czytanie ma być zabawą taką
samą jak budowanie z klocków. W jednym i drugim przypadku nie robi się dziecku prezentów ani nie stosuje kar,
np. słownych, za niepowodzenia. Za wszelką cenę należy
unikać mechanizmu kija i marchewki, który przeczy zabawie. W „Psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży” pod
red. Marii Żebrowskiej przedstawiono wybrane poglądy
psychologii na zabawę. Co istotne, z każdej perspektywy
wyłania się ten sam obraz, że zabawa postrzegana jest
jako akt bezinteresowny i dobrowolny. Nie ma w nim
miejsca na rezultaty, ważny jest sam proces i płynąca
z niego przyjemność.

Pełnosprawny mózg

Dziecko posiada naturalną chęć badania świata. Doman
widząc ten ogromny głód wiedzy, nie ryzykował w żaden
sposób, dając dzieciom zarówno upośledzonym umysłowo,
jak i zdrowym szansę na rozwój potencjalnych możliwości.
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Chciał wykorzystać to, co każdy człowiek posiada od
samych narodzin – wolę poznania. Metoda globalnego
czytania jest m.in. efektem jego pracy z dziećmi z rozległymi uszkodzeniami mózgu – zauważył, że wspieranie
rozwoju tej grupy dzieci nie powinno ograniczać się
jedynie do masaży i ćwiczeń fizycznych. Stymulacja
mózgu okazała się tak samo zasadna w przypadku dzieci
chorych, jak i zdrowych.
Natalia Minge w artykule zatytułowanym „Metoda
Gllena Domana – czym jest i skąd się wzięła”, pisała,
że wieloletnie obserwacje Domana wykazały, iż dzieci
niepełnosprawne, które poddawane były stymulacji mózgu,
w niedługim czasie przewyższały możliwościami zdrowe
dzieci poddawane standardowej edukacji.
Należy dodać, że metoda globalnego czytania w pracy z dziećmi chorymi ma swoich zwolenników i przeciwników. Doman współpracował z neurochirurgiem
T. Fayem oraz psychologiem C. Delacato, z którymi
stworzył program mający na celu wielokierunkowe wpływanie na mózg za pomocą stymulacji rozwoju ruchowego
(poprzez wdrażanie do samodzielnego poruszania się),
fizycznego (przez usprawnienie układu krążenia i oddychania), emocjonalno-społecznego (wskutek wyrabiania
odpowiedniej postawy rodziców do chorego dziecka)
i intelektualnego (poprzez wielozmysłową stymulację
oraz programy nauczania czytania oraz matematyki).
Najwięcej kontrowersji wzbudził program oddychania.
Pojawiły się również zarzuty, że metoda stworzona do
pracy z małymi pacjentami cierpiącymi na zespół Downa,
porażenie mózgowe czy też autyzm daje rodzicom złudną
nadzieję całkowitego usprawnienia ich dzieci.
Odpowiedzią dla sceptyków może być tekst Ilony
Marszałek i Renaty Winieckiej, nauczycielek, które pracowały metodą globalnego czytania z dziećmi głębiej
upośledzonymi umysłowo w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Rychwale. Wspomniały w nim m.in.
o pozytywnych rezultatach tych działań: „(…) zauważyłyśmy, że u dzieci wydłużył się czas koncentracji uwagi
dowolnej, pobudziła aktywność poznawcza, wzbogacił
zasób słownictwa, usprawniły procesy analizy i syntezy
wzrokowej oraz słuchowej”.

Rodzice w akcji

W metodzie Domana niezwykle ważna jest aktywność
rodziców. Stymulacja rozwoju własnego dziecka wymaga
od nich wejścia w świat, który jest odległy od ich własnego.
Nagle w celu zrozumienia sposobu myślenia małego człowieka muszą spojrzeć na dobrze znaną materię otaczającej
rzeczywistości z perspektywy kogoś, kto wie o niej o wiele
mniej, a jednocześnie ma dużo większą zdolność przyswajania wiedzy. Rodzic, który zechce wejść w dziecięcy świat,
nie tylko pozna mocne i słabe strony własnego dziecka, lecz
także zbuduje z nim silną więź emocjonalną, tak istotną
w dalszym samodzielnym życiu.
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Dzieci słuchają rozmów osób dorosłych. Pierwsze dźwięki,
które początkowo brzmią niezrozumiale, stają się naturalnie
przyswojonym językiem. Tę sprzyjającą przestrzeń można
wykorzystać w nauce czytania, jeszcze zanim dziecko
zetknie się z edukacją w formie zinstytucjonalizowanej.
Podążając ścieżką wydeptaną przez specjalistów, zamiast
czekać na moment, który sprawi, że nauka będzie żmudną pracą, można zadbać o to, by stała się przyjemnością, do której chce się wracać. Młody, chłonny mózg
pracuje od samych narodzin, każdy bodziec daje szansę
na wytworzenie silnych połączeń między komórkami.
Jeśli codziennie pokażemy dziecku kilkakrotnie pięć słów
(dostarczymy różnych bodźców), jego proces myślowy
sprawi, że przekazane z komórki do komórki impulsy
wzmocnią synapsy (połączenia między komórkami), a tym
samym mózg dziecka stanie się bardziej elastyczny. Dzięki
temu z czasem mały człowiek będzie czytał i rozumiał
nawet niewidziane wcześniej wyrazy.
Joanna Niewiarowska podkreśla: – Tempo nabywania
umiejętności czytania zależy od systematyczności oraz
tempa indywidualnego rozwoju. Jeśli dziecko codziennie uczy się poprzez zabawę, to po tygodniu rozpoznaje pojedyncze słowa, po miesiącu tych słów przybędzie.
Po tygodniu wprowadzania nowych wyrażeń trzylatek
będzie „odczytywał” – spostrzegał wyrazy globalnie.
Potem zwroty wyrazowe, wyrażenia, zdania itd. Mózg
samodzielnie stworzy reguły i nauczy się je przekładać
na inne słowa, rozpozna ich strukturę, dopasuje litery do
właściwego dźwięku oraz rozróżni dźwięki w zależności od
występowania liter w określonych zestawieniach.

A berbeć już to umie...

Metoda globalnego czytania, jako alternatywny sposób
nauki, nie przekreśla zasadności szkolnego wdrażania
dzieci w świat czytania. Pokazuje jednak, że efektywne
staje się to, co naturalne. W szkole uczymy dzieci pojedynczych liter, przez co później wyzwaniem staje się dla
nich ułożenie wyrazu. Litera jest dla dziecka abstrakcyjnym znakiem. Stąd też dzieci, które w wieku 5–6 lat
zaczynają naukę czytania, często mają problemy z przyswojeniem tej umiejętności. Posiadają już jakąś wiedzę
o świecie i nagle muszą samodzielnie czytać o sprawach
zupełnie nieinteresujących. Doskonale obrazuje to sytuacja,
gdy młodsze dzieci szybciej uczą się zasłyszanych wierszyków niż ich rodzeństwo uczęszczające już do szkoły,
a od którego wymaga się nauczenia tekstu na pamięć.
Całkowicie zrozumiałe staje się to dopiero wówczas, gdy
przyjrzymy się metodom stosowanym na każdym szczeblu
edukacji. Weryfikowanie osiągnięć, ograniczanie czasu
oraz oceny końcowe sprawiają, że naturalna chęć do nauki
mija już w okresie wczesnoszkolnym. Przedszkolaki uczące
się przez zabawę mają większą szansę na szybkie opanowanie wiedzy niż pierwszoklasiści posadzeni w ławkach.
Zatem do zabawy!
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