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Czasami dostrzegamy ją gołym okiem i jesteśmy w pełni świadomi jej istnienia, innym
razem potrzebujemy nieco dłuższej chwili, by ją
zauważyć i docenić. Jedno jest jednak pewne –
obok sztuki, bez względu na jej rodzaj i gatunek,
trudno przejść obojętnie. Wzrusza i inspiruje,
zmusza do przemyśleń i spojrzenia w głąb
samego siebie, bywa trudna do przyjęcia, szokująca i budząca kontrowersje. Niemal od zawsze
interesuje możnych i wpływowych tego świata –
wszak dzieła wybitnych artystów ceniono i wyceniano wysoko. W najnowszym
numerze „W Podróż” spoglądamy na sztukę z różnych
perspektyw – jako widzowie czerpiący przyjemność
z obcowania z nią, zakochani
w niej miłośnicy, a także
inwestorzy nastawieni
na zysk i sukcesy finansowe.
Szukamy także odpowiedzi
na pytanie, czym jest sztuka
dobrego życia i czy każdy,
z odpowiednim podejściem, może zostać twórcą
swojego otoczenia. Życzymy
zatem Państu i sobie, żeby
w naszej codzienności było
jak najwięcej kreatywności i chwil cennych niczym
najwybitniejsze dzieła sztuki.
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Złota Kaplica
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PARKI
Poznaniacy nie muszą wyjeżdżać z miasta, by odpocząć
od zgiełku, ponieważ w stolicy Wielkopolski jest wiele
parków, z których każdy ma swoją specyfikę.
Park Sołacki to idealne miejsce na romantyczny spacer.
Jego główną atrakcją są malownicze stawy, mostki
i alejki wśród zadbanej zieleni. Nic dziwnego, że jest
to najchętniej wybierane miejsce w Poznaniu na ślubne
sesje fotograficzne.
Największym parkiem stolicy Wielkopolski jest
Cytadela – niegdyś imponujący fort artyleryjski i tło
burzliwych wydarzeń, a dziś rozległy, tętniący życiem teren.
Najbardziej urzekającym punktem jest tutaj ogród różany,
a długie alejki aż się proszą o przejażdżkę rowerem lub
na rolkach. Pasjonaci sztuki odnajdą tu licznie rozsiane
po urokliwych zakątkach rzeźby, a miłośników historii
przyciągną muzea wojskowe, wśród których szczególnie
efektowne jest Muzeum Uzbrojenia. Ekspozycję stanowią
w nim m.in. czołgi i samoloty pochodzące głównie z okresu
II wojny światowej.
Tuż przy Międzynarodowych Targach Poznańskich,
a więc blisko dworca PKP, znajduje się nieduży, lecz wart
uwagi zabytkowy park Wilsona. W letnie weekendy
są tu organizowane koncerty i festyny. Początki tego
miejsca sięgają 1834 roku, a jego częścią jest powstała
w 1910 roku Palmiarnia Poznańska, największy tego typu
obiekt w Polsce. Przez cały rok można w niej podziwiać
około 1100 gatunków roślin lub rozbudzające botaniczną
i zoologiczną pasję wystawy.
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Muszla koncertowa w parku Wilsona

OSTRÓW TUMSKI
Poznań nierozerwalnie kojarzy się z początkami państwa polskiego. Ostrów Tumski to wyspa, na której
w czasach Mieszka I znajdował się potężny gród. Tutaj
też – po przyjęciu przez Polskę chrztu – powstała
pierwsza świątynia, a w XVI wieku zainaugurowała działalność słynna Akademia Lubrańskiego.
Absolwentami tej uczelni były tak wybitne umysły,
jak poeta Klemens Janicki, pisarze Krzysztof i Łukasz
Opalińscy czy matematyk, astronom i filozof Jan
Śniadecki. Dziś Ostrów Tumski to obowiązkowy
punkt dla wszystkich wycieczek, które przyciąga
w to miejsce przede wszystkim gotycka katedra
skrywająca Złotą Kaplicę, najbardziej prawdopodobne miejsce pochówku pierwszych władców Polski:
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W murach świątyni
spoczywa trzech królów i pięciu książąt najstarszej
polskiej dynastii.
Odwiedzając ten zakątek, warto przejść też przez
obwieszony kłódkami zakochanych most Jordana
na Śródkę, pospacerować urokliwymi uliczkami, zjeść
obiad czy wypić kawę w którymś z tutejszych klimatycznych lokali. Od 2015 roku turystów na pobliski rynek
Śródecki przyciąga też efektowny trójwymiarowy mural.
Osoby zainteresowane historią powinny koniecznie
zajrzeć do Bramy Poznania – interaktywnego muzeum
historii Ostrowa Tumskiego, w którym – pomimo braku
fizycznie istniejących eksponatów – czeka wiele atrakcji, również dla najmłodszych.

W RELACJE

Poznań kojarzy ci się
tylko z koziołkami
albo słodkimi rogalami?
To znane atrakcje stolicy
Wielkopolski, ale nie jedyne.
Mało kto wie, że można tu
zobaczyć ostatni zbudowany
w Europie zamek cesarski,
niedaleko Starego Rynku
wykąpać się w jeziorze albo…
pojeździć na nartach
nawet w środku lata.

FOT. MAREK I EWA WOJCIECHOWSCY

poz
nań
alfabet miasta:
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NAD WODĄ
W granicach Poznania znajdują się
aż cztery jeziora: Malta, Rusałka,
Strzeszyńskie i Kierskie, a nad każdym
z nich latem funkcjonują plaże. Perełką
jest Jezioro Maltańskie – sztuczny zbiornik
wodny znajdujący się niespełna 2 kilometry
od Starego Rynku. Wystarczy 20-minutowy
spacer, aby przejść ze ścisłego centrum
miasta i znaleźć się nad wodą, gdzie
czekają na nas plaże, boiska, kolejka
górska, pole minigolfa, kręgielnia, ogród
zoologiczny, ale też nie lada gratka dla
miłośników kolei – wzdłuż jeziora biegnie
bowiem trasa Maltanki, jednej z nielicznych
w naszym kraju czynnych wąskotorówek.
Od kilku lat władze Poznania rewitalizują
też nadbrzeże Warty, nad którą powstają
miejskie plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz trasy rowerowe. W okresie letnim
funkcjonuje tu kino plenerowe i otwarte
centrum kultury KontenerART, w którym
regularnie odbywają się koncerty i imprezy.

Jezioro Maltańskie

Stadion Miejski w Poznaniu

A

Rogale marcińskie

ŃŃ

NA SPORTOWO
Poznań to także miasto sportu. Każdego roku
odbywa się tutaj wiele biegów ulicznych, łącznie
z jednym z największych w Polsce maratonów. Dzięki
świetnej infrastrukturze regularnie organizowane są też
zawody triathlonowe, również o randze mistrzostw.
Najważniejszym obiektem sportowo-rekreacyjnym
miasta jest wspomniana już Malta, na której
odbywają się zawody kajakarskie i wioślarskie. Znajdujący się nad jeziorem sztuczny stok sprawia, że Poznań
jest jednym z tych miast w Polsce, w których można
jeździć na nartach przez cały rok.
W mieście systematycznie przybywa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji. Wokół Warty regularnie
rozbudowywana jest Wartostrada – sieć alejek,
po których można nie tylko spacerować, ale też jeździć na rowerze czy rolkach.

W RELACJE

Zamek Królewski

Z kolei usytuowany w pobliżu Starego Rynku Zamek Królewski
został oddany do użytku w… 2013 roku. Z inicjatywy grupy
poznaniaków odbudowano od podstaw obiekt, który –
jako siedziba króla Przemysła II – istniał w tym miejscu
w XIII wieku. Przez wieki był on wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Ponieważ nie zachowały się żadne wizerunki
budynku, jego obecny wygląd jest tylko realizacją pewnej
wizji architektonicznej. Złośliwi nazywają go „zamkiem
Gargamela”, ale warto tu zajrzeć i zwiedzić mieszczące
się w środku Muzeum Sztuk Użytkowych, a także wejść
na wieżę, by podziwiać panoramę Starego Miasta.

Zamek Cesarski

A

APETYT
Będąc w Poznaniu, koniecznie trzeba spróbować
specjałów kuchni wielkopolskiej. Najbardziej charakterystycznym daniem kojarzącym się z Poznaniem jest
pyra z gzikiem, czyli ziemniak z twarogiem zmieszanym
ze śmietaną. Przekąskę tę można znaleźć w menu
restauracji regionalnych, a także w Pyra Barze – lokalu
specjalizującym się we wszelkich daniach, których
podstawą są kartofle.
Mięsożercy powinni spróbować kaczki po poznańsku
podawanej z modrą kapustą i pyzami drożdżowymi
przygotowywanymi na parze.
A co na deser? Oczywiście rogale marcińskie!
Certyfikowany smakołyk z ciasta półfrancuskiego
z nadzieniem z białego maku można zjeść tylko
w Poznaniu. Mieszkańcy miasta tradycyjnie rozkoszują
się nimi 11 listopada (zjada się ich w tym okresie
ok. 600 ton!), ale rogalowy szał rozpoczyna się
znacznie wcześniej, a w cukierniach na Starym Mieście
można je kupić przez cały rok.

FOT. KLAPI

Z

ZAMKI
W stolicy Wielkopolski znajdują się dwa
zamki – cesarski i królewski. Ten pierwszy
mieści się przy Świętym Marcinie –
jednej z najbardziej reprezentacyjnych
ulic miasta. Powstał na początku XX wieku
jako siedziba cesarza Prus Wilhelma II.
Tym samym Poznań może pochwalić
się ostatnim zbudowanym w Europie
zamkiem cesarskim. W 1939 roku zdecydowano, że budowla będzie rezydencją Adolfa Hitlera, który jednak nigdy
do Poznania nie dotarł. Jedno z pomieszczeń urządzono wówczas, imitując niemiecki gabinet führera. Istnieje ono do dziś
w niezmienionej formie i jest wykorzystywane jako scenografia dla wielu filmów
wojennych. Obecnie w zamku mieści się
prężnie działające centrum kultury oraz
wiele instytucji, m.in. Teatr Animacji, kino
oraz Centrum Sztuki Dziecka.

Stolica Wielkopolski była też jednym z gospodarzy
Euro 2012. Na rozbudowanym wówczas stadionie przy
ulicy Bułgarskiej na co dzień swoje mecze rozgrywają
piłkarze Lecha Poznań. Drużyna „Kolejorza” jest bardzo
popularna w całej Wielkopolsce i każde spotkanie
ogląda z trybun blisko 20 tys. widzów.

POZNAŃ
Do Poznania dotrzesz pociągami PKP Intercity – zarówno ekonomicznymi składami TLK i IC,
jak i ekspresami kategorii EIC. Znajdź najkorzystniejsze połączenie na intercity.pl.

wrzesień 2019
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TŁUMACZYŁA: MALGO DZIERUGO
ILUSTRACJE: OLENA DIACZENKO

ANGIELSKI
ENGLISH

I feel like
eating pyry
with gzik*.
* local delicacy, potatoes
with quark

JĘZYK W PODRÓŻY
LANGUAGE ON THE GO

Mam ochotę na pyry z gzikiem.

Tonight there is
an interesting
concert at
KontenerART.

Let's buy marciński croissant* for the
road. It has 1200 kcal, so we can easily
have it for dinner.

Dziś wieczorem jest ciekawy
koncert w KontenerART.

* local crescent roll filled with almond paste with white
poppy seeds

* a foot and bike path along
river Warta

Wypożyczmy rower miejski
i przemierzmy nim Wartostradę.

Which castle
would you
prefer to go
and see,
imperial
or royal?
Wolisz zobaczyć zamek
cesarski czy królewski?

Did you know
that the Poznań
Palm House is the
largest of its kind
in Europe?

Kupmy rogal marciński na drogę. Ma aż 1200 kcal,
więc może zastąpić obiad.

W RELACJE

W PODRÓŻ

Let's rent a city
bike and go along
the Wartostrada*.

After visiting
Ostrów Tumski,
let's go to Śródka
district for dinner.
Po zwiedzaniu Ostrowa
Tumskiego, udajmy się na Śródkę,
żeby zjeść obiad.

Czy wiesz, że Palmiarnia Poznańska
jest największym tego typu obiektem
w Europie?
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to the Polish Pompeii!

The discovery of the remains of
a fortified Lustian settlement on
the Biskupin Peninsula was one of
the most important events in the
history of both Polish and European
archeology. The Biskupin Museum
is one of the largest and most well
known archaeological reserves
on the Old Continent. Every year,
200,000 guests visit the museum.

TEKST: Magdalena Sprenger,
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
TŁUMACZENIE: Malgo Dzierugo

TEXT: Magdalena Sprenger,
Archeological Museum in Poznan
TRANSLATION: Malgo Dzierugo

Wszystko zaczęło się w roku 1932, kiedy podjęto
prace melioracyjne związane z pogłębieniem koryta
rzeki Gąsawki. Poziom wód Jeziora Biskupińskiego
obniżył się, ukazując rzędy drewnianych pali wbitych
ukośnie w brzeg półwyspu. Przyciągnęły one uwagę
miejscowego nauczyciela, Walentego Szwajcera.
Zaniepokojony niszczeniem znaleziska przez właściciela terenu, zwrócił się o pomoc do profesora
Józefa Kostrzewskiego z Uniwersytetu Poznańskiego.
Tak rozpoczęły się badania archeologiczne tego
wyjątkowego miejsca.
OSADA KULTURY ŁUŻYCKIEJ
Profesor Kostrzewski określił, że osada funkcjonowała na przełomie epoki brązu i żelaza (między
700 a 400 rokiem p.n.e.), gdy obecny półwysep
był jeszcze wyspą, i powiązał ją z ludnością
tzw. kultury łużyckiej. Nie udało się jednoznacznie udowodnić etnicznej przynależności tej grupy
jednak na całym zajmowanym przez siebie terenie
wykazywała ona pewne cechy wspólne, takie jak
typ gospodarki, rodzaj budownictwa, podobieństwo w technologii i wzornictwie naczyń ceramicznych, a także obrządek pogrzebowy: palenie
zmarłych i chowanie ich w popielnicach na rozległych,
długo użytkowanych cmentarzach. Na osadę biskupińską składało się 106 domów w 13 rzędach, które
zamieszkiwało 800–1000 osób. Ulice moszczono
drewnem, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewniały
drewniano-ziemny wał obronny oraz falochron z ukośnie wbitych dębowych pali. Do grodu można było się
dostać, pokonując drewniany most oraz bramę wjazdową z wieżą obronną. Stan odkrytych konstrukcji był
tak dobry, że okrzyknięto je polskimi Pompejami.

Artykuł powstał we współpracy z Muzeum
Archeologicznym w Poznaniu.
The article was written in cooperation with
the Archeological Museum in Poznań.

14
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It all began in 1932, when land improvement work related to the deepening
of the Gąsawka River bed were started. During the work, the water level
of Lake Biskupin dropped, revealing
rows of wooden poles driven diagonally into the shore of the peninsula.
They attracted the attention of a local
teacher, Walenty Szwajcer. Concerned about the destruction of these by
the land owner, he turned to Professor
Józef Kostrzewski from Poznań University for help. This marks the beginning
of the archeological research in this
unique site.
LUSATIAN SETTLEMENT OF BISKUPIN
Professor Kostrzewski has stated
that the settlement existed in the
later Bronze Age and early Iron Age
(700 BC – 400 BC), when the current
peninsula was still an island, and
he associated it with the so-called
Sorbian culture. It was not possible to
unambiguously prove the ethnicity of
this population. However, throughout
the entire area they occupied, they
showed some common characteristics, such as types of economy and
construction, similarity across patterns
and technology of ceramic design,
as well as funeral rites: cremating the
dead and burying them in cemeteries
which had been used over many years.
The Biskupin settlement consisted of
106 houses spread out in 13 rows with
800–1000 inhabitants. The streets were
covered with wood, and the safety of
residents was ensured by a rampart
made of wood and earth as well as a

W RELACJE

Witajcie
w polskich Pompejach!

Odkrycie na półwyspie Jeziora
Biskupińskiego pozostałości osady
obronnej kultury łużyckiej było
jednym z najważniejszych wydarzeń
w historii europejskiej archeologii.
Muzeum w Biskupinie należy
do największych i najbardziej znanych
rezerwatów archeologicznych
na Starym Kontynencie. Co roku
miejsce to odwiedza 200 tysięcy gości!
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FOT. PRZEMEK PIETRAK

Starożytne chaty i mur obronny / Ancient huts and fortified wall

fortified wall made of oak poles driven diagonally
into the ground. The town could be reached by
crossing a wooden bridge and an entrance gate
with a defensive tower. The structures that were
revealed were in such good condition that they
were hailed as the Polish Pompeii.
PIONEERING WORK IN WETLANDS
Pre-war archaeological work was conducted
very quickly, thanks to Professor Kostrzewski and
Doctor Zdzisław Rajewski. Despite many difficulties, they managed to employ up to 20 researchers at one time and between several dozen
and a couple of hundred workers whose task was
to uncover the wooden structures. They were
keen to consult experts in other fields, such as
palynology, dendrology, geology, paleozoology,
ethnography and architecture. They commissioned underwater exploration of the lake bed,
which was carried out by divers from the Polish
Navy. For the first time in the history of Polish
archeology, aerial photography was used, taken
from a balloon made with a special request to the
Ministry of Military Affairs and the results passed
to the researchers. Several thousand photographs

JEDYNY TAKI REZERWAT
Polska ekipa wróciła na to miejsce
w 1946 roku. Tymczasem utracone
zostały zbiory zabytków, dokumentacja,
sprzęty i zaplecze ekspedycji. W toku
powojennych badań, które trwały
do lat 70., udało się odkryć trzy czwarte
powierzchni osady sprzed 2700 lat.
Okazało się też, że półwysep Jeziora
Biskupińskiego krył więcej tajemnic
przeszłości. Odnaleziono tu także gród
z ok. 1000 roku, a później kolejne ślady
osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Zlokalizowano również osadę
z młodszej epoki kamienia (neolitu).
Z uwagi na swoją nadzwyczajną wartość półwysep Jeziora Biskupińskiego
ustanowiono w 1994 roku pomnikiem
historii. Tuż po wojnie rozpoczęto
prace rekonstrukcyjne dawnych osad,
które trwały aż do czasów współczesnych. W 1950 roku zorganizowano
tutaj muzeum, obejmujące obszar
38 hektarów. Powstały „Osada obronna
na półwyspie”, „Wioska piastowska”
oraz „Osada pierwszych rolników”. Kryte
trzciną szałasy tworzą „Obozowisko
łowców i zbieraczy”. Można zobaczyć
także rekonstrukcje grobów skrzynkowych oraz chatę pałucką z przełomu
XVIII i XIX wieku, w której umieszczono
ekspozycję etnograficzną. Atrakcją
jest „Zwierzyniec”, w którym mieszkają
zwierzęta zbliżone do ras pierwotnych,
żyjących na naszych terenach przed
wiekami: kozy, bydło, koniki polskie oraz
owce wrzosówki.

*

were taken, a large part were destroyed during
World War II, as were other pieces of scientific
documentation from this project. During the war,
work on the peninsula was taken over by the
Germans, who wanted to prove the Germanic
origin of the settlement.
THE ONLY RESERVE OF ITS KIND
The Polish team returned to Biskupin in 1946.
Unfortunately, a number of reconstructions, documentation, equipment and facilities recorded by
the original expedition had been lost. During the
post-war research that went on until the 1970s,
three-quarters of the area of the 2,700 year old
settlement was uncovered. It was also found
that the Lake Biskupin peninsula was hiding more
secrets from the past. A stronghold from around
1000 AD was also discovered here, and later
further traces of settlements from the early Middle
Ages were uncovered, as well as from the New
Stone Age (also known as the Neolithic Period).
Because of its extraordinary value, the Biskupin
Lake peninsula was established in 1994 as a
historical monument. Shortly after the war, reconstruction work on the former settlements began
which lasted for many years. In 1950 a museum
was founded covering an area of 38 hectares.
"Defensive settlement on the peninsula", "The Piast
Village" and "First farmers' settlements" were created. Huts covered with reeds form the "Hunters
and gatherers' camps". Here you will also see
reconstructions of box graves and a Pałut hut
from the turn of the 19th century, which houses
an ethnographic exhibition. "Zwierzyniec" is
also a huge attraction, where animals similar to
primitive breeds live, such as goats, cattle, Polish
ponies and heath sheep.

*

ZWIEDZANIE

SIGHTSEEING

• Muzeum dysponuje parkingiem oraz własnym centrum konferencyjno-noclegowym „Dom Muzealnika”
z komfortowymi pokojami.

• The museum has a car park and its own conference
center; The "House of the Museum" also offers
accommodation.

• Dodatkową atrakcją może być półgodzinny rejs
po Jeziorze Biskupińskim statkiem pasażerskim
„Diabeł Wenecki”. Kursy odbywają się od końca
kwietnia do końca września.

• A half-hour cruise on Lake Biskupin by passenger
boat "The Venetian Devil" is available as an additional attraction from late April to late September.

• Specyfika rekonstrukcji dawnych osad sprawia,
że zwiedzanie rezerwatu może być utrudnione
dla osób niepełnosprawnych.

W RELACJE

PIONIERSKIE PRACE W PODMOKŁYM
TERENIE
Przedwojenne prace archeologiczne
prowadzono bardzo dynamicznie. Było
to zasługą profesora Kostrzewskiego oraz
doktora Zdzisława Rajewskiego. Mimo
wielu trudności zatrudniali oni jednorazowo nawet 20 pracowników naukowych
i od kilkudziesięciu do nawet setki robotników, których zadaniem było odsłonięcie drewnianych konstrukcji. Chętnie
zasięgali opinii fachowców z zakresu
innych dziedzin: palinologii, dendrologii, geologii, paleozoologii, etnografii
czy architektury. Zlecili badania podwodne dna jeziora, które przeprowadzili
nurkowie z Polskiej Marynarki Wojennej.
Po raz pierwszy w dziejach rodzimej
archeologii zastosowano fotografię lotniczą z balonu wykonanego na specjalne
zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych
i przekazanego ekspedycji naukowej.
Zrobiono kilka tysięcy fotografii, z których
niestety znaczna część uległa zniszczeniu
podczas II wojny światowej, podobnie
jak inne elementy dokumentacji naukowej. W czasie wojny prace na półwyspie
przejęli Niemcy, chcąc dowieść germańskiej przeszłości osady.

• The specificity of the old settlements’ reconstruction makes visiting the reserve difficult for people
with disabilities.

Muzeum w Biskupinie / The Museum in Biskupin
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POLSKIE POMPEJE

Biskupin leży zaledwie 40 km na zachód od Inowrocławia
i niespełna 40 km na północ od Gniezna. Do obu
tych miejscowości wygodnie dojedziesz pociągami
PKP Intercity. Znajdź najlepsze połączenie na intercity.pl.
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COROCZNE ŚWIĘTO ARCHEOLOGII
Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe, szczyci
się pracownią konserwatorską oraz dendroarcheologiczną, w której prowadzone są badania związane
z datowaniem drewna. To chyba najsłynniejszy ośrodek archeologii eksperymentalnej w Polsce. Bardzo
rozwinięta jest sfera edukacyjna i popularyzacja tej
dziedziny. Atrakcyjne tematy lekcji muzealnych, warsztaty i pokazy przyciągają turystów indywidualnych
i liczne wycieczki. Najsłynniejszą imprezą jest organizowany co roku we wrześniu Festyn Archeologiczny,
któremu towarzyszy wybrany temat przewodni.
Ciekawe prezentacje eksperymentalne, odtwórcze
pokazy dawnych rzemiosł, dźwięki dawnej muzyki,
możliwość degustacji dawnych potraw – wszystko
to sprawia, że goście chętnie wracają w to miejsce.
Tym razem zapowiada się wyjątkowo, bo to jubileuszowa, 25. edycja. Czego można się spodziewać?
Organizatorzy obiecują wydarzenie, które połączy
wątki tematyczne poprzednich imprez. Będzie więc
okazja zajrzeć do Japonii, starożytnego Egiptu, Grecji
czy Rzymu, a nawet do indiańskiej wioski, a także
poznać plemiona celtyckie, wikingów oraz Bałtów.
Festyn trwa od 14 do 22 września 2019 roku.

Festyn Archeologiczny w Biskupinie /
Archaeological Festival in Biskupin

ANNUAL ARCHEOLOGY FESTIVAL
The museum organises permanent
and temporary exhibitions, and takes
great pride in its conservation and
dendroarcheological studio, where
research related to dating archeological wood is regularly undertaken. This is
probably the most famous centre of
experimental archeology in Poland.
The educational outreach program
focused on popularisation of archeology
is very well developed. Museum-based
lessons touch on fascinating subjects,
while various workshops and shows
attract many tourists, both individuals
and groups. The most famous event
is the Archeology Festival held every
September, always with a specific
theme. There are interesting experimental presentations, demonstrations of old
crafts, sounds of old music, the opportunity to taste dishes from the past –
all this makes visitors return to Biskupin
site gladly. This time it promises to be
even more special, celebrating its 25th
anniversary. What should you expect?
The organisers promise an event that
will combine thematic threads of previous events into one. So there will be an
opportunity to be transported to Japan,
ancient Egypt, Greece or Rome, and
even to a native Indian village, as well as
to get to know Celtic tribes, the Vikings
and the Balts. The festival takes place
from 14 to 22 September.

THE POLISH POMPEII

Biskupin is located only 40 km west of
Inowrocław and less than 40 km north
of Gniezno. You can easily get to both of
these towns by PKP Intercity trains. Find
the best connection at intercity.pl.

“Kolarstwo to sport
mainstreamowy!”
Rozmowa
z Czesławem Langiem
ROZMAWIAŁ: Jakub Lipczik
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MAMY BARDZO CIEKAWE TŁO DO ROZMOWY. ROWER
JEST ZAPEWNE PANA ULUBIONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU. A CZY CZĘSTO JEŹDZI PAN KOLEJĄ?
Często, szczególnie po kraju. Kraków, Katowice, Gdańsk,
Kaszuby, również tam, gdzie mamy etapy Tour de Pologne.
Lepiej jest wsiąść do wygodnego pociągu, odpocząć,
a nie ryzykować jazdy samochodem po całym dniu pracy.
NO TO JAK TO JEST Z TYM KOLARSTWEM? CZY TO JEST
JUŻ SPORT MAINSTREAMOWY?
Na pewno tak. Najnowsze badania, które robiliśmy pokazują, że 10 mln Polaków deklaruje, że jeździ
na rowerze, bo to daje im radość. Nie chodzi tylko
o jazdę wyścigową. Polacy jeżdżą sportowo, turystycznie,
wrzesień 2019

CZYLI TAKA PASJA TO POZYTYWNY
NARKOTYK, Z KTÓREGO TRUDNO
ZREZYGNOWAĆ?

W RELACJE

W PODRÓŻ

rekreacyjnie i użytkowo. Sport ten stał
się bardzo popularny dzięki rozbudowie przyjaznej infrastruktury. Kiedyś
rowery nie były modne, raczej wyśmiewano osoby poruszające się na dwóch
kółkach. Dzisiaj musimy mieć limit
osobowy w Tour de Pologne Amatorów,
bo zgłasza się ponad 3 tys. uczestników.
Kolarstwo rozwija się w Polsce coraz
mocniej, dużo ludzi próbuje też swoich sił
w wyścigach. Imprezy rowerowe mają też
to do siebie, że są dosyć łatwo dostępne
dla widza. To widowisko, które „jedzie
do kibica”. Czasami nie trzeba nawet
wychodzić z domu, żeby móc zobaczyć
ulubionego kolarza na wirażu. Może je
uprawiać szeroka grupa osób, bo żeby
zacząć, wystarczy rower. Ja zaczynałem
na damce swojej mamy. Ktoś z rodziny
zapisał mnie na mały wyścig i kiedy go
wygrałem, połknąłem bakcyla. Teraz
mam 65 lat i jeszcze wczoraj trenowałem
z zawodnikami dużo młodszymi ode mnie.
To cały czas mnie kręci, nie da się bez
tego żyć. Gdy wskakuje się w tym sporcie
na zawodowy pułap, bardzo trudno
przejeść na emeryturę. Po zakończeniu
kariery zainicjowałem dużą liczbę przedsięwzięć, żeby móc się realizować. Miałem
restaurację, sklep rowerowy, a w końcu
trafiłem do zespołu organizującego Tour
de Pologne. Zmiany przepisów też dobrze
wpłynęły na polski tour, bo dołączyliśmy do najwyższej kategorii zawodów
(UCI World Tour – przyp. red.). Spowodowało to podniesienie prestiżu polskiego
wyścigu. A ja – tym razem w roli organizatora – znów mogłem być blisko kolarstwa.

Kiedy zrezygnowałem z kolarstwa, moje
zdrowie bardzo się pogorszyło. Organizm
zaczął tracić swój wyczynowy rytm, który
przez tyle lat utrzymywał. Odstawiłem
sport, zacząłem się źle odżywiać, a wcześniej trenowałem 7–8 godzin dziennie.
Poskutkowało to chorobami, a leki nie
pomagały w powrocie do formy. Pojawiła
się depresja. Zapadłem też na chorobę
Meniere’a, która objawiała się nagłymi
silnymi zawrotami głowy i nudnościami.
Nie mogłem pracować ani nawet prowadzić samochodu. Pojawiały się kolejne

21

MÓWIŁ PAN, ŻE POPULARNOŚĆ KOLARSTWA ROŚNIE,
TYMCZASEM MOŻNA ZAUWAŻYĆ, ŻE MŁODZIEŻ NIEZBYT
GARNIE SIĘ DO SPORTU, A ZMORĄ NASZYCH CZASÓW
SĄ ZWOLNIENIA Z WF-U. BRAKUJE ŚWIEŻEJ KRWI
W PANA DYCYPLINIE?
W Polsce jest prawie 200 szkółek kolarskich, jest bardzo
dobry program Ministra Sportu, więc patrząc na młodzież
i jej zainteresowanie, raczej nie mamy się czego obawiać.
Na ostatnich Igrzyskach Europejskich w Mińsku zdobyliśmy cztery medale, w czasie ubiegłorocznych mistrzostw
Europy w kolarstwie szosowym byliśmy drudzy na podium,
zatem bardziej chodzi o ukierunkowanie talentów
i zadbanie o zawodników niż o brak chętnych. Zaangażowanie widać też w wyścigach amatorskich, np. przy
okazji Tour de Pologne organizujemy też cykl wyścigów
dla dzieci „Kinder+Sport” Mini Tour de Pologne, który
jest częścią zawodwów. W tym roku wzięło w nim udział
ponad 3,5 tys. młodych zawodników. Tak właśnie zaczynali
Kwiatkowski czy Majka, czyli gwiazdy polskiego kolarstwa.
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Z JAKIMI BARIERAMI ZMAGAJĄ SIĘ
POCZĄTKUJĄCY KOLARZE?
Finanse na pewno nie są przeszkodą,
bo można zacząć na każdym rodzaju
roweru – nawet na damce, tak jak ja,
czy na rowerze górskim. Bardzo istotna
jest pasja, która pozwala na przechodzenie do kolejnych etapów kolarskiego
wtajemniczenia. Organizatorów i imprez
przybywa. Lepsze zaplecze w postaci
klubów, siłowni czy infrastruktury pomoże,
kiedy są wyniki i chęć przejścia na zawodowstwo, ale na początku bariera wejścia
prawie nie istnieje. Chcesz trenować?
Masz rower? Proszę bardzo – próbuj.
Pamiętam, że frajdę miałem już z samej
jazdy, wchodzenia w wiraż, rozwijania
prędkości itd. Kiedy pojawił się ktoś obok
mnie, zaczynaliśmy się ścigać.
Duch rywalizacji z pewnością pomaga
w rozpoczęciu uprawiania sportu.
A JAK PAN TRAKTUJE RÓŻNE RODZAJE
KOLARSTWA? CZY DLA PANA WERSJA
SZOSOWA TO JEST JEGO KRÓLEWSKA
ODMIANA?
Zdecydowanie wersja szosowa jest
najciekawsza. To nie tylko wyścig i szybkość, lecz także strategia, planowanie,
umiejętność rozłożenia sił i wiele innych
elementów, powodujących, że to trochę
dyscyplina taktyczna. Trzeba wykorzystać
formę rywali i to, w jaki sposób prowadzą swoją grupę. Liczy się każdy, nawet
najmniejszy detal. W kolarstwie szosowym
znaczenie mają wiatr czy odcinek, który
mamy do przejechania. Kolarstwo górskie
jest zgoła odmienne. Tam właściwie
walczy się z samym sobą. Kiedy pędzi
się z góry w dół, nie za bardzo można
zaplanować swoje ruchy w trakcie jazdy.
Doceniam też nowoczesne formy zabawy
z rowerem, jak np. BMX. I w tej dziedzinie
można być ekspertem. Jest ona z pewnością ekscytująca, ale ja zostanę jednak
przy kolarstwie szosowym.
WIEMY, ŻE PANA WIELKĄ PASJĄ JEST
KOLARSTWO, ALE CZY ZAJMUJE SIĘ
PAN JESZCZE INNYMI DYSCYPLINAMI
SPORTU?
Oczywiście. Kiedyś uprawiałem jeździectwo, sam mam konie, a jazda na nich
wrzesień 2019

do dziś jest moją pasją. Sporty zimowe, narty – sam też
skitouruję. Uwielbiam lekkoatletykę, oglądam piłkę nożną
na międzynarodowym poziomie. Lubię sport chyba
w ogólnym tego słowa znaczeniu.
W TAKIM RAZIE, CZY SĄ DYSCYPLINY, KTÓRE MOGĄ
UZUPEŁNIAĆ TRENING KOLARZA? CZY NOWOCZESNY
KOLARZ KORZYSTA Z INNYCH AKTYWNOŚCI?
Tak naprawdę każdy sport może poprawić wydolność
i wytrzymałość. Ja bardzo dużo grałem w piłkę nożną,
biegałem i pracowałem nad siłą nóg. Na pewno sporty
biegowe pomogą rozwinąć takiego zawodnika. Niektórym może się mylnie wydawać, że kolarstwo jest nudne.
A tak naprawdę w czasie wyścigu bardzo dużo się dzieje,
więc zawodnik musi być wszechstronnie przygotowany.
Rozwój technologii czasami nie jest dobry dla sportowca.
Zawodnicy mają np. słuchawki, dzięki którym słyszą dyspozycje trenera, co sprawia, że sport się automatyzuje.
Kiedyś kolarstwo było bardziej emocjonujące, przecież
musieliśmy wszystko przewidywać. Kiedy atakować?
Kiedy wytrzymać? Którego atakować na podjeździe,
a który zawodnik będzie dobry w sprincie? Planowaliśmy
to na bieżąco we własnej głowie, bez pomocy ekipy
z zewnątrz.
JEST PAN CZŁOWIEKIEM BIZNESU. CZY SPORT POMAGA
W ŻYCIU ZAWODOWYM?
Oczywiście! Sport wychowuje i uczy radzenia sobie
z porażką oraz szlifuje charakter. Kształtuje cechy, które
w dzisiejszych czasach są bardzo potrzebne. To świetna
szkoła życia.
JEŚLI JESTEŚMY PRZY BIZNESIE, JAKIE MA PAN PLANY
NA NAJBLIŻSZY CZAS?
Chcę dalej organizować Tour de Pologne i rozwijać
te zawody. Chcielibyśmy wejść z etapami dla kobiet,
bo tego jeszcze nie mamy. Naszym drugim ważnym
wyścigiem jest Orlen Wyścig Narodów i zależy mi na tym,
żeby ten wyścig też wypromować na takim poziomie jak
Tour de Pologne. To trochę inny typ zawodów kolarskich,
jest bardziej spontaniczny, ale nie mniej efektowny. Startują w nim ekipy narodowe, więc ma podobny charakter
do dawnego Wyścigu Pokoju. A w życiu prywatnym
spokojnie uprawiam ekologiczne gospodarstwo, więc
chciałbym promować ekologiczny i zdrowy tryb życia.
To zabawne, bo moje życie zatoczyło koło. Wychowywałem się na wsi, mój tato był kierownikiem PGR-u i tej
wsi jako dziecko nienawidziłem. Na starość sam kupiłem
dworek, uprawiam warzywa, zapraszam ludzi, żeby
odpoczęli w ekologicznej i sielskiej atmosferze. Tak
naprawdę w pewnym momencie życia tylko zdrowie się
liczy, więc musimy o nie dbać wspólnie.
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symptomy, jak migotanie przedsionków. Byłem dwukrotnie hospitalizowany. Żona przypadkiem dowiedziała się,
że w Meksyku działa Instytut dra Gersona, prowadzący
alternatywne terapie. Długo się opierałem, gdyż nie wierzyłem w ich skuteczność. Dzięki uporowi żony wreszcie
się zgodziłem. Po trzech tygodniach pobytu w klinice
moje zdrowie i wyniki badań wróciły do normy, a waga
spadła o 15 kilogramów. Co najważniejsze, zacząłem się
rewelacyjnie czuć. Wróciłem do codziennych treningów,
a moja kondycja zaczęła się poprawiać w niebywałym tempie. Odzyskałem nie tylko zdrowie, lecz także
radość z życia i sportową formę, która rośnie z roku na
rok. W trakcie terapii pierwszy raz zastosowałem dietę
wegańską. Takie odżywianie z początku wydawało mi się
niemożliwe! Kiedyś przecież, jako młody kolarz, w czasie
treningów żywiłem się głównie mięsem. Stworzono eksperyment, w którym podawano nam na śniadanie, obiad
i kolację tatara. Przez cały Wyścig Pokoju! Nogi mieliśmy
tak bardzo zakwaszone, że nie mogliśmy jechać. Potem
ktoś wymyślił, żeby dostarczać białko do organizmu
w formie kogla-mogla. Możecie sobie wyobrazić,
co stało się z tym słodkim płynem, kiedy jechałem
na trasie w upale. Próbowałem otworzyć bidon, ale
wszystko się zasklepiło i nie dawałem rady tego zrobić.
Puściłem więc kierownicę i nacisnąłem pojemnik obiema
rękami, co spowodowało, że cała ciepła i lepiąca masa
wylała mi się prosto na twarz, a spod jajka widać było
jedynie moje oczy. Za moich czasów nie było zespołów
technicznych, więc zaklejony koglem-moglem i kurzem
nawet nie zauważyłem, kiedy przejechałem metę.
Świadomość odżywiania była fatalna. Współcześni
sportowcy mają o wiele lepiej zbilansowaną dietę.
Ja sam, będąc od 8 lat weganinem, czuję się dużo lepiej
na rowerze niż kiedyś. Dorosłe osoby powinny w ogóle
zrezygnować z produktów mlecznych w swojej diecie.
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FOT.

LESTAT

polskiej sztuki

W ostatnich latach coraz bardziej
popularne stają się podróże na wschód.
Turyści z Polski szczególnie chętnie
wybierają się do Lwowa, który przyciąga
niepowtarzalną atmosferą i piękną
architekturą. Do wyprawy zachęca
również wygodny dojazd pociągiem
PKP Intercity.

W PODRÓŻ

LWOWSKIE ARCYDZIEŁA
Wędrując tutejszymi uliczkami, nie
sposób przeoczyć pamiątek wspólnej
polsko-ukraińskiej przeszłości. A tych
najwięcej można znaleźć w okolicach
starego miasta. Nieopodal imponującego
gmachu opery, zaprojektowanego przez
Zygmunta Gorgolewskiego, w centralnym
miejscu dawnego placu Mariackiego,
zachwyca majestatyczny pomnik Adama
Mickiewicza projektu Antoniego Popiela.
Imię naszego narodowego wieszcza nosi
do dziś plac, na którym usytuowany jest
monument. Kiedy idziemy w głąb starego miasta, uwagę przykuwają kościoły,
których mury pamiętają odległe czasy.
Warto zajrzeć do środka, gdyż większość
z nich skrywa prawdziwe dzieła sztuki.
Katedra łacińska, znajdująca się przy
południowo-zachodnim narożniku rynku,
powstała na przełomie XIV i XV wieku.
To czyni ją jednym z najstarszych
kościołów Lwowa. W głównym ołtarzu wisi cudowny obraz Matki Boskiej
Łaskawej – „Ślicznej Gwiazdy Lwowa”
– namalowany w XVI wieku jako epitafium Katarzyny Domagaliczówny. Mimo
niewielkich rozmiarów (61,2 × 43,7 cm) stał

Artykuł przygotowany we współpracy
z Instytutem POLONIKA

„Pytia”, Jacek Malczewski (ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki)
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Obraz Alfonsa Muchy „Po bitwie pod Grunwaldem”

się symbolem miasta oraz jednym z najcenniejszych dzieł
w katedrze, świadkiem historycznego wydarzenia, jakim
były lwowskie śluby Jana Kazimierza. Król podczas potopu
szwedzkiego złożył obietnicę rozszerzenia praw obywatelskich szlachcie i polepszenia bytu chłopom. Obecnie możemy
podziwiać replikę dzieła, oryginał jest bowiem na Wawelu.
Cudowny obraz nie jest jedynym skarbem uświetniającym
to miejsce. Warto rozejrzeć się dokoła, by spostrzec niezwykłej urody malowidła ścienne Stanisława Stroińskiego,
rzeźby Macieja Polejowskiego, XIX-wieczne organy czy
witraże zaprojektowane m.in. przez Józefa Mehoffera, Jana
Matejkę i Tadeusza Popiela.
Niemal na wprost katedry mieści się inna niezwykła świątynia – pojezuicki kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, który
po II wojnie światowej służył jako magazyn przeniesionych
z Ossolineum książek i czasopism, a w 2011 roku został
przywrócony wiernym jako cerkiew garnizonowa. Jego
sklepienie ozdabiają malowidła autorstwa Franciszka
i Sebastiana Ecksteinów. Znaczna część z nich, znajdująca
się na sklepieniu nawy głównej, jest obecnie poddawana
pracom konserwatorskim przez polsko-ukraiński zespół
specjalistów, ale piękno odnowionych malowideł można
podziwiać już w prezbiterium.
Polonika są niemal w każdym zakamarku Lwowa, lecz
osoby, które nie mają w sobie żyłki tropiciela, mogą wybrać
się do miejsca, gdzie to sztuka będzie na nich czekała.
Mowa oczywiście o Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki,
jednym z największych muzeów miejskich, które w swoich zbiorach zgromadziło bogatą kolekcję dzieł polskich malarzy, m.in. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego,
Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Stanisława
Wyspiańskiego, Aleksandra Gierymskiego, Olgi Boznańskiej
czy Józefa Mehoffera.

W RELACJE

TEKST: Marta Szafranek

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

Szlakiem

Podróżując po świecie, staramy się odwiedzić znane miejsca, zabytki
i muzea. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wśród bezcennych
eksponatów możemy zobaczyć polonika, czyli dzieła stworzone
przez rodzimych artystów lub związane z naszym krajem.
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GRODNO NAD NIEMNEM
Każdy, kto czytał „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
pamięta malownicze opisy rzeki i przyrody. Aby na własne oczy ujrzeć krajobrazy, które tak zachwyciły pisarkę,
wystarczy pojechać do Grodna. Już sama panorama miasta na tle meandrującej rzeki może poruszyć
wyobraźnię, ale bardziej dociekliwi tropiciele polskiej
kultury również nie będą rozczarowani. Pierwsze kroki
warto skierować do „szarego domku” Elizy Orzeszkowej
(mieszczącego się przy ulicy jej imienia). Obecnie znajdują się tu poświęcone jej niewielkie muzeum i biblioteka.
W pobliżu dawnego domu pisarki Orzeszkową upamiętnia wystawiony w 1929 roku pomnik dłuta Romualda
Zerycha, a w pobernardyńskim kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego, w którym poślubiła ona swojego
drugiego męża, Stanisława Nahorskiego, uważne oko
dostrzeże tablicę poświęconą autorce. Pisarka spoczywa na jednym z malowniczo położonych grodzieńskich cmentarzy, zwanym farnym. Grodno z Polską ma
więcej wspólnego niż tylko związki literackie. Łączy je
przede wszystkim wspólna historia. Przypominają o niej
znajdujące się na wysokich, zjednoczonych kamiennym
mostem nadniemeńskich skarpach dawne rezydencje
królów Rzeczypospolitej – Stary i Nowy Zamek. W czasie
wojen inflanckich w Starym Zamku przez kilka lat mieściła
się główna rezydencja Stefana Batorego, a począwszy
od lat 70. XVII wieku odbywała się tutaj część sejmów
walnych Rzeczypospolitej. Zamek był miejscem śmierci
władców Polski: Kazimierza Jagiellończyka i Stefana
I Batorego, a także patrona Polski i Litwy św. Kazimierza.
Obecnie Stary Zamek stanowi placówkę Państwowego
Muzeum Historyczno-Archeologicznego i jest dostępny
dla zwiedzających, ale na jego terenie trwają prace
restauratorskie.

O obecności polskich monarchów w Grodnie przypominają jeszcze dwa budynki. Pierwszy to znajdująca
się blisko bazyliki katedralnej św. Franciszka Ksawerego
„Batorówka”, czyli zastępczy pałac Stefana Batorego,
z którego monarcha korzystał w czasie przebudowy
Starego Zamku. „Batorówka” została zniszczona i częściowo odbudowana po II wojnie światowej. Podobny
los spotkał dawną rezydencję króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, mieszczącą się przy ulicy
Timiriaziewa. Mimo licznych przebudów na pałacu
zwanym „Stanisławów” lub „Stanisławówka” do dziś
można dostrzec ślady polskiej historii, np. inicjały „SAR”
(Stanislaus Augustus Rex) wypisane na ściance attykowej.
NIE TYLKO WSCHÓD
Bardzo duża część polskiego dziedzictwa kulturowego,
ze względu na historię łączącą nasz kraj z Ukrainą,
Białorusią, Litwą czy Łotwą, znajduje się współcześnie
na terenie tych krajów. Jednak ślady Polaków znajdziemy niemal na całym świecie. Wsiadając do pociągu,
można dojechać do Wiednia, w którym szczególną
pamięcią otacza się Jana III Sobieskiego. Na szczycie
wzgórza Kahlenberg, z którego król dowodził słynną
bitwą przeciw armii Imperium Osmańskiego, znajduje się
kościół pw. św. Józefa, z poświęconą Sobieskiemu kaplicą

FOT. JURIJ SMIRNOW

„Stanisławówka” w Grodnie

FOT. АЛЕНА РЯЗАНОВА

W PODRÓŻ
Pomnik Juliusza Słowackiego w Kijowie
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Sąsiedni Nowy Zamek, przebudowany po II wojnie
światowej, obecnie przejawia cechy architektury socrealistycznej. Był miejscem dwóch wydarzeń ważnych
w historii Rzeczypospolitej. W 1793 roku odbyło się tu
ostatnie posiedzenie Sejmu RP, na którym posłowie
zatwierdzili II rozbiór Polski, a dwa lata później abdykował
w nim król Stanisław August Poniatowski.

Kaplica na Kahlenbergu

ozdobioną freskami autorstwa polskiego
malarza Jana Henryka Rosena.
Upamiętnienia Jana III Sobieskiego odnajdziemy również w Budapeszcie. Przykładem
jest cokół pomnika papieża Innocentego XI,
na którym widnieje płaskorzeźba przedstawiająca oblicze polskiego króla, zaś na ulicy
Sobieskiego umieszczono tablicę pamiątkową ozdobioną jego wizerunkiem. Szczególnie ważnym bohaterem narodowym jest
dla Węgrów generał Józef Bem, zwany przez
nich „Bem apó”, co znaczy „ojczulek Bem”.
Monument upamiętniający generała zajmuje
centralne miejsce na placu Bema nad Dunajem, natomiast uwieczniająca go tablica –
na ścianie budynku, w którym mieszkał
w 1849 roku. W Budapeszcie swoje miejsce
znalazły również pomniki poświęcone największym polskim kompozytorom – Fryderykowi Chopinowi i Stanisławowi Moniuszce.
Popiersie tego pierwszego obejrzymy w trakcie spaceru w parku im. Czajkowskiego, statuę Moniuszki odnajdziemy wśród pomników
największych kompozytorów operowych, nad
balustradą na drugim piętrze Węgierskiej
Opery Państwowej.
Zaskakujące odkrycia może przynieść
także podróż do czeskiej Pragi. Wśród dzieł
Alfonsa Muchy w praskiej Galerii Narodowej
znajduje się bowiem bardzo wyraźny polski
akcent – obraz „Po bitwie pod Grunwaldem”,
będący częścią cyklu 20 prac Muchy, opatrzonych zbiorczym tytułem „Epopeja słowiańska”. Artysta przedstawił pobojowisko
po bitwie, na które spogląda zatroskany król
Władysław II Jagiełło.
POLONIKA NA CAŁYM ŚWIECIE
Osoby spragnione poszukiwania poloników
mogą wyruszyć dalej na zachód i podjąć
wyzwanie tropienia śladów polskiej obecności na świecie. Podpowiadamy, aby uważnie
przyglądać się dziełom sztuki w Watykanie,
w galerii Uffizi we Florencji, na ulicach
Rzymu i Paryża, w drodze szlakiem zamków
nad Loarą, a nawet w Stambule czy Rio
de Janeiro. Być może okaże się, że napotkane tam polonika skrywają niezwykłe
historie, które posłużą za materiał na długą
i pasjonującą opowieść.

W RELACJE

KIJÓW WŁADYSŁAWA HORODECKIEGO
Wyjeżdżając na Ukrainę, warto również
odwiedzić jej stolicę. Zamieszkujący
przed laty w Kijowie Polacy odegrali
ważną rolę w rozwoju tego miasta, czego
artystyczne ślady możemy podziwiać
do dzisiaj. Uwagę przyciągają architektoniczne perły projektu Władysława
Horodeckiego, zwłaszcza znajdujący się
przy ulicy Bankowej „Dom z chimerami”.
Jego fasada intryguje niezwykłymi dekoracjami rzeźbiarskimi – można na niej
wypatrzeć słonie, lwy, nosorożce, orły,
żaby i kuropatwy, ale też syreny i morskie
potwory. Przez lata losy budynku były
burzliwe, ale odkąd odzyskał on dawny
blask, pełni prestiżową funkcję jednej
z prezydenckich rezydencji. W centrum
stolicy znajdują się jeszcze inne imponujące budynki projektu Horodeckiego,
jak rzymskokatolicki kościół św. Mikołaja,
wybudowany w stylu wyrafinowanego neogotyku. Warto znaleźć chwilę
na zwiedzenie wnętrza. Wychodząc,
nie sposób nie zauważyć kolejnego
polskiego akcentu. W 2012 roku w pobliżu
budynku stanął pomnik Juliusza
Słowackiego zaprojektowany przez
prof. Stanisława Radwańskiego. W trakcie spaceru Chreszczatykiem (główną
aleją miasta) będziemy mieli okazję
spotkać Horodeckiego we własnej osobie
i przysiąść się do jego stolika, przy którym
uwieczniony w brązie architekt popija
kawę i z nostalgią spogląda na zmieniający się Kijów.

ŚLADAMI POLONIKÓW
Do Lwowa, Kijowa, Grodna, Wiednia, Pragi i Budapesztu wygodnie dojedziesz pociągami PKP Intercity. Sprawdź połączenia
międzynarodowe na intercity.pl.
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Twórcy, znawcy i miłośnicy polskiego kina już dawno
zarezerwowali miejsca w hotelach i zaplanowali podróż
nad morze. Tradycyjnie w połowie września trzeba być
w Gdyni, żeby zobaczyć to wszystko, co najważniejsze
w rodzimej kinematografii.

Platynowych Lwów – nagrody za całokształt twórczości. W tym roku otrzyma ją Krzysztof Zanussi.
Festiwal przypomni dwa mniej znane jego tytuły:
„Góry o zmierzchu” i „Za ścianą”, oraz słynny „Bilans
kwartalny”. Z kolei sekcja Polonica obejmuje wybór
najciekawszych międzynarodowych koprodukcji,
zrealizowanych ze znaczącym udziałem polskich
twórców i producentów filmowych.

Filmowy
koniec lata
w Gdyni

PKP Intercity jest
partnerem głównym
44. Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych
w Gdyni.

Festiwal poświęca też szczególną uwagę 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, pokazując „Westerplatte”
Stanisława Różewicza, „Lotną” Andrzeja Wajdy i „Orła” Leonarda Buczkowskiego. Jak zwykle
miłośnicy klasyki kina będą mogli zobaczyć ważne
polskie obrazy w wersji odnowionej cyfrowo. W sekcji
In Memoriam przypomniane zostaną dzieła tych
twórców, którzy niedawno odeszli, m.in.: „Frantic”,
do którego zdjęcia zrealizował Witold Sobociński,
„Sól ziemi czarnej” Kazimierza Kutza, „Przesłuchanie”
Ryszarda Bugajskiego, „Zapis zbrodni” Andrzeja
Trzosa-Rastawieckiego czy „Misia” z niezapomnianą
komediową rolą Zofii Czerwińskiej.

W PODRÓŻ

FOT. ANNA BOBROWSKA

44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
rusza 16 września. W ciągu kilku niezwykle
intensywnych dni w Gdyni będzie można
zobaczyć nowe filmy, prezentowane
w większości premierowo, uczestniczyć
w spotkaniach z ich autorami, śledzić
rywalizację w dwóch konkursach, ciesząc
się u schyłku lata festiwalową atmosferą
nad morzem.
O prestiżowe Złote i Srebrne Lwy
w Konkursie Głównym w tym roku ubiega
się aż dziewiętnaście pełnometrażowych
obrazów. W gronie ich twórców
są zarówno debiutujący reżyserzy,
jak i uznane nazwiska z obszernym
dorobkiem artystycznym. W Konkursie
Filmów Krótkometrażowych weźmie
udział dwadzieścia siedem fabularnych
obrazów, zrealizowanych przez polskie
szkoły filmowe oraz licznych producentów.

DOKĄD NA FILM
Najważniejszym miejscem Festiwalu niezmiennie od lat
jest Teatr Muzyczny w Gdyni wraz z położonym obok
Gdyńskim Centrum Filmowym – zaledwie kilka kroków
od śródmiejskiej plaży. Tutaj odbywają się uroczyste
projekcje w ramach Konkursu Głównego, spotkania z reżyserami oraz pokazy i konferencje prasowe.
Funkcję głównego kina festiwalowego dla szerokiej
publiczności w 2019 roku pełni Helios, wielosalowe kino
działające w Centrum Handlowym Riviera.
Tam także widzowie będą mogli poznać twórców
filmów z Konkursu Głównego.
Sieć festiwalowych lokalizacji uzupełniają: Teatr
Miejski im. Witolda Gombrowicza, Muzeum Marynarki Wojennej, Konsulat Kultury oraz Pomorski Park
Naukowo-Technologiczny, gdzie odbędą się niezwykle
popularne pokazy dla najmłodszych widzów w sekcji
Gdynia Dzieciom. Jej program przygotowuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. W trakcie 6 dni, łącznie
w 15 salach, widzowie obejrzą ponad 400 projekcji.
A PO SEANSIE?
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to także liczne
spotkania branżowe, konferencje i prezentacje
w ramach Gdynia Industry. Forum Stowarzyszenia
Filmowców Polskich podejmie temat przyszłości
Festiwalu, zapraszając do dyskusji przedstawicieli środowiska filmowego. Liczne debaty przygotowują również Polski Instytut Sztuki Filmowej, Kobiety Filmu, Gildia
Reżyserów Polskich, KIPA Krajowa Izba Producentów
Audiowizualnych. Nie zabraknie warsztatów Filmoteki

NIE TYLKO ZŁOTE LWY
Program Festiwalu obejmuje też sekcje
pozakonkursowe, w tym Panoramę Kina
Polskiego. Znalazło się w niej jedenaście tytułów wybranych spośród tych,
które zostały zgłoszone do Konkursu
Głównego, ale nie zakwalifikowały się
do niego. Tradycyjnie będzie można
także zobaczyć obrazy laureata
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Plakat festiwalowy autorstwa Andrzeja Pągowskiego

W KULTURĘ

TEKST: Magdalena Jacoń
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Szkolnej dla młodzieży oraz działań Legalnej Kultury,
promujących uczciwą postawę wobec twórców.
Uczestnicy Festiwalu i miłośnicy kina, mieszkańcy
Trójmiasta i turyści chętnie uczestniczą w wydarzeniach towarzyszących, w tym w promocjach książek
poświęconych kinu. W tym roku zaplanowano spotkania między innymi na temat „Dzienników” Tadeusza
Sobolewskiego oraz „Polskiej szkoły filmowej” Marka
Hendrykowskiego. Przestrzeń placu Grunwaldzkiego
pomiędzy Teatrem Muzycznym i Gdyńskim Centrum
Filmowym wypełnią wystawy, wieczorne seanse w plenerowym kinie, koncerty muzyki filmowej oraz atrakcje
przygotowane przez partnerów Festiwalu. To będzie
bardzo intensywny tydzień!

W PODRÓŻ

ZAPLANUJ PODRÓŻ
Festiwal w Gdyni trwa od poniedziałku do soboty. Warto
więc wziąć tydzień urlopu i spędzić końcówkę lata nad
morzem. Jeśli jednak dni urlopowych jest mniej, można
zorganizować krótszy wypad na lekko przedłużony weekend. Jeśli pobyt w Gdyni zaczniemy w piątek, 13 września,
lub sobotę i pozostaniemy do poniedziałku albo wtorku,
będziemy mogli z bliska przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom do Festiwalu i jego początkowi. W poniedziałek,
16 września, uroczystą wieczorną galę w Teatrze Muzycznym poprzedza przejście twórców filmowych po czerwonym dywanie, co zawsze przyciąga rzesze fanów i łowców
autografów. Festiwalowe projekcje trwają tego dnia już
od rana. Będzie więc można obejrzeć przynajmniej kilka
filmów i to na seansach mniej obleganych niż zwykle
w drugiej części imprezy.
Rozpoczynając pobyt w Gdyni w czwartek lub piątek,
19 albo 20 września, trafimy na kulminacyjny moment
Festiwalu. W tych dniach seanse trwają do późnego
wieczora, w mieście na każdym kroku można zobaczyć
znane twarze aktorów i reżyserów, a w rozmowach
usłyszeć gorące opinie o oglądanych filmach i spekulacje na temat konkursowych typów. Wszystkie filmy
z Konkursu Głównego prezentowane będą jeszcze przez

FILMY W KONKURSIE GŁÓWNYM
44. FESTIWALU POLSKICH FILMÓW
FABULARNYCH W GDYNI
„Boże Ciało”,
reżyseria: Jan Komasa
„Ciemno, prawie noc”,
reżyseria: Borys Lankosz
„Czarny mercedes”,
reżyseria: Janusz Majewski
„Dolina Bogów”,
reżyseria: Lech Majewski
„Ikar. Legenda Mietka Kosza”,
reżyseria: Maciej Pieprzyca
„Interior”,
reżyseria: Marek Lechki
„Kurier”,
reżyseria: Władysław Pasikowski
„Legiony”,
reżyseria: Dariusz Gajewski
„Mowa ptaków”,
reżyseria: Xawery Żuławski
„Obywatel Jones”,
reżyseria: Agnieszka Holland
„Pan T.”,
reżyseria: Marcin Krzyształowicz
„Piłsudski”,
reżyseria: Michał Rosa
„Proceder”,
reżyseria: Michał Węgrzyn
„Słodki koniec dnia”,
reżyseria: Jacek Borcuch
„Solid Gold”,
reżyseria: Jacek Bromski
„Supernova”,
reżyseria: Bartosz Kruhlik
„Ukryta gra”,
reżyseria: Łukasz Kośmicki
„Wszystko dla mojej matki”,
reżyseria: Małgorzata Imielska
„Żelazny most”,
reżyseria: Monika Jordan-Młodzianowska

całą sobotę, 21 września. A wieczorem gwiazdy znowu
przejdą po czerwonym dywanie do Teatru Muzycznego,
gdzie jurorzy ogłoszą wyczekiwany werdykt. Złote
i Srebrne Lwy powędrują do rąk laureatów.
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Statuetki Złotych, Srebrnych i Platynowych Lwów

GDYNIA
Na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych można
wygodnie dojechać pociągiem PKP Intercity. Połączenie
między Trójmiastem a Warszawą i Krakowem zapewnia
m.in. Express InterCity Premium, czyli popularne
Pendolino. Znajdź dogodne połączenie na intercity.pl.

WYWIAD Z PIOTREM BERNATOWICZEM

Mnogość nurtów i form wyrazu współczesnej sztuki bywa trudna
do ogarnięcia dla odbiorcy. Ulotność dzieła i liczne eksperymenty
formalne nie ułatwiają jej zrozumienia. Piotr Bernatowicz – historyk
i krytyk sztuki, kurator wystaw – opowiada o postrzeganiu roli artysty
i kategorii piękna przez współczesnych twórców.
ROZMAWIAŁA: Jadwiga Grzybak
ZDJĘCIA: Mikołaj Bernatowicz

W PODRÓŻ

ODNOSZĘ WRAŻENIE, ŻE DLA WIELU
OSÓB SZTUKA WSPÓŁCZESNA JEST
ZJAWISKIEM PROBLEMATYCZNYM. O ILE
WIĘKSZOŚĆ POTRAFI SIĘ ZACHWYCAĆ
STRZELISTĄ GOTYCKĄ KATEDRĄ
CZY RENESANSOWYM OBRAZEM,
NA PRZYKŁAD LEONARDA DA VINCI,
O TYLE W RELACJI Z NAJNOWSZYMI
DZIEŁAMI ODCZUWA ZAKŁOPOTANIE.
CZYM TO MOŻE BYĆ SPOWODOWANE?
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Na początku uporządkujmy pojęcia.
Mówiąc „sztuka współczesna”, mamy
zazwyczaj na myśli sztukę awangardową
lub wywodzącą się z awangardy, zrywającą z tradycją i eksperymentującą formalnie. Ta sztuka nie dąży do wywołania
zachwytu u widza, raczej chce go zaszokować, zaskoczyć, a często także skłonić
do zmiany myślenia o świecie, porzucenia
tradycji i podążania za nieco mglistymi
utopiami. Nie zapominajmy jednak,
że pośród dziś tworzących artystów liczni
nie podzielają stanowiska awangardy. Oni
też współtworzą obraz sztuki współczesnej. Jest także wielu artystów, dla których
eksperymenty formalne nie oznaczają
odrzucenia tradycji. Istnieje nawet nurt
awangardy konserwatywnej zainicjowany

NALEŻY MIEĆ JAKIEŚ SZCZEGÓLNE
KOMPETENCJE, ABY OBCOWAĆ
ZE SZTUKĄ WSPÓŁCZESNĄ? JEST
ONA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE
DO ZNAWCÓW?
W przypadku sztuki współczesnej nie
wystarczy kierować się gustem. Podobnie
jak w przypadku sztuki dawnej. Jeśli
chcemy zrozumieć dzieła dawnych
malarzy, potrzebna jest szczególna
wiedza ikonograficzna. Analogicznie jest
ze współczesną twórczością. Natomiast
warto mieć świadomość, że dzisiejszy
artysta często przekazuje nam swój
światopogląd, który niekoniecznie musimy
podzielać. Niedawno widziałem bardzo
efektowną pracę wideo ukazującą erozję

Piotr Bernatowicz
Założyciel magazynu kulturalnego
„LUKA”. Laureat nagrody im. Jacka
Maziarskiego w 2017 roku oraz
Dorocznej Nagrody Ministra MKiDN
w 2018 roku.
Do 2013 roku redaktor naczelny
magazynu o sztuce „Arteon”.
W latach 2014–2017 dyrektor Galerii
Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Autor
tekstów krytycznych i recenzji wystaw
z zakresu sztuki współczesnej publikowanych w katalogach oraz w prasie
polskiej i zagranicznej.
Pracował naukowo w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Obronił
dysertację doktorską pt. „Picasso
za żelazną kurtyną. Recepcja sztuki
i artysty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Brał udział w szeregu
konferencji i sympozjów naukowych,
m.in. na Oxford Brookes University,
Ghent University w Belgii, Ben-Gurion
University of the Negev w Izraelu,
Shanghai University w Chinach,
Musée national Picasso w Paryżu.
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wielkich lodowców. Odrywające się majestatycznie wielkie
bryły lodu tonące w morzu w takt podniosłej muzyki robiły
duże wrażenie. Praca miała skłonić – tak wynikało z kontekstu wystawy – do przejęcia się problemem globalnego
ocieplenia. Powszechny jest w sztuce awangardowej
romantyczny mit artysty-geniusza, który rzekomo widzi
i wie więcej. To nie jest jednak regułą. Takie zestawienie głębokiego intelektu, intuicji i talentu artystycznego
zdarza się rzadko. Często natomiast spotykamy twórców
powielających powierzchowne poglądy, ubierając
je w sugestywne formy.
W OSTATNIM CZASIE ARTYSTÓW PRZYBYWA JAK
GRZYBÓW PO DESZCZU. W GALERIACH I MUZEACH
POKAZYWANE SĄ PRACE TWÓRCÓW-AMATORÓW.
CZY RZECZYWIŚCIE KAŻDY MOŻE Z DNIA NA DZIEŃ
ZOSTAĆ ARTYSTĄ? JAKIE KRYTERIA MUSI SPEŁNIAĆ
DZIEŁO SZTUKI?

W KULTURĘ

MIT
twórcy

przez Zbigniewa Warpechowskiego –
wybitnego performera i eksperymentatora, przeciwstawiającego się ślepemu
uleganiu dogmatowi postępu – „postępactwu”, jak to nazywa.

Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że awangarda
odrzucała tradycyjne zasady twórcze, pytanie o kryteria
oceny wydaje się problematyczne. Wciąż jednak pewne
kryteria są obecne, chociaż może otwarcie się o tym
nie mówi. Liczy się na przykład oryginalność. Ciekawe
pomysły formalne zawsze są deficytowe. Dlatego
potrzebna jest wiedza, by odróżniać prawdziwie twórcze
jednostki, od tych, którzy się tylko czymś mocno inspirują.
Ci, którzy znają na przykład twórczość Mirosława Bałki,
uznanego polskiego rzeźbiarza, a nie mają szerszej

35

bowiem nikt czegoś takiego nie chciałby na co dzień
oglądać. Na przykład, czy ktoś miałby ochotę trzymać
w domu kilkanaście stalowych, lekko zardzewiałych płyt
o wymiarze metr na metr ułożonych na podłodze? Tak
z grubsza wygląda praca słynnego minimalisty Carla
Andrego. Takie dzieło może trafić tylko do muzeum. Mnie
podoba się idea sztuki tworzonej dla specyficznego
kontekstu i konkretnej społeczności, z którą obcuje się
na co dzień. Wolałbym jednak, by była ona rzeczywiście
tworzona w odpowiedzi na potrzeby danej społeczności,
a nie narzucana z góry.
CZY W CZASACH, GDY WSZYSTKO MOŻNA OBEJRZEĆ
W TELEWIZJI LUB INTERNECIE, ODWIEDZANIE GALERII
I MUZEÓW MA JESZCZE JAKIŚ SENS?
Oglądanie dzieł w oryginalne zawsze ma sens. Prawdą
jest jednak też to, że wiele dzieł współczesnych lepiej się
prezentuje na zdjęciu. Warto oglądać sztukę bezpośrednio, żeby móc to zweryfikować.

W PODRÓŻ

JAK WYPADA NAJNOWSZA SZTUKA POLSKA
W ZESTAWIENIU Z ZAGRANICZNĄ? POWINNIŚMY BYĆ
DUMNI CZY RACZEJ SIĘ WSTYDZIĆ? DOKĄD WARTO
SIĘ UDAĆ, ŻEBY ZOBACZYĆ INTERESUJĄCE REALIZACJE
WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW?

wiedzy o sztuce XX wieku, będą zaskoczeni, gdy zobaczą, jak wiele inspiracji
zawdzięcza on twórczości Josepha
Beuysa czy Bruce’a Naumana. Tadeusz
Kantor wzorował się zaś na potęgę
na zachodnich nowatorach, jednak dziś
ceni się przede wszystkim jego spektakle
teatralne, będące oryginalnym zjawiskiem
plastycznym.
SZTUKA WSPÓŁCZESNA ZESZŁA
Z PIEDESTAŁU I WYSZŁA DO LUDZI.
JAKIE JEST PANA ZDANIE NA TEMAT
EKSPONOWANIA DZIEŁ POZA MURAMI
MUZEÓW I GALERII, NA PRZYKŁAD
W CENTRACH HANDLOWYCH?
Najciekawsze dzieła sztuki dawnej
powstały poza murami muzeów.
A te w gruncie rzeczy są wtórnym magazynem dla prac stworzonych do innych
przestrzeni. Paradoksalnie to sztuka
nowoczesna i współczesna najbardziej
skorzystały na istnieniu tej instytucji. Wiele
dzieł trafiało bezpośrednio do muzeum,
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Dzisiejsza sztuka polska znacząco nie odbiega od zagranicznej. Chciałoby się powiedzieć – niestety. Rodzimi artyści przez lata mieli kompleks bycia w tyle za przemianami
w sztuce zachodniej. Kiedy zniknęły bariery, zaczęliśmy
podróżować, a internet pozwolił się zorientować w najnowszych tendencjach, szybko nadrobiono zaległości.
W efekcie otrzymaliśmy bardzo homogeniczny obraz sztuki
światowej. Młodzi Polacy tworzą tak jak młodzi Niemcy,
Amerykanie czy Chińczycy. Różnią się tylko narodowością
oznaczoną w paszportach. Świat sztuki uległ globalizacji.
Mam wrażenie, że następuje właśnie odwrót od tego
trendu i poszukiwanie tego, co lokalne, specyficzne.
Intuicja podpowiada mi, że nastąpi niedługo przetasowanie w hierarchiach artystycznych. To, co aktualnie
uznajemy za wybitne, będzie niedługo mało interesujące,
a artyści dziś przeoczani wyjdą do pierwszego szeregu.
Tak zawsze było w sztuce, dopiero czas weryfikował hierarchie i kanony. Dlatego z dystansem należy podchodzić do
tego, co pokazują duże centra sztuki współczesnej i galerie
mainstreamowe. Bardziej istotnych jest kilka przyczółków,
które z tego głównego nurtu się wyłamują. Do niedawna
takim miejscem była Galeria EL w Elblągu kierowana przez
Jarosława Denisiuka. Niezwykłe są również krakowskie
Otwarta Pracownia i Galeria Zderzak, która to co dekadę
wyciąga z niebytu znakomitych artystów (ostatnio był to
Jerzy „Jurry” Zieliński), czy też Galeria Browarna w Łowiczu
prowadzona całkowicie niezależnie wobec dyktatu mód
świata sztuki przez Andrzeja Biernackiego. Z dużych instytucji wskazałbym Muzeum Współczesne we Wrocławiu kierowane przez Andrzeja Jarosza. Tych miejsc nie jest dużo,
ale też prawdziwa sztuka jest zjawiskiem elitarnym. Z tym
że każdy może, jeśli tylko chce, do tej elity dołączyć.

po potężny zakon

Gdy Konrad mazowiecki sprowadzał Krzyżaków do Polski, nie wyobrażał sobie
skali problemów, jakie przyniesie ich obecność. Zakon stworzył w Prusach
potężne państwo. Fenomen jego działalności przybliża dr hab. Janusz
Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, gdzie od 14 września
będzie można oglądać wystawę „Mądrość zbudowała sobie dom…”.
ROZMAWIAŁ: Karol Kamiński
ZDJĘCIA: zbiory Muzeum w Malborku

W PODRÓŻ

„Chrystus w Ogrójcu” – światowej klasy rzeźba, najcenniejsze
gotyckie dzieło sztuki na terenie państwa krzyżackiego
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ZNANY JEST IDEOLOGICZNY WYMIAR
SPRAWOWANIA WŁADZY PRZEZ
KRZYŻAKÓW. CZYM WYRÓŻNIAŁ SIĘ
PRAKTYCZNY ASPEKT TYCH RZĄDÓW?
Konsekwencją w działaniu, dobrze zorganizowaną administracją, kompetentnym
personelem kancelaryjnym oraz wiarą
w wypełnianą misję, której znaczenie
w pojęciu Krzyżaków wykraczało poza
sferę ziemską. Państwem o powierzchni
około 58 tys. kilometrów kwadratowych
zarządzało w sumie niewiele ponad
500 braci.

NA CZYM POLEGAŁ FENOMEN SPRAWOWANIA WŁADZY
PRZEZ KRZYŻAKÓW NA PODBIJANYCH TERYTORIACH?
Należy zacząć od początku. W 1190 roku w Ziemi Świętej,
z inicjatywy obywateli Bremy i Lubeki, powstało bractwo
szpitalne, którego członkowie podjęli się opieki nad chorymi
i rannymi pielgrzymami oraz krzyżowcami. Z tego spontanicznego działania narodził się zakon rycerski, zwany w Polsce
zakonem krzyżackim, który swoją misję widział zupełnie
inaczej – jako zbrojne szerzenie chrześcijaństwa. Kiedy w XIII
wieku kończyły się możliwości działania w Ziemi Świętej,
Krzyżacy odpowiedzieli na wezwanie księcia mazowieckiego
Konrada i przybyli, aby pomóc mu w walce z pogańskimi
Prusami. Do 1283 roku podbili plemiona pruskie, a później
skierowali oręż przeciwko Litwie. Niezwykłe jest właśnie to, że
prowadząc nieustanne walki, Krzyżacy zbudowali w Prusach
dobrze zorganizowane państwo, które szybko stało się jednym z najpotężniejszych w późnośredniowiecznej Europie.
Dokładnie 710 lat temu, w 1309 roku, do Malborka przybył
wielki mistrz Zygfryd von Feuchtwangen, który uczynił z zamku
nie tylko dom główny zakonu krzyżackiego, lecz także nieformalną stolicę państwa. Ten fakt zmienił na zawsze dzieje
zarówno tej części Europy, jak i samego zamku w Malborku.

tonicznym otoczeniu wnętrz zamkowych.
Aranżacja i komentarz będą bardzo
oszczędne, a w prezentacji wykorzystamy
najnowocześniejsze na świecie muzealne
oświetlenie, które pozwoli na wydobycie
indywidualnych cech każdego z przedmiotów. Nie będzie to jednak gotowa wersja
historii państwa krzyżackiego. Pokażemy
jego różnorodność, wieloaspektowość funkcjonowania, wskażemy drogi do interpretacji, ale wybór pozostawimy zwiedzającym.

Jedyna średniowieczna bombarda znajdująca się w Polsce

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WYSTAWY?
Wystawa jest pierwszą częścią
„malborskiego tryptyku”, czyli cyklu trzech
ekspozycji opowiadających historię
krzyżackiego zamku. Malbork jest częścią
historii ludzkości, obiektem wpisanym
na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO, a więc o olbrzymim
i uniwersalnym znaczeniu kulturowym.
Jego dzieje można opowiedzieć tylko
w kontekście tego wszystkiego, co działo
się wokół, w odpowiednio szerokim
ujęciu. Zaczynamy od średniowiecza,
kolejnym tematem jest „Polski Malborg”,
czyli opowieści o funkcjonowaniu
zamku w granicach Rzeczypospolitej,
a kończymy „Czarną i białą legendą
zakonu krzyżackiego” – wyprawą w wieki
XIX i XX.

CZYM RÓŻNIŁ SIĘ SPOSÓB ORGANIZACJI
WŁADZY NA ZIEMIACH KRZYŻACKICH
OD TEGO W POLSCE?
Władza terytorialna w średniowieczu
funkcjonowała na wszystkich obszarach
podobnie. Różnicą było to, że państwem
w Prusach rządziła korporacja zakonna,
której członkowie byli obcy na tym terenie.

Złota Brama – najwspanialszy zachowany przykład plastyki architektonicznej,
wykonana w końcu XIII wieku jako główne wejście do kościoła zamkowego

Wykonywali powierzone sobie zadania zarządcze bez
koneksji krewniaczych i bez dziedziczenia. Na uwadze
mieli jedynie dobro zakonu.
MAŁO MÓWI SIĘ O DWORSKIM ŻYCIU KRZYŻAKÓW.
CZY WIEMY, JAK ONO WYGLĄDAŁO?
Życie dworskie Krzyżaków wynikało właśnie z konieczności występowania wielkiego mistrza – zwierzchnika
zgromadzenia zakonnego – jako średniowiecznego
władcy terytorialnego. Aby móc z powodzeniem rządzić
i pozyskiwać poparcie zachodnioeuropejskiego rycerstwa,
musiał on dostosować się do ceremoniału sprawowania
władzy. Stąd wystawne uczty, muzykanci, poeci, tancerki,
bogate stroje, wykwintne jedzenie, sprzeczne z zakonną
regułą, z czego Krzyżacy zdawali sobie sprawę. Wszystko
to odbywało się jednak na Zamku Średnim, poza domem
konwentualnym, jakim był Zamek Wysoki.
NA WYSTAWIE ZOSTANIE ZAPREZENTOWANYCH KILKASET
EKSPONATÓW. CZY MA PAN SWOJE ULUBIONE?

W KULTURĘ

Od opieki nad rannymi

Każdy z eksponatów jest dla mnie ważny, bo zawiera
w sobie cząstkę opowieści o państwie krzyżackim
w Prusach. Zapraszam serdecznie do odkrywania pojedynczych artefaktów i układania sobie z nich opowieści
o państwie zbudowanym przez Krzyżaków. Najważniejszym eksponatem i tak pozostanie malborski zamek,
którego historię w kontekście państwa krzyżackiego
będziemy opowiadać.

W JAKI SPOSÓB ZAŁOŻENIA
TE ODDADZĄ PREZENTOWANE
NA WYSTAWIE EKSPONATY?

Zwornik sklepienia w kościele NMP
(dawnej świątyni zakonu)

Zdecydowaliśmy, że będziemy opowiadać
o państwie krzyżackim, używając tylko
oryginalnych, średniowiecznych artefaktów,
prezentowanych w wyjątkowym architek-

MALBORK
Aby zwiedzić Muzeum Zamkowe w Malborku, wybierz się do grodu nad Nogatem pociągiem PKP Intercity. Dotrzesz
tu m.in. najbardziej komfortowymi składami Express Intercity Premium, czyli popularnym Pendolino. Znajdź dogodne
połączenie na intercity.pl.
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Idea Europejskiej Stolicy Kultury ma
sprawić, że sztuka stanie się dostępna
dla każdego. Program od ponad
30 lat zmienia oblicza miast i regionów,
ale przede wszystkim integruje
społeczność. Często wręcz dosłownie –
we włoskiej Materze w inscenizacji
Czyśćca Dantego wzięło udział blisko
800 mieszkańców tej miejscowości.
Jak w Polsce celebrowano to wielkie
święto kultury?

E

W PODRÓŻ

TEKST: Katarzyna Chromińska

Europejską Stolicę Kultury (ESK) uważa się za jedną z najważniejszych inicjatyw unijnych. Tytuł corocznie przyznaje
Parlament Europejski oraz Rada Europejska. Na mocy
uchwały wybrane miasta organizują liczne imprezy
związane z szeroko pojętą sztuką. Pomysłodawczynią
przedsięwzięcia była Melina Mercouri, minister kultury
Grecji. Pierwszym Europejskim Miastem Kultury – nazwa ESK
funkcjonuje od 1995 roku – były Ateny. W 1985 roku wydarzeniu przyświecała idea budowania wspólnej tożsamości.
Po ponad 30 latach wciąż uznaje się ją za jedno z najważniejszych założeń inicjatywy.

wczoraj

KRAKÓW, BOLONIA, AWINION I NIE TYLKO
Stolica Małopolski jako pierwsza w Polsce
otrzymała w 2000 roku tytuł ESK. Milenium
nadano szczególne znaczenie, dlatego wybrano aż dziewięć miast, które
wspólnie określiły, a następnie rozdzieliły
pomiędzy siebie hasła obchodów. I tak
Awinion (Francja) opracował swój program,
skupiając się na sztuce i kreatywności,
motywami przewodnimi Bergen (Norwegia)
były sztuka, praca i wypoczynek, Bolonii
(Włochy) – kultura i wypoczynek, Brukseli
(Belgia) – miasto, Pragi (Czechy) – dziedzictwo kulturowe, Helsinek (Finlandia) –
wiedza, technologia, przyszłość, Santiago
de Compostela (Hiszpania) – Europa
i świat, Reykjaviku (Islandia) – kultura
i nauka, Krakowa – duchowość, myśl,
twórczość. W 2000 roku w Grodzie Kraka
zorganizowano 121 głównych wydarzeń,
podczas których dodatkowo miało miejsce
656 imprez. Dziewięć wybranych miast
otrzymało z funduszy UE wsparcie w wysokości 2,8 mln zł.

MUZYKA, TEATR I LITERATURA
21 czerwca 2011 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2016 rok
przyznano Wrocławiowi i San Sebastian. Gdy stolica Dolnego
Śląska nosiła zaszczytny tytuł, wystąpili tu m.in. niemiecki zespół
Rammstein, brytyjski multiinstrumentalista David Gilmour,
a także włoski kompozytor Ennio Morricone. Organizatorzy nie
zapomnieli również o miłośnikach słowa. W ramach Europejskiej
Nocy Literatury fragmenty utworów Williama Szekspira czytali
znani aktorzy, m.in.: Jan Nowicki, Arkadiusz Jakubik, Maria
Pakulnis, Olga Bołądź i Janusz Chabior. Recytowano w wyjątkowych miejscach – kościołach, Teatrze Pieśń Kozła, Muzeum
Architektury, klubokawiarniach i zabytkowych budynkach.
Odbyła się ponadto Olimpiada Teatralna „Świat miejscem
prawdy”, na której zaprezentowano 159 wydarzeń z 18 państw –
w tym także spoza Starego Kontynentu. Inicjatorami Olimpiady
Teatralnej są Grecy – reżyser Theodoros Terzopoulos oraz
Melina Mercouri – Minister Kultury i pomysłodawczyni ESK.

DUCHOWOŚĆ
W stolicy Małopolski skoncentrowano się
na pokazaniu wielu znaczeń tego pojęcia.
W związku z tym zaplanowano wydarzenia
związane nie tylko z katolicyzmem i polską
sztuką sakralną, lecz także religią prawosławną i judaizmem. Istotnym tematem stała
się Solidarność, a szczególnie wpływ tego
ruchu społecznego na europejską tożsamość.

2020–2022
STOLICE EUROPY
Przyszłymi Europejskimi Stolicami
Kultury będą: w 2020 roku Rijeka
(Chorwacja) i Galway (Irlandia),
w 2021 roku Timișoara (Rumunia),
Eleusis (Grecja) i Nowy Sad (Serbia),
a w 2022 roku Kowno (Litwa) oraz
Esch-sur-Alzette (Luksemburg).
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Do tej pory tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
przyznano ponad 60 miastom, m.in.: Porto
(Portugalia), Brugii (Belgia), Genui (Włochy),
Lille (Francja), Salonikom (Grecja), Rydze
(Łotwa), Luksemburgowi (Luksemburg),
a także Koszycom (Słowenia).
wrzesień 2019

OTWARTY WROCŁAW
Jednym z celów ESK jest wymiana kulturalna,
dlatego Wrocław zainicjował współpracę
ze Lwowem. W kwietniu 2016 roku – w okresie
pomiędzy katolicką Wielkanocą a prawosławną Paschą – prezentowano miasto oraz
zróżnicowaną kulturę całej Ukrainy. Bogaty
program artystyczny tworzyły wystawy,
animacje dla najmłodszych, seanse filmowe,
a także koncerty. Zaproszenie naszego
wschodniego sąsiada do współtworzenia
imprez stanowiło wyraźny sygnał, że zarówno
dla Polski, jak i Wspólnoty Europejskiej
niezwykle istotne są relacje z Ukrainą oraz
jej losy.
TO NIE WSZYSTKO…
Nie sposób wspomnieć o wszystkich wydarzeniach, które odbyły się we Wrocławiu
w ramach ESK, ponieważ było ich ponad
2 tys. We wrocławskim święcie kultury
wzięło udział 5,2 mln uczestników, a w realizacji projektu uczestniczyło blisko 170 tys.
osób i 2 tys. wolontariuszy. Ten niezwykły
czas doczekał się też ok. 100 tys. publikacji
i newsów w Polsce i za granicą.

dziś

RAZEM
W bieżącym roku ESK są Płowdiw (Bułgaria)
i Matera (Włochy). Na Bałkanach wybrano
hasło „razem”. Zarówno w drugim co do
wielkości mieście Bułgarii, jak i Warnie, Sofii
i Wielkim Tyrnowie odbywają się liczne
wydarzenia. Skoncentrowano się głównie
na historii, dziedzictwie kulturowym oraz
projektach teatralnych. Na wrzesień zaplanowano m.in. Tydzień Sztuki Współczesnej
oraz One Dance Week – forum poświęcone wyłącznie tańcu współczesnemu.
Warto wspomnieć również o festiwalu
kulinarnym Mood for Food, który odbędzie
się w samym centrum Płowdiwu.

W KULTURĘ

Kultura
po europejsku

TWÓRCZOŚĆ I MYŚL
To niezwykle pojemne hasła, dlatego też przedstawiono
je wielowymiarowo. W ramach działań ESK odbyły się
m.in.: Festiwal Tadeusza Kantora (spotkania, prelekcje
i pokazy prezentujące bogatą twórczość artysty), Wawel
1000–2000 (wystawa jubileuszowa – na czterech niezależnych ekspozycjach znalazły się eksponaty nieudostępniane zwykle zwiedzającym, jak włócznia św. Maurycego)
czy Krakowskie Spotkania Poetów (udział wzięli w nich
wówczas Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, a także
wielu cenionych autorów z zagranicy).

OTWARTA PRZYSZŁOŚĆ
To motyw przewodni Matery, położonej na południu Włoch.
W 1993 roku miasto wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tu jednak nie tylko zabytkowe obiekty, lecz także jedna z siedzib Włoskiej Agencji
Kosmicznej. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowy
projekt „The Poetry of Primes”, badający relacje pomiędzy
matematyką a kulturą, na który składają się interaktywne
warsztaty dla dzieci i dorosłych, oraz pięć głównych wystaw.
Z kolei wydarzenie „Ars Excavandi” jest w całości poświęcone historii architektury podziemnej, a „Re-reading the
Renaissance” – sztuce renesansowej w regionach Apulia
i Basilicata. Poprzeczka przed przyszłymi Europejskimi Stolicami Kultury została zawieszona wysoko.
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Radio dla Ciebie
gra już
W 2019 roku Radio dla Ciebie
obchodzi 25-lecie istnienia.
To odpowiedni czas i miejsce,
aby napisać kilka słów o tej
stacji radiowej.

TEKST: Prezes Zarządu Radia dla Ciebie
Tadeusz Deszkiewicz

W PODRÓŻ
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Polskie Radio RDC – Radio dla Ciebie – to publiczna stacja regionalna,
którą można usłyszeć na terenie
Warszawy i województwa mazowieckiego, a dzięki internetowemu playerowi (www.rdc.pl/rdcplayer) także na
całym świecie. Tym, co wyróżnia Radio
dla Ciebie na tle innych stacji, jest fakt,
że nie dzieli się tutaj muzyki czy sztuki
na poważną i rozrywkową. Jedynym
obowiązującym kryterium jest jej jakość.
Dlatego wśród słuchaczy znajdą się
nie tylko melomani odwiedzający
filharmonię i operę, lecz także ci, którzy lubują się w dobrej piosence czy
nawet muzyce elektronicznej. W radiu
usłyszymy audycję prowadzoną przez
wokalistkę Nulę Stankiewicz oraz
wybitnego gitarzystę Janusza Strobla,
którzy przedstawiają cały świat polskiej piosenki, wybitnych wykonawców
oraz twórców słów i muzyki. Swój czas
antenowy znajdują tu również programy
z dobrą muzyką elektroniczną i rockową.
Koneserów piosenki włoskiej można
zaprosić do wysłuchania cyklicznej

dla Was

25 lat!

audycji „San Remo a parte”, a świat
kultury Wschodu przybliża słuchaczom
prowadzona przez Jacka Wana audycja „Między Wschodem i Zachodem”.
Ci zaś, którzy pragną poszerzać swoje
muzyczne i kulturalne horyzonty, zainteresują się takimi programami, jak „Znani,
zasłuchani”, „Etno Faza”, „Nie tylko
Chopin”, „Brzmienie młodości”, „Znasz-li ten kraj” czy też niezwykle ciekawa
niedzielna audycja „Nie tylko o muzyce”.
Stałe miejsce na antenie Radia dla Ciebie ma także Polska Opera Królewska.
Miłośników literatury, obok mistrzowsko
czytanych przez Adama Ferencego
powieści, zainteresują audycje przybliżające co ciekawsze pozycje wydawnicze w programach „Historie z szuflady”
oraz „RadioCzuły”. Radio dla Ciebie
ma w swojej ofercie interesujące pozycje
traktujące o świecie natury: roślin i zwierząt, a także tematy samorozwojowe,
a nawet biznesowe.
Jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami już 25 lat. Do usłyszenia
na 101 FM!

Światłoczuły
modernizm

MUSIC.DESIGN.
FORM
Festival 2019

Wyjątkowy cykl spacerów z oprowadzaniem
i wykładami dotyczącymi historii polskiego
modernizmu. Za przykład i miejsce spotkań
obrano warszawskie osiedle Koło. Interaktywne
działania w przestrzeni publicznej, polegające
na pogłębianiu wiedzy z historii i architektury,
z pewnością przypadną do gustu zarówno
młodszym, jak i starszym, tym bardziej że niektóre spotkania poprowadzą lokalni przewodnicy, znający ciekawostki i nietypowe historie
z przeszłości. Celem projektu jest wzbudzenie
wrażliwości na estetykę zamieszkiwanej okolicy, a także pobudzenie lokalnej tożsamości.
Cykl rozpoczął się 16 lipca, a związane z nim
wydarzenia mają miejsce w każdy wtorek
aż do 29 października.

W PODRÓŻ

13–15 września 2019 roku
Szczecin
mdf.filharmonia.szczecin.pl

„Turniej wiedzy
o kolei”
na TRAKO

Do 29 października 2019 roku
Warszawa
wck-wola.pl

Festiwal Łódź
Czterech Kultur

Jesteś uczniem lub studentem i interesujesz się koleją, jej historią, a także
obecną sytuacją branży w Polsce
i na świecie? A może to właśnie z pociągami chcesz związać swoją przyszłość?
Masz szansę wykazać się podczas
konkursu wiedzy organizowanego
przez Fundację Grupy PKP. Uczestnicy
zmierzą się w rywalizacji już 27 września
w Gdańsku podczas „Dzień Edukacji
i Kariery” na Międzynarodowych Targach
Kolejowych TRAKO. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września pod adresem:
konkursfundacja@pkp.pl. Więcej informacji na stronie Fundacji Grupy PKP:
fundacjapkp.pl.

Wielkie koncerty z udziałem gwiazd – od KAMP!
i Izabeli Trojanowskiej po Leszka Biolika i Krzysztofa
Zalewskiego, kameralne muzyczne spotkania
z Danielem Spaleniakiem i Shortparis. Premierowe
spektakle Agaty Dudy-Gracz, Magdaleny
Kumorek i Mariusza Zaniewskiego oraz uznane już
tytuły: sardyński „Macbettu”, poznańska „Ambona
Ludu” czy krakowska „Hańba”. Wystawy, piknik
artystyczny oraz interwencje w przestrzeni miejskiej
z udziałem najgłośniejszych nazwisk młodego
pokolenia, takich jak Dominika Olszowy, Julita Wójcik
czy Norbert Delman. Tegoroczna edycja festiwalu
odbędzie się w dniach 6–14 września. Będzie
to 9 dni i ponad 40 wydarzeń przygotowanych
przez zespół kuratorów, a spiętych wspólnym
hasłem: „Współistnienie”.
Niektóre z wydarzeń są biletowane lub wymagają
rezerwacji. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć na stronie www.4kultury.pl.

wrześniowe
wydarzenia

27 września 2019 roku
Gdańsk
fundacjapkp.pl
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MDF to festiwal organizowany przez
Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie, który łączy różne dziedziny sztuki w jeden unikatowy program
artystyczny. Hasłem tegorocznej edycji
będzie bowiem audioluminescencja, czyli
nieszablonowa gra dźwięku, wizualizacji
i architektury. Program festiwalu to trzy
dni spotkań artystycznych, edukacyjnych,
a także wystaw i spektakli. Dodatkową
atrakcją będą koncerty polskich i zagranicznych wykonawców, którzy zaprezentują
różne gatunki muzyczne, od jazzu po soul
i muzykę elektroniczną.

6–14 września 2019 roku
Łódź
4kultury.pl

wrzesień 2019
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wrześniowe
premiery
Na zawsze razem
reż. Mikhael Hers
David ma 24 lata i głowę pełną młodzieńczych marzeń. W wolnym czasie
pomaga siostrze opiekować się jej
siedmioletnią córką, Amandą. Ich życie
raz na zawsze zmienia atak terrorystyczny
w Paryżu, w którym ginie mama dziewczynki. „Na zawsze razem” to historia
dwojga ludzi, którzy razem przechodzą
przez pustkę i ból spowodowane śmiercią
najbliższej osoby, a następnie muszą
odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości. Obraz ukazuje wiele ludzkich emocji: miłość, samotność, smutek, nadzieję,
i w tym właśnie tkwi jego piękno.

reklama

Legiony
reż. Dariusz Gajewski
W PODRÓŻ

Pierwsza pełna biografia cudownego dziecka świata
muzycznego. Mieczysław od 12. roku życia był niewidomy, jednak zdobył serca ludzi wrodzonym talentem
i pasją do muzyki. Uzdolniony artysta wypadł z okna
w wieku 29 lat, a na kartach książki Krzysztof Karpiński,
między rozmowami z przyjaciółmi i współpracownikami muzyka, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie,
czy był to przypadek, czy zaplanowane samobójstwo.
Jesienią na ekranach kin pojawi się „Ikar. Legenda
Mietka Kosza” – ekranizacja tragicznych losów młodego jazzmana. W rolę tytułową wciela się Dawid
Ogrodnik, a film wyreżyserował Maciej Pieprzyca, znany
m.in. z obrazu „Chce się żyć”.

Wydawnictwo Literackie

Dystrybucja: Best Film

Światowej klasy film historyczny o młodych
Polakach z pokolenia lat 1914–1916, które
dało Polsce niepodległość. Obraz ukazuje
wchodzących w dorosłość dziewczęta
i chłopców, którzy rzucili wszystko, żeby
walczyć o nasz kraj. Ich historie wzorowano
na życiorysach prawdziwych legionistów
i realnych wydarzeniach tamtych dni.
„Legiony” to najdroższa produkcja od premiery „Miasta 44”, zrealizowana przy użyciu
najnowocześniejszych technik filmowych,
ze scenami bitew, jakich jeszcze w polskiej
kinematografii nie widziano. Pełen wzruszających scen film Gajewskiego ukazuje
miłość, przyjaźń, walkę, patriotyzm i – finalnie – wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo tych,
którzy w czasach zapomnienia – pamiętali.

Dystrybucja: Kino Świat
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Tylko smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu
Krzysztof Karpiński

Nieuchwytna
sztuka

C

wyjechała do Nowego Jorku. W Stanach
Oleksiak zaczęła od projektowania i przygotowywania kostiumów do spektakli
teatralnych, które wykonywała
na szydełku. Dziergać nauczyła ją babcia.
Oleksiak zaczęła tworzyć szydełkowe
formy rzeźbiarskie, z czasem wypracowując charakterystyczny, różowo-fioletowy
wzór moro.
Przełomem w jej karierze było okrycie
włóczką w 2010 roku słynnego Byka
z Wall Street. W wywiadach udzielanych
prasie artystka tłumaczyła, że działanie
miało dać radość mieszkańcom miasta
oraz dodać im otuchy po 6 maja, gdy
na słynnej nowojorskiej giełdzie znienacka
akcje zaczęły drastycznie spadać. „Olek”
w swojej pracy nawiązała do wydarzeń
z 1987 roku i ówczesnego krachu. Właśnie
wtedy włoski twórca Arturo Di Modica,
żyjący wówczas w Nowym Jorku, postanowił podarować miastu trzytonową,
odlaną z brązu rzeźbę szarżującego
byka. 15 grudnia 1989 roku dzieło zostało
umieszczone po partyzancku pod

W PODRÓŻ
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ZNACZENIE
Mnogość nurtów i zaangażowanie artystów w niemal każdy aspekt ludzkiego
życia sprawiają, że dziś ze sztuką mamy
do czynienia na co dzień. Nie musimy
odwiedzać galerii, aby się z nią zetknąć.
Prace artystów często są obecne w przestrzeni publicznej i nastawione na odbiór
przez przypadkowego przechodnia.
To właśnie miejsce, w jakim znajduje się
dzieło, stwarza najsilniejszy kontekst.
Obecnie sztuka realizowana na zewnątrz,
poza instytucjonalnymi murami, to przeważnie instalacje, interwencje artystyczne,
prace wytworzone przy pomocy materiałów łatwo ulegających degradacji
lub takich, które nietrudno uszkodzić.
Artysta ingerujący w miejską przestrzeń
często działa partyzancko. Przykładem
są globalne działania Agaty Oleksiak
(pseud. Olek) — artystki pochodzącej z Rudy Śląskiej, która po studiach

FOT. Z ARCHIWUM ARTYSTKI

Cecha ta jest kluczowa dla performance’u,
happeningu, sytuacjonizmu, sztuki ziemi czy
prac z zakresu sztuki kinetycznej. Oczywiście
w każdej z tych kategorii znajdą się dzieła
zrealizowane w różnych technikach i formach — odpowiednich do przedstawienia
wizji twórcy i kluczowych dla samej pracy.

„Animaris Umerus Scheveningen”, Theo Jansen

Byk z Wall Street

ogromną choinką na Dolnym Manhattanie. Rzeźba
wywołała zachwyt wśród Amerykanów, jednak została
skonfiskowana przez policję. Do przestrzeni publicznej
wróciła pod wpływem protestów i powszechnego oburzenia nowojorczyków. Rzeźbiarz nieprzypadkowo wybrał to
zwierzę. Symbolizuje ono bowiem strategię inwestycyjną
na giełdzie, której stosowanie opłaca się w czasach hossy.
Byk z Wall Street stał się znakiem rozpoznawczym ulicy
i mieszczącego się przy niej budynku Nowojorskiej Giełdy
Papierów Wartościowych. Wśród mieszkańców i turystów
wytworzył się z kolei przesąd mówiący, że dotknięcie byka
daje pomyślność finansową.
Oleksiak w swojej pracy nie tyle opakowała rzeźbę, ile
potraktowała ją jako część własnego dzieła. Tym samym
diametralnie zmieniła jej charakter. Byk odlany z brązu
sprawia wrażenie ciężkiego, jego ciało jest pochylone.
Zwierzę szykuje się do ataku, jest agresywne, zgodnie
z założeniami giełdowej strategii, którą symbolizuje. Po
transformacji zyskało nowy temperament. Kolorowa
włóczka pozbawiła go bojowego wyglądu, a rzeźba
stała się przyjemna i wesoła. Przędza zdjęła wizualny
ciężar, materiał przydał lekkości. Monument przestał być
nośnikiem waleczności, stając się symbolem optymizmu
oraz łagodności.
W prasie twórczość „Olek” przywoływana bywa w kontekście yarn bombingu — bombardowania przędzą –
zjawiska, jakim jest tworzenie na szydełku różnego
rodzaju wyrobów, a następnie umieszczanie ich w przestrzeni publicznej. Jej realizacje nie niszczą niczego,
jedynie tymczasowo zmieniają wygląd w znanej i opatrzonej mieszkańcom danych miast przestrzeni. Na nowo
podkreślają istnienie elementów budujących naszą
codzienność, przydając im nowego znaczenia.

W KULTURĘ

TEKST: Barbara Wojciechowska

FOT. LOEK VAN DER KLIS

Sztuka współczesna wytworzyła i wciąż wytwarza tak
wiele różnorodnych nurtów i zjawisk artystycznych,
że nie sposób omówić ich wszystkich. Można się jednak
pokusić o wskazanie kilku wspólnych mianowników
dla współczesnych realizacji z pogranicza odrębnych
kierunków. Jednym z takich charakterystycznych
aspektów jest efemeryczność dzieła – jego ulotność,
krótkotrwałość, przemijalność.

ISTOTA
Sztuka współczesna łączy znaczenia, otwiera się na interpretacje i łaknie odbiorcy. To właśnie myślenie patrzącego
przydaje wartości dziełu. W XXI wieku sztuka jest więc
wyzwolona. Niejako wyzbyła się roli służebnej i nabrała
autonomii wobec paradygmatów, a jednocześnie stała
wrzesień 2019
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Performance Zbigniewa Warpechowskiego w Shefter Gallery w Krakowie

W tego typu mocno konstrukcyjnych działaniach
dla artystów niezwykle ważny jest sam proces powstawania dzieła, który niejednokrotnie bywa ważniejszy niż ono
samo. Takie przedkładanie przebiegu pracy nad rezultat
przypomina starogreckie poszukiwanie prawdy. Sokrates
uważał, że droga do prawdy jest większą nauką niż
odkryta prawda sama w sobie. Filozof tłumaczył to tym,
że poznanie prawdy wciąż jest tylko jakimś etapem w dalszych poszukiwaniach1.
Za przykład niech posłużą instalacje site-specific (czyli
takie, które powstają na miejscu, z uwzględnieniem kubatury, architektury i specyfiki danej przestrzeni) Sławomira
Brzoski. Artysta wbija w określony sposób gwoździe
w ściany, sufity, podłogi, a następnie wykorzystuje je jako
uchwyty do przeciągania wełny. Istotne jest to, że nić
nie jest przerywana w trakcie powstawania instalacji.
Przeciągnięta pod różnymi kątami przędza staje się

ODKRYWANIE
Sztuka zmienia się nieustająco, ewoluuje,
przyswaja nowe rozwiązania, zachłannie
czerpie ze wszystkich nauk człowieka.
Jest mobilna dosłownie i w przenośni.
Korzysta z przestrzeni, wzbogacając się
o nowe konteksty, dzięki czemu dzieła
funkcjonują i w galeriach, i poza nimi.
Nie ma barier. Dziś najważniejsza nie jest
estetyka, lecz przekaz i odbiór lub sam
proces powstawania dzieła, twórczy koncept. Sztuka chce komunikować, mówić,
znaczyć coś więcej. Ta potrzeba napędza
artystów do podejmowania poszukiwań
i wykorzystywania nowych środków.
Często boimy się sztuki współczesnej.
Z jakiegoś powodu istnieje społeczne przekonanie, że jest ona trudna i niezrozumiała.
To jak spotkanie, na którym nie wiemy,
jak się zachować. Tymczasem wystarczy
być sobą. Sztuka współczesna chce od
nas jedynie chwili refleksji. To właśnie nasza
myśl jest jej potrzebna. Sztuka jest otwarta
na skojarzenia i interpretacje. Poświęcenie
chwili na to, by pomyśleć nad dziełem,
to najlepsza forma uznania dla artysty.

W KULTURĘ

tkanką o strukturze przypominającej sieć,
zbudowaną z pojedynczych włókien.
Tkanka żyje dzięki oświetleniu lampami UV
wprowadzającymi nienaturalne, niebieskofioletowe światło mające przypominać
zachodzące w komórce procesy chemiczne. Cała instalacja staje się urzeczywistnieniem drogi przebytej przez artystę
w czasie wykonywania pracy – od punktu
do punktu, zapisem jego podróży i obcowania z miejscem, w którym się znalazł,
próbą wpisania w nie własnej wizji.

FOT. ANDRZEJ MAJOS

„Babka, matka, córka”, Zenona Cyplik-Olejniczak,
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

MIEJSCE
Dla działań współczesnych artystów ważny jest również
kontekst przestrzenny. Te same dzieła zrealizowane
w różnych miejscach będą inaczej oddziaływać. Dobrym
przykładem jest instalacja malarki i performerki Zenony
Cyplik-Olejniczak „Babka, matka, córka”, wpisująca się w nurt land artu (sztuki ziemi), który polega
na artystycznej ingerencji w krajobraz, przekształcającej
go w indywidualną wizję.
Artystka w latach 90. stworzyła polną instalację we wsi
Kamion nieopodal Wielunia. Najpierw zdjęła odlewy
gipsowe z własnej twarzy oraz twarzy swojej matki i córki.
Zaorała pole i w ziemi naprzemiennie odciskała wizerunki
z powstałych gipsowych masek. Olejniczak mozolnie
powielała twarze babki, matki i córki, tym samym ukazując
ciąg narodzin. Jednocześnie fizyczny trud włożony w pracę
i obcowanie z ziemią zbliżył ją do pierwotności ludzkiego
istnienia i jego marności – wymiaru transcendentnego,
przemijania i ulotności życia.
Instalacja powstała na wolnym powietrzu, wśród pól
i lasów, wystawiona na działanie żywiołów była nietrwała. Dzięki temu miała w sobie pierwiastek wolności
i metaforycznej nieskończoności. Podkreślała silny związek
człowieka z ziemią. Ta sama praca została odtworzona
w jednej z sal ekspozycyjnych Galerii Miejskiej Arsenał
w Poznaniu w 2015 roku. Do instytucji nawieziono ziemię,
którą wysypano salę ekspozycyjną, imitując grunt rolny.
Artystka pracowała w ten sam sposób, jak w latach 90.
Niestety sztuczne oświetlenie i charakterystyczna, modernistyczna konstrukcja budynku galerii, z całościowym
przeszkleniem ściany, sprawiły, że instalacja przywodziła
na myśl laboratorium, a odciśnięte wizerunki kobiecych
twarzy były niczym upiorny eksperyment.

RUCH I PROCES
Zdobycze sztuki współczesnej dobrze charakteryzuje
również fascynacja ruchem, zarówno rzeczywistym,
jak i pozornym, a powstałe w tym nurcie realizacje
nazywane są sztuką kinetyczną (z gr. kinēma, ruch).
Za pierwszego twórcę rzeźb kinetycznych uznaje się
Aleksandra Caldera, który w 1931 roku skonstruował słynne
mobile – metalowe rzeźby zmieniające się pod wpływem
ruchu powietrza. Z kolei współczesny holenderski artysta,
Theo Jansen, wykonuje swoje mobile z cienkich, plastikowych rurek. Łączy je w fantazyjne, ogromne machiny,
które transportuje na nadmorskie plaże. Pozostawioną
w otwartej przestrzeni maszynę wiatr wprawia w ruch.
Konstrukcja porusza się samodzielnie przez kilka lub kilkadziesiąt minut, a następnie, z powodu swojej delikatności,
rozpada się, uderzając o skały, lub niszczeje pod wpływem
morskich fal. Istnieje tylko w czasie pomiędzy uwolnieniem
przez swojego twórcę a chwilą, gdy zostaje zniszczona
przez czynniki zewnętrzne. Ta krótkotrwałość sprawia,
że sam proces staje się jeszcze bardziej wyjątkowy, a całe
zdarzenie nabiera niemalże cech mistycznych.

FOT. FRANCISZEK VETULANI

FOT. ARCHIWUM ARTYSTKI

„Babka, matka, córka”, Zenona Cyplik-Olejniczak, wieś Kamion

FOT. ARCHIWUM ARTYSTKI
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się narzędziem artystów w wyrażaniu
własnych przekonań i ideologii. Na tym
gruncie rozwinęły się najbardziej efemeryczne działania performatywne. Mogą
one być – i przeważnie są – udokumentowane. Jednak ich istotą jest obecność
w określonym czasie.
Performance, choć trudny do zdefiniowania, jest sztuką przekazu nie do końca
zaplanowanego. Publiczność przestaje być biernym audytorium, staje się
integralną częścią wydarzenia, a ciało
artysty, jego ruchy, zachowania, słowa
i dźwięki są równie ważne, jak jego
wkład intelektualno-emocjonalny. Jeden
z najważniejszych polskich performerów,
twórca i teoretyk Zbigniew Warpechowski,
w swojej książce „Konserwatyzm awangardowy” pisze: „Kiedy zaczynałem swoją
drogę jako performer, chciałem się rzucić
w sztukę całym sobą (…). Chciałem złapać
poezję w garść, sztuką narysować siebie,
sobą naznaczyć sztukę. Wykrzyczeć swój
stosunek do świata i sztuki (…). Dzieło
sztuki zawiera w sobie znak czasu i znak
nieprzemijalności. Czas wymusza pewne
formy – jedne wyczerpują swoją siłę, inne
stają się konieczne, ale to, co w dziele jest
nieprzemijalne, wynika z samej istoty tworzenia, potrzeby duchowej twórcy, może
nawet nieuświadomionej woli transcendencji, której czas nie dotyczy”.
Performance umożliwił artystom scalenie
się ze sztuką, wejście na jeszcze wyższy
poziom jej przedstawiania i odczuwania, a także pozwolił na bliską, niemalże
współtwórczą relację z odbiorcą.

Instalacja site-specific, Sławomir Brzoska, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
1. I. Krońska, Sokrates, Wiedza Powszechna,
Warszawa 2001, s. 164.
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Gdy przed laty jego rówieśnicy słuchali
Beatlesów, on również, zafascynowany,
nucił ich wspaniałe piosenki. Równolegle
jednak wsłuchiwał się w utwory włoskich
i francuskich wykonawców. Festiwale
w San Remo i piosenki Charlesa Aznavoura
czy Edith Piaf były dla niego wyznacznikiem gustu dobrej estrady – od kolorowych
włoskich po mądre francuskie przeboje.
Po te ostatnie artysta sięgał w swoim
muzycznym życiu wielokrotnie, znacznie przyczyniając się do ich utrwalenia
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Zrób zdjęcie
kodu,
by posłuchać
playlisty
w Spotify.

w świadomości kilku pokoleń odbiorców. Ukochane utwory
Michała Bajora – ikony polskiej estrady – można dziś
usłyszeć w jego wykonaniu podczas koncertów, których lista
dostępna jest na stronie www.michalbajor.pl.
Oddajmy głos Artyście: „Od zawsze fascynowała mnie
piosenka francuska i włoska. Dlatego też często sam
wykonywałem utwory z repertuaru muzycznych mistrzów
tych krajów. Teraz sięgnąłem po nie ponownie i nagrałem
płytę. Kilkanaście piosenek w świetnych tłumaczeniach,
ale i kilka w oryginalnym języku. Wymieszałem artystycznie utwory »głębsze«, francuskie, z lżejszymi – włoskimi.
Tak powstał album złożony z osiemnastu bardzo różnorodnych piosenek. Chcąc zachęcić Państwa do sięgnięcia po ten krążek, proponuję wymienione tu utwory”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SERGE GAINSBOURG – COULEUR CAFÉ
DALIDA – JE SUIS MALADE
CHARLES AZNAVOUR – LES COMÉDIENS
PUPO – SU DI NOI
JOE DASSIN – ET L'AMOUR S'EN VA
EDITH PIAF – HYMNE A L'AMOUR
SOPHIA LOREN – MAMBO ITALIANO
MILVA – BELLA CIAO
SALVATORE ADAMO – TOMBE LA NEIGE
FRANK SINATRA – MY WAY

SŁUCHAJ PLAYLISTY MICHAŁA BAJORA W SPOTIFY.
Posłuż się linkiem bit.ly/wpodroz lub wyszukaj profil W Podróż.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Michał
Bajor
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Biznes
na deskach
teatru
Teatr to nie tylko magia sceny i bezpośredni kontakt aktora
z widzem, lecz także sposób na biznes łączący chęć zysku
ze sztuką. Komu udaje się osiągnąć zarówno niezależność
finansową, jak i artystyczną wolność? Sprawdzamy, które teatry
niezależne mogą się tym pochwalić.
TEKST: Barbara Lika
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OD POCZĄTKU
Teatry prywatne nie powstają w opozycji
do publicznych – ich celem jest raczej
zapełnienie niszy, gdyż często oferują
to, czego widzom brak na deskach tradycyjnych instytucji. Nie należy ich więc
postrzegać ich jako konkurencji dla scen
miejskich czy narodowych, lecz jako sposób na wzbogacenie oferty kulturalnej
i szukanie nowych dróg rozwoju. W latach
90. popularne były teatry lalkowe, triumfy
zaczęło również święcić Studio Buffo, które
otworzyło drogę kolejnym teatrom rewiowym (takim jak warszawski Teatr Sabat czy
szczeciński Teatr Broadway). Z jednej strony
prywatne sceny stawiały na spektakle,
które z łatwością zdobędą popularność –
komedie, recitale, farsy, a z drugiej jednak
także na ambitniejszy repertuar. Prywatne
placówki zakładały często znane w środowisku postaci (aktorzy, reżyserzy), które nie
mogły w pełni realizować się w narzuconych
im odgórnie ramach. „Pamiętam stosunek
całego środowiska do tego, co robimy.
Ludzie pukali się w czoło, nie rozumieli, o co
chodzi. Bo przecież po co się męczyć, szukać gdzieś prywatnych pieniędzy i do tego
ryzykować” – wspomina początki działalności Studia Buffo Janusz Józefowicz.
KWESTIA PIENIĘDZY
Finanse istotnie są bowiem jedną z najbardziej palących kwestii dla wszystkich, którzy
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chcieli zmierzyć się z wyzwaniem otwarcia własnego
teatru. Co przy tym ważne, o dotacje publiczne mogą
starać się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.
Ministerstwo Kultury już w latach 90. wspierało dotacjami
celowymi działalność takich teatrów, jak np. Wierszalin
z Supraśla czy wędrowne ¾ Zusno z Suwalszczyzny. Teraz
niezależne sceny mogą zabiegać nie tylko o pieniądze
ministerialne, lecz także samorządowe. W praktyce jednak
filarem finansowania niepublicznych podmiotów są środki
płynące od widzów i oczywiście sponsorów. Banner
z logotypem firmy zawieszony na budynku, sprzedaż konkretnych miejsc na widowni, wymiana barterowa, np. bilety
za usługi – pakiet sponsorski może obfitować w wiele
rozwiązań. Pieniądze jednak często są niewystarczające,
przez co wiele jednostek boryka się z problemami. Koszty
stałe (czynsz, media, wynagrodzenia dla pracowników)
oraz te, które wiążą się z każdorazowym przygotowaniem
premiery (scenografia, kostiumy, muzyka itd.), są na tyle
wysokie, że oszczędności szuka się wszędzie. Część
teatrów nie ma nawet stałych siedzib (na przykład krakowskie Studio Dono lub Graciarnia) i występuje gościnnie
na scenach użyczonych przez inne jednostki.

OD PASJONATÓW DLA PASJONATÓW
Brak stałego dotowania sprawia, że niekiedy koszty
premiery biorą na siebie pracownicy teatru, licząc
na to, że zwrócą się im one po tym, jak widzowie kupią
bilety – tak bywa np. w przypadku rzeszowskiego teatru
Przedmieście. Nic dziwnego, że w spektaklach gra wtedy
niewielu aktorów, często nawet tylko duety. Z jednej strony
jedynie pasjonaci są gotowi wyłożyć własne pieniądze,
nie mając pewmego zysku, z drugiej zaś – im mniej aktorów, tym niższe są koszty wystawienia sztuki. „Ryzyko prowadzenia teatru prywatnego wiąże się z niestabilnością
finansową” – podkreśla Piotr Sieklucki, współzałożyciel
i dyrektor Teatru Nowego z Krakowa. Często teatry prywatne to nieduże, kilkuosobowe inicjatywy, a działające
w nich osoby piastują kilka stanowisk jednocześnie. Nierzadko działalność traktują bardziej jako pasję czy misję
(prowadząc w tym celu stowarzyszenie czy fundację),

W BIZNES

C

Choć w niemal każdym większym polskim
mieście funkcjonuje teatr miejski, wiele jest
też takich, które nie działają w oparciu
o struktury publiczne. Nie jest to jednak
nowe zjawisko. „Encyklopedia Teatru
Polskiego” podaje, że już na dworach
królewskich i magnackich wystawiano
prywatne widowiska. Teatry funkcjonujące
jako przedsiębiorstwa osób prywatnych
powstawały od lat 80. XX wieku. W raporcie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Przemiany organizacyjne w teatrze
polskim w latach 1989–2009”) można
przeczytać, że na przełomie lat 80. i 90.
działało ich 65. Według raportu Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
(„Teatr w Polsce 2015 r.”) w 2015 roku było
ich w naszym kraju 165. To tak zwane
teatry niepubliczne – zarówno komercyjne,
jak i o charakterze non-profit. Można wśród
nich wyróżnić teatry alternatywne, offowe,
prywatne czy niezależne.
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S ŁY N N E T E AT R Y
PRYWATNE –
SPRAWDŹ, CZY
JE ZNASZ!

TEATR WIERSZALIN, SUPRAŚL
– teatr antropologiczny, lalkowy,
powołany do życia przez Piotra
Tomaszuka i Tadeusza Słobodzianka
w 1991 roku; laureat wielu nagród
w Polsce i zagranicą;
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a stałego źródła utrzymania szukają w innej pracy.
Oczywiście warszawskie prywatne teatry zakładane przez
słynnych aktorów mają łatwiej, bo widzowie znają ich
z filmu i telewizji. Jednak i one borykają się z problemami.
Michał Żebrowski jakiś czas temu, szukając środków, by
zrealizować „Ożenek” Gogola, wpadł na pomysł zbiórki
prowadzonej na zasadzie crowdfoundingu. W ten sposób
udało się zgromadzić potrzebne 60 tys. zł.
IM WYGODNIEJSZE FOTELE, TYM GORSZY TEATR
Pokazanie się szerszej publiczności i zyskanie popularności – tak kluczowe dla przetrwania – umożliwiają różnego
rodzaju festiwale (polskie i zagraniczne). Co więcej,
wygrywane na nich nagrody są pożądanym zastrzykiem
finansowym. Koszty prowadzenia działalności teatralnej
są różne i wahają sie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy
rocznie, choć bardziej znane sceny warszawskie zapewne
wielokrotnie przekraczają tę kwotę. W 2016 roku budżet
wrocławskiego Teatru Ad Spectatores wahał się od 600
do 750 tys. zł, co pozwoliło dotrzeć do 15 tys. widzów.
Z kolei Marek Zgaiński, założyciel poznańskiego Mojego
Teatru (działającego w pomieszczeniach po dawnej myjni
samochodowej), obraca w żart niedostatki finansowe,
skutkujące choćby niewygodnymi, składanymi krzesłami
na widowni. Podkreśla, że skromny budżet nie decyduje
o wartości artystycznej – mimo że krzesła są niewygodne,
zapewnia, że widz, wciągnięty w spektakl, nie będzie tego
odczuwał. Na szczęście wszystkim artystom prowadzącym
własne teatry trudności finansowe wynagradza wolność
artystyczna.
TEATR SWÓJ WIDZĘ OGROMNY
Ambitny dramat czy przyciągająca tłumy komedia?
Warsztaty dla dzieci, gra edukacyjna, a może prześmiewczy kabaret? Artystów do idei własnej sceny teatralnej
przyciąga możliwość decydowania o wszystkich ważnych kwestiach i poczucie misji. Często jeden komercyjny
spektakl pozwala na wystawienie kolejnych, które – choć
przyciągną mniejszą publiczność – pozwolą poruszyć
ambitne, ważne kwestie. „Obok tego, iż robi się tu spektakle, to jest również miejsce, w którym dzieje się mnóstwo
akcji społecznych” – podkreśla Emilian Kamiński, założyciel
Teatru Kamienica. Teatr jako miejsce łączące różnego
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¾ ZUSNO, TEATR WĘDROWNY
– teatr wędrowny założony przez
prof. Krzysztofa Rau w 1992 roku,
nawiązujący do tradycji polskiej
sztuki lalkowej; wielokrotnie nagradzany i cieszący się popularnością
widzów i krytyków;
STUDIO BUFFO, WARSZAWA
– teatr rewiowy założony przez
Janusza Stokłosę i Janusza
Józefowicza, największe sukcesy
odnoszący w latach 90.;
TEATR KAMIENICA, WARSZAWA
– prowadzony przez Emiliana
Kamińskiego, świętował w ubiegłym
sezonie dziesięciolecie działalności;
TEATR 6. PIĘTRO, WARSZAWA
– założony przez Michała Żebrowskiego,
łączący repertuar rozrywkowy
z bardziej ambitnym;
TEATR IMKA, WARSZAWA
– Tomasz Karolak zaprasza na spektakle z takimi gwiazdami, jak Jan Frycz,
Andrzej Grabowski czy Jan Peszek;
WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA
– przyciąga widzów oklaskiwanymi
spektaklami, np. „Szalone nożyczki”
czy „Boeing boeing”, z którymi często podróżuje po scenach w różnych
miastach Polski.

typu inicjatywy to idea wychodząca poza
standardową definicję teatru publicznego.
„Wierzę i czuję, że tylko to da mi poczucie
zawodowego spełnienia” – o swoim Teatrze
6. Piętro mówi Michał Żebrowski.
Spektakle grane z potrzeby serca, artystyczne spełnienie, a do tego tłumy
widzów – o tym marzą wszyscy, którzy
porywają się na prowadzenie własnego
teatru. Takie marzenia warto spełniać.
Korzystają na tym również widzowie, zyskujący możliwość wyboru. Im więcej będą
mieć opcji, tym lepiej – nie tylko dla nich,
lecz i dla całej kultury.

biznes
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TEKST: Michał Zawisza Woyczyński

„Le Moulin de la Galette”, Pierre-Auguste Renoir

Od starożytnych czasów te dwie dziedziny szły w parze. Można powiedzieć,
że za znaczącą częścią znanych nam dzieł stały osoby o zasobnych
portfelach, które finansowały artystów w zamian za ich arcydzieła –
mecenasi. Dziś prace licznych protegowanych koronowanych głów,
szlachty, przywódców kościoła i bogatych mieszczan zdobią ściany
najwybitniejszych muzeów świata, ciesząc oczy turystów z każdego zakątka
globu. Choć dawna idea mecenatu nie odgrywa już takiej roli jak niegdyś,
zdarza się, że sztuka i wielkie pieniądze spotykają się w czasie głośnych
i spektakularnych licytacji w najsłynniejszych domach aukcyjnych.
58

S

Sam proces sprzedaży dzieł może przebiegać
na kilka sposobów. Bodaj najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą jest aukcja w stylu angielskim –
rozpoczyna się ją od ceny wywoławczej, a następnie
uczestnicy mogą deklarować chęć zakupu po coraz
wyższych cenach. Zwycięzcą jest licytujący, którego oferta nie zostanie przebita. Odwrotnie działa
aukcja holenderska – początkowa wartość jest w niej
sukcesywnie obniżana, a kupującym zostaje ten,
kto pierwszy ją zaakceptuje. Zdecydowanie bardziej
podchwytliwym sposobem jest tzw. ślepa licytacja,
w której kupujący jednocześnie i w tajemnicy składają
propozycje, natomiast autor najwyższej wygrywa.
Brakuje w niej znanego z aukcji angielskiej mechanizmu przebijania konkurentów. Szczególnym jej typem
jest wersja Vickreya – według tej zasady również
wygrywa najwyższa oferta, ale zwycięzca płaci kwotę,
która plasuje się jako druga.
KOLEKCJONERZY KOLEKCJI
Najstarszym spośród najbardziej rozpoznawalnych
domów aukcyjnych na świecie jest amerykański (choć założony w Londynie) Sotheby’s, który
od marca 1774 roku zawiadywał sprzedażą rzadkich, drogocennych egzemplarzy książek – w tym
kolekcją baroneta Johna Stanleya czy kolekcją, którą
Napoleon Bonaparte zabrał ze sobą na wygnanie
na Wyspę Świętej Heleny. To w Sotheby’s sprzedano
na początku XXI wieku niektóre z najwspanialszych
dzieł sztuki, takie jak „Garçon à la pipe” Picassa
(za ponad 104 mln dolarów), sitodruk Warhola „Silver
Car Crash” (108 mln dolarów), a także osobiste
kolekcje, m.in. Grety Garbo, Andy’ego Warhola,
Jacqueline Kennedy, Gianniego Versace czy Davida
Bowiego. W 2012 roku pod młotek trafiła tu nawet
jedna z czterech istniejących wersji „Krzyku” Edvarda
Muncha – wieść o tak prestiżowym przedmiocie
lotem błyskawicy obiegła świat. Obraz, namalowany
pastelami, określany jest jako najbardziej barwna
wersja dzieła. Po dwunastominutowej licytacji nowym
właścicielem stał się amerykański biznesmen, który
zaproponował niemal 120 mln dolarów.
NAJDROŻSZE Z NAJDROŻSZYCH
Konkurencyjnym – i nie mniej szanowanym – domem
aukcyjnym jest brytyjski Christie’s, założony zaledwie
kilka lat po Sotheby’s. Choć data początku jego
działalności jest niepewna – najstarsza zachowana
reklama prasowa domu pochodzi z 1759 roku –
nie przeszkodziło to, aby stał się pośrednikiem
w aukcjach najdroższych dzieł sztuki. To właśnie
tu, w 2017 roku, padła najwyższa kwota wydana
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„Garçon à la pipe” Picassa

na zakup pojedynczego obrazu. Odkryty
niewiele wcześniej „Salvator Mundi”
Leonarda da Vinci osiągnął zawrotną
cenę 450,3 mln dolarów. Do Christie’s
należą również dwa inne rekordy –
najdroższej rzeźby („L'Homme au doigt”
Alberto Giacomettiego – 141 mln dolarów)
oraz najdroższego dzieła żyjącego artysty
(„Królik” Jeffa Koonsa, który został kupiony
przez amerykańskiego inwestora w maju
2019 roku za 91 mln dolarów). Na liście
dwudziestu najbardziej kosztownych rzeźb
sprzedanych na aukcji, Christie’s może
poszczycić się aż czternastoma pozycjami, pozostałe sześć należy natomiast
do Sotheby’s.
ETYKA DOMU AUKCYJNEGO
Nieco gorszą sławą cieszył się w ostatnich latach francuski dom aukcyjny Hôtel
Drouot. W latach 2013–2014 sprzedano
w nim około 270 świętych relikwi – ceremonialnych figurek, masek i artefaktów
eskimoskich, indiańskich i prekolumbijskich.
Choć Stany Zjednoczone już w 1990 roku
wprowadziły zakaz handlu nimi, prawo
to nie sięga za ocean. Pomimo próśb
ze strony ambasady USA oraz plemion
Hopi i Navajo Hôtel Drouot zdecydował się
wystawić wszystkie przedmioty. Jedynie
siedem z nich wróciło do prawowitych
właścicieli. Wszystkie aukcje odbyły się
zgodnie z planem, pozostawiając bez
odpowiedzi pytanie o etyczność sprzedaży takich przedmiotów.

W BIZNES

Gdzie
sztuka spotyka
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Tytuł

Autor

Kwota

Dom
aukcyjny

L’Homme au doigt

Alberto
Giacometti

141,3 mln
dolarów

Christie’s

L’Homme qui
marche I

Alberto
Giacometti

104,3 mln
dolarów

Sotheby’s

Rydwan

Alberto
Giacometti

101 mln
dolarów

Sotheby’s

Królik

Jeff Koons

91,1 mln
dolarów

Christie’s

La jeune fille
sophistiquée
(Portrait de Nancy
Cunard)

Constantin
Brâncuși

71 mln
dolarów

Christie’s

Tête

Amedeo
Modigliani

59,5 mln
dolarów

Christie’s

Balonowy pies
(pomarańczowy)

Jeff Koons

58,4 mln
dolarów

Christie’s

La muse endormie

Constantin
Brâncuși

57,3 mln
dolarów

Christie’s

Lwica Guennol

nieznany

57,2 mln
dolarów

Sotheby’s

Grande tête
mince

Alberto
Giacometti

53,3 mln
dolarów

Christie’s

Grand tête mince
(Grand tête de
Diego)

Alberto
Giacometti

50 mln
dolarów

Sotheby’s

Nu de dos, 4 état
(Back IV)

Henri Matisse

48,8 mln
dolarów

Christie’s

Madame LR
(Portrait de Mme LR)

Constantin
Brâncuși

37,6 mln
dolarów

Christie’s

Tulipany

Jeff Koons

33,7 mln
dolarów

Christie’s

Skrzydlaty geniusz

nieznany

31 mln
dolarów

Christies

Reclining Figure:
Festival

Henry Moore

30,1 mln
dolarów

Christie’s

Tete de femme
(Dora Maar)

Pablo
Picasso

29,1 mln
dolarów

Sotheby’s

Artemida i łania

nieznany

28,6 mln
dolarów

Sotheby’s

Pająk

Louise
Bourgeois1

28,2 mln
dolarów

Christie’s

Ptak w przestrzeni

Constantin
Brâncuși

27,5 mln
dolarów

Christie’s

WIEDEŃSKI SKOK
Nie mniejszy kryzys spotkał pod koniec
2018 roku wiedeński dom Dorotheum.
Na kilka dni przed planowaną aukcją
dzieł sztuki trzech sprawców ukradło
z wystawy jedno z mniej znanych dzieł
Renoira. Choć nie kryli się oni przed
kamerami, udało się zatrzymać tylko
jednego z nich. Do dziś Dorotheum
i przedstawiciele policji nie potwierdzają, czy udało się ująć pozostałych złodziei ani czy dzieło zostało
odzyskane. Sam pejzaż, mimo że nie
cieszy się taką sławą jak sprzedany
w Sotheby’s za 78 mln dolarów „Bal
w Moulin de la Galette”, został wyceniony na około 160 tys. euro, zatem
strata wciąż jest znacząca.

Podróż – obowiązki pracodawcy
służbowa i prawa pracownika
Choć podróże kojarzą się przeważnie z wypoczynkiem i urlopem, bywa,
że mają inny cel. Zdarza się przecież, że na polecenie pracodawcy, w ramach
obowiązków służbowych, przychodzi nam wyjechać poza miejscowość,
w której znajduje się siedziba naszej firmy lub miejsce, w którym
wykonujemy pracę.
TEKST: Michał Kaczan, kancelaria Kaczan Górny Radcy Prawni

FANGOR NA PROWADZENIU
Choć polskie prawo znacząco ogranicza
możliwości wywozu z kraju dzieł sztuki
starszych niż 50 lat i przekraczających
pewną wartość (zależną od techniki
ich wykonania), nie oznacza to, że
nasz rynek nie bije rekordów. W domu
aukcyjnym DESA Unicum w czerwcu
2017 roku „Zabicie Wapowskiego” Matejki
zostało sprzedane za niemal 3,7 mln zł,
ale rekord utrzymało tylko do grudnia,
kiedy „Macierzyństwo” Wyspiańskiego
osiągnęło kwotę 4,366 mln zł. Oba
obrazy zostały jednak zdeklasowane
w listopadzie 2018 roku, kiedy „M39”
Wojciecha Fangora zakończyło aukcję
kwotą 4,72 mln zł.
HAPPY BIRTHDAY, MR. PRESIDENT
Domy aukcyjne to jednak nie tylko
obrazy i rzeźby – choć to one osiągają
najbardziej zawrotne sumy. Na rozlicznych aukcjach na świecie pojawiają się
bowiem także inne kategorie, niekoniecznie samych dzieł sztuki w popularnym znaczeniu. Zaprojektowane przez
Billa Bowermana, współzałożyciela
Nike, buty do biegania w lipcu tego
roku sprzedane zostały w Sotheby’s
za 437 tys. dolarów, a słynna suknia
Marilyn Monroe, w której aktorka śpiewała „Happy Birthday, Mr. President”,
znalazła kupca za 4,8 mln dolarów, tym
samym odbierając rekord najdroższej
sukienki białej kreacji Monroe ze „Słomianego wdowca” (4,6 mln dolarów).

P

Pracodawca, polecając pracownikowi
odbycie podróży służbowej, zobowiązany
jest do wypłacenia określonych świadczeń. Ich wysokość zależy od rodzaju
podmiotu zatrudniającego. W przypadku
budżetowych jednostek państwowch
lub samorządowych wysokość i warunki
ustalania należności przysługujących
pracownikom określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
Dla osób zatrudnionych w prywatnych
firmach warunki wypłacania należności
z tytułu podróży służbowej powinny zostać

W BIZNES

W PODRÓŻ

LISTA DWUDZIESTU NAJBARDZIEJ KOSZTOWNYCH
RZEŹB SPRZEDANYCH NA AUKCJI

określone w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie
wynagradzania albo w umowie o pracę. Co ważne,
pracodawcy nie mogą ustalać diet za dobę podróży
służbowej w wysokości niższej niż kwota wypłacana
przez jednostki sfery budżetowej.
To pracodawca decyduje, jakim środkiem transportu podwładny ma odbyć podróż służbową, w tym określa rodzaj
i klasę. Wysokość zwrotu kosztów przejazdów określa się na
podstawie przedłożonych biletów lub faktur obejmujących
cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi
opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na dany środek transportu, bez
względu na tytuł jej uzyskania.

1. Bourgeois jest jedyną kobietą na liście, której można przypisać autorstwo.
Trzy starożytne prace nie mają znanych autorów.
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DELEGACJA WŁASNYM SAMOCHODEM
Pracownik może wnioskować o zgodę
na odbycie podróży służbowej własnym
samochodem osobowym, motocyklem
lub motorowerem. Pracodawca nie musi
na to przystać. Jeżeli jednak zgodzi się,
pracownikowi należy się zwrot kosztów
przejazdów w wysokości stanowiącej
iloczyn przejechanych kilometrów przez
stawkę za jeden kilometr przebiegu,
ustaloną przez pracodawcę, która nie
może być obecnie wyższa niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika
do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej silnika powyżej 900 cm3– 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

W PODRÓŻ

To maksymalne kwoty w przypadku
jednostek państwowych i samorządowych sfery budżetowej. Inni pracodawcy
mogą ustalić w wewnętrznych aktach
wyższe stawki, ale łączy się to z obowiązkiem zapłaty przez pracownika podatku
dochodowego od nadwyżki, ponieważ
wolny od podatku jest tylko zwrot kosztów
do wysokości kwot ustalonych w oparciu o
powyższe wartości. Pracodawca może też

Z tytułu podróży służbowej pracodawca
zobowiązany jest do zapłaty pracownikowi:
1) diety,
2) zwrotu kosztów:
a) przejazdu,
b) dojazdów środkami komunikacji
miejscowej,
c) noclegów,
d) innych niezbędnych udokumentowanych
wydatków, określonych lub uznanych
przez pracodawcę odpowiednio
do uzasadnionych potrzeb.

wewnętrznym rozporządzeniem obniżyć powyższe stawki
za jeden przejechany kilometr.
Oprócz zryczałtowanych kosztów używania własnego
pojazdu delgowanemu należy się także zwrot opłat
za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania i inne niezbędne wydatki wiążące
się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej.
METREM NA SPOTKANIE
Za każdą rozpoczętą dobę delegacji krajowej pracodawca musi wypłacić ryczałt na pokrycie kosztów
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości
20% diety. Nie należy się on pracownikowi, jeżeli ten nie
ponosi kosztów takich dojazdów, ponieważ np. odbywa
podróż samochodem. W sytuacji, gdy pracownik wyda
na dojazdy komunikacją miejscową kwotę większą
niż 20% diety, może złożyć wniosek o pokrycie tych
kosztów. Musi je jednak udokumentować, a pracodawca
nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zwrot.
NOCLEG
Jeśli wyjazd wiąże się z koniecznością noclegu, pracownikowi przysługuje zwrot kosztu hotelu na podstawie
przedłożonego rachunku. W przypadku noclegu w trakcie
podróży krajowej kwota zwrotu za jedną dobę hotelową
nie może być wyższa niż dwudziestokrotność stawki diety.
Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na droższy
nocleg. Co w przypadku, jeśli pracodawca nie zapewnił
pracownikowi bezpłatnego noclegu, a ten z jakiegoś
powodu nie przedłoży rachunku? Wówczas pracownikowi
przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150%
diety, ale tylko za nocleg trwający co najmniej 6 godzin
pomiędzy godziną 21 wieczorem a 7 rano.
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Podróż służbowa, zgodnie z art. 775
§ 1 Kodeksu pracy występuje wtedy,
gdy na polecenie pracodawcy wykonujemy
zadanie służbowe poza miejscowością,
w której znajduje się siedziba pracodawcy,
lub poza stałym miejscem pracy. Wszystkie
te elementy muszą wystąpić łącznie.

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A CZAS PRACY
Dla ustalenia, czy podróż służbowa wlicza się do czasu
pracy, znaczenie ma obowiązujący rozkład czasu pracy.
Dojazdu do miejscowości będącej celem delegacji
podlega wliczeniu do normy czasu pracy jedynie wtedy,
gdy przypada w godzinach, w jakich pracownik wykonuje swoje obowiązki. Oznacza to, że osobie świadczącej pracę w godzinach od 8 do 16 podróż służbowa
zostanie wliczona do czasu pracy tylko w tym okresie.
Jeżeli natomiast rozpocznie się ona przed godziną 8

lub zakończy się po godzinie 16, czas
podróży poza okresem od 8 do 16 nie
zostanie wliczony do czasu pracy. Czas
podróży służbowej nieprzypadającej na
ustalone godziny pracy oraz norma czasu
pracy nie mogą ograniczać gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku
(11-godzinnego dobowego i 35-godzinnego tygodniowego). Naruszenie okresu
odpoczynku wiąże się z obowiązkiem
udzielenia równoważnego czasu
wolnego, a jeżeli nie jest to możliwe
z obiektywnych względów – z wypłatą
ekwiwalentu pieniężnego.
Podróż służbowa wiąże się z szeregiem
wydatków, a nierzadko z dodatkowo
poświęconym czasem. Co do zasady
pracownik nie powinien z tego tytułu
być poszkodowany, chociaż kwota 30 zł
na całodzienne wyżywienie wydaje się
niewielka, a za czas poświęcony na dojazd
do celu podróży i powrót nie zawsze otrzymujemy wynagrodzenie bądź zyskujemy
proporcjonalnie oddany czas wolny.

reklama

Designed for
life on the go

Thule Revolve Collection

Podróżuj w sposób przyjemny i
stylowy. W nowej linii walizek
podróżnych Thule Revolve znajdziesz
niezawodnego kompana każdej
podróży o niespotykanej lekkości
prowadzenia i wytrzymałości.

W TRASĘ!
Prostsza podróż z mObywatelem
PKP INTERCITY HONORUJE APLIKACJĘ MOBYWATEL W SWOICH POCIĄGACH. DZIĘKI
NIEJ PODRÓŻNI MOGĄ POTWIERDZAĆ TOŻSAMOŚĆ PRZY POMOCY SMARTFONA.

mTożsamość to usługa dostępna
w bezpłatnej publicznej aplikacji mobilnej
mObywatel, która w niektórych przypadkach pozwala zastąpić dokument
ze zdjęciem. Aplikacja korzysta z aktualnych danych znajdujących się w rejestrach państwowych: imienia i nazwiska,
numeru PESEL, daty urodzenia, zdjęcia
użytkownika, numeru dowodu osobistego,
terminu jego ważności oraz informacji
o tym, kto wydał dowód osobisty. Dane
te można w każdej chwili wyświetlić
na ekranie smartfona.
Wprowadzona przez PKP Intercity zmiana
to ułatwienie przede wszystkim dla
osób kupujących bilety przez internet

(mTożsamość można okazać zamiast dowodu osobistego),
jak również korzystających np. z ulg przysługujących z racji
wieku (tu przydatna będzie mLegitymacja, która również
jest częścią aplikacji mObywatel).
Podczas kontroli biletów pracownik drużyny konduktorskiej
będzie sprawdzać, czy imię i nazwisko na bilecie są zgodne
z danymi mTożsamości wyświetlonymi przez podróżnego na ekranie smartfona. Funkcjonalność w aplikacji
mObywatel będzie także uznawana przy odbiorze przesyłek konduktorskich i bagażu z przechowalni.
mObywatel to oficjalna aplikacja rządowa, która ma
umocowanie ustawowe. Za jej rozwój odpowiada zespół
Ministerstwa Cyfryzacji. Z aplikacji korzysta już ponad
300 tys. osób. Można ją pobrać ze sklepu Google Play
(Android 6.0 wzwyż) i App Store (iOS). Aktywacja odbywa się
poprzez potwierdzenie danych Profilem Zaufanym.

Bilans… ale nie końcowy
PKP INTERCITY W PIERWSZYCH 6 MIESIĄCACH 2019 ROKU
PODPISAŁO UMOWY NA INWESTYCJE TABOROWE O WARTOŚCI
PONAD PÓŁ MLD ZŁ BRUTTO. KWOTA TA ZNACZĄCO WZROŚNIE
W DRUGIM PÓŁROCZU. PLANUJEMY TAKŻE OGŁOSZENIE WIELU
NOWYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH.

Okres od stycznia do czerwca zaowocował kolejnymi
podpisanymi lub rozszerzonymi umowami w ramach
największego programu inwestycyjnego w historii
spółki pt. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”.
Podpisaliśmy m.in. wartą blisko 275 mln zł brutto umowę
na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych
ED74 z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru
Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz PESA Bydgoszcz.
Prawie 224 mln zł brutto zostało zainwestowane
w rozszerzenie umowy z H. Cegielski – Fabryka Pojazdów
Szynowych w Poznaniu na dostarczenie 55 nowych
wagonów pasażerskich. Umowa przewidywała prawo
opcji na kolejne 26 wagonów, z którego skorzystało
PKP Intercity. Z poznańskim producentem taboru
podpisaliśmy także umowę na modernizację 10 wagonów
osobowych z przekształceniem na wagony restauracyjne.

Pierwsze półrocze 2019 roku to dla nas
czas dalszego rozwoju. Podnosząc jakość
naszych usług chcemy jak najlepiej
odpowiadać na potrzeby pasażerów,
którzy coraz chętniej podróżują naszymi
pociągami. Wiele działań planujemy
także w drugim półroczu. Rozpoczęliśmy
je od podpisania w sierpniu umowy
na 12 nowoczesnych elektrycznych
zespołów trakcyjnych, której łączna
wartość wynosi ponad miliard złotych.
ADAM LASKOWSKI
Członek Zarządu PKP Intercity

W PODRÓŻ

Rekordowe przewozy PKP Intercity
OD STYCZNIA DO KOŃCA CZERWCA 2019 ROKU
Z USŁUG PKP INTERCITY SKORZYSTAŁO 22,8 MLN
PASAŻERÓW, CZYLI O PONAD 1,3 MLN OSÓB WIĘCEJ
NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE UBIEGŁEGO ROKU.
BYŁO TO NAJLEPSZE OD 10 LAT PIERWSZE PÓŁROCZE
SPÓŁKI.

We wspomnianym okresie pasażerowie najchętniej podróżowali między Warszawą a Krakowem. Tę trasę wybrało
1,3 mln osób. Około 950 tys. pasażerów PKP Intercity
przewiozło między Warszawą a Trójmiastem. Dużą popularnością cieszyły się także połączenia pomiędzy stolicą
a Katowicami, Poznaniem, Wrocławiem i Białymstokiem.

7%

Pasażerowie częściej
zabierali ze sobą
w podróż
ROWERY

17%
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Usługi PKP Intercity cieszą się coraz
większym zainteresowaniem różnych grup
pasażerów. W pierwszym półroczu 2019 roku
w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.
naszymi pociągami podróżowało więcej:

rodzin +11%
seniorów +8%
studentów +2%
Wyrusz w kolejowo-rowerową podróż z PKP Intercity! Dla cyklistów przygotowaliśmy promocję „Rower za złotówkę
z PKP Intercity”. Od 16 do 22 września 2019 roku każdy rowerzysta będzie mógł przewieźć pociągiem swój jednoślad
za symboliczną złotówkę. Promocja jest inicjatywą przewoźnika w ramach udziału w Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transportu. Dowiedz się więcej na intercity.pl.

Trzecia edycja projektu społecznego Fundacji Grupy PKP „Kolej na Ciebie –
uratuj życie!” cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku zgłosiło się
ponad 300 osób, z czego 212 oddało łącznie 95 litrów krwi.

95 l

krwi zebrano
podczas III edycji akcji

A

450 ml

krwi oddaje się jednorazowo
w trakcie zbiórki

256 l

krwi zebrano łącznie
we wszystkich
edycjach akcji

Akcja odbyła się 23 lipca 2019 roku. Mobilne punkty
poboru krwi stanęły przy Dworcu Centralnym
w Warszawie, a także przy dworcach: Bydgoszcz
Główna, Częstochowa, Gdańsk Główny, Gdynia
Główna, Katowice, Kraków Główny, Poznań Główny,
Rzeszów Główny, Szczecin Główny, Tarnów
i Wrocław Główny. Na dworcu Warszawa Centralna
odbyła się inauguracja III edycji akcji „Kolej na Ciebie –
uratuj życie!”. Wzięli w niej udział: wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera, który odczytał list od premiera. Głos
zabrali również przedstawiciele rządu: Andrzej Bittel,
wiceminister infrastruktury i Sławomir Gadomski,
wiceminister zdrowia oraz zarząd PKP SA. Oddający
krew otrzymali upominki i słodki poczęstunek.

212

osób oddało krew
podczas III edycji
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10

tyle przeszczepów
wątroby można
wykonać dzięki krwi,
zebranej w III edycji

Inwestycje
warte

mieszkańców
i turystów

operacji serca można
przeprowadzić dzięki zebranej
krwi w III edycji
W okresie wakacyjnym jest duże
zapotrzebowanie na krew, więc każda
inicjatywa pomaga w zwiększeniu
jej ilości w centrach krwiodawstwa.
Od 2017 roku Fundacja Grupy PKP
wspólnie ze spółkami z Grupy PKP,
PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA,
Narodowym Centrum Krwi,
Niezależnym Zrzeszeniem Studentów,
Spółką Polonus i Kolejarską Służbą
Krwi promują zwiększenie
świadomości w zakresie ochrony
zdrowia i dobrych wzorców
postaw społecznych.

EŁK

OLSZTYN

SZCZYTNO
DZIAŁDOWO

BIAŁYSTOK

HAJNÓWKA

LEWKI

NOWOŚCI

9 nowych przystanków
ułatwi podróże
do pracy lub szkoły.

Na modernizowanych
liniach podróże staną
się krótsze.

LUBLIN

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Odcinki linii
kolejowych
modernizowane
w ramach POPW

SIEMIATYCZE

CZAS

SANDOMIERZ

STALOWA WOLA

TORY

W PODRÓŻ

Dzięki nowym torom
prędkość pociągów
pasażerskich
wzrośnie do 120 km/h.

Kolejarze są jedną z bardziej
aktywnych grup, które
wspierają i organizują zbiórki
krwi. Wśród pracowników
są osoby, które dzięki swojej
działalności uratowały
niejedno ludzkie życie.
Obecność w akcji jest
obowiązkowa, również przy
wypełnianiu kolejarskiej
służby.
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OLSZTYN, BIAŁYSTOK, LUBLIN, KIELCE I RZESZÓW
ZYSKAJĄ LEPSZE POŁĄCZENIA KOLEJOWE.
W RAMACH KONCEPCJI TZW. MAGISTRALI
WSCHODNIEJ ZMODERNIZOWANE ZOSTANĄ LINIE
KOLEJOWE ŁĄCZĄCE MIASTA WOJEWÓDZKIE
WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI KRAJU. WIĘKSZOŚĆ
PROJEKTÓW REALIZOWANA JEST Z PROGRAMU
OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA.
INWESTYCJE, KTÓRE ZREALIZUJĄ PKP POLSKIE
LINIE KOLEJOWE SA. TO DLA PODRÓŻNYCH
KONKRETNE KORZYŚCI:

ANDRZEJ BITTEL
Wiceminister Infrastruktury

Już po raz trzeci
Dzięki akcji zwracamy uwagę
zorganizowaliśmy akcję
na ważny temat krwiodawstwa
oddawania krwi przy
i krwiolecznictwa. Uświadamiamy,
największych dworcach
jak niewiele wysiłku kosztuje
należących do PKP.
nas ratowanie ludzkiego życia.
To bardzo ważny projekt
Poświęcenie się dla drugiego
społeczny, który cieszy się coraz
człowieka to szlachetny gest.
większą popularnością.
Nie zapominajmy o innych, krwi
wciąż brakuje, a liczba pacjentów
KRZYSZTOF MAMIŃSKI
się nie zmniejsza. Wyciągnijmy
Prezes Zarządu PKP SA
do nich pomocną dłoń!
KATARZYNA KUCHAREK
Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP

EKOLOGIA

Zmniejszenie negatywnego
wpływu na środowisko przez
ograniczenie transportu
samochodowego.

WYGODA

103 zmodernizowane stacje
i przystanki przystosowane do
potrzeb osób o ograniczonej
możliwości poruszania się.

W BIZNES

Dobro w płynie

BEZPIECZEŃSTWO

Montujemy nowoczesny system sterowania ruchem
kolejowym. Bezpieczeństwo wzrośnie
również dzięki budowie nowych i modernizacji
istniejących mostów, wiaduktów i przejazdów.

Projekty „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin– Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”, „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko
Kamienna – Sandomierz”, „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka”, „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk
Podlaski (Lewki)”, „Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka”, „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”, „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku
Szczytno – Ełk” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
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– tysiące połączeń

W PODRÓŻ

Wspólny Bilet to usługa, dzięki której pasażerowie kolei w Polsce
mogą kupić jeden bilet na całą podróż – niezależenie od tego,
z jakich pociągów korzystają i na jakich trasach podróżują.

N

JEDEN
BILET

Nowa oferta dotyczy nie tylko przewoźników z Grupy PKP, lecz także kolei samorządowych, które odpowiadają za obsługę
połączeń regionalnych i aglomeracyjnych.
WSPÓLNY BILET – JAK TO DZIAŁA
Pasażerowie mogą kupować bilety
na połączenia obsługiwane przez
przewoźników, z usług których korzysta
około 80 procent wszystkich pasażerów kolei w Polsce, czyli PKP Intercity,
PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście,
Przewozów Regionalnych (POLREGIO),
Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich,
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei
Małopolskich, Kolei Śląskich, Kolei
Dolnośląskich i firmy Arriva.
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WIELE
POŁĄCZEŃ

KORZYSTNA
CENA

Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników, którzy wprowadzili
tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza,
że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na prostej
zasadzie – im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne
kilometry pokonywanej trasy. Dzięki temu Wspólny Bilet
to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pasażerów
podróżujących na dłuższych trasach oraz wybierających
podróże z przesiadkami, realizowane pociągami różnych
przewoźników.

Wspólny Bilet można
kupić w kasach
biletowych i za pomocą
strony rozkład-pkp.pl.

W PODRÓŻ

Zdrowie i smak
z natury
Czy może być coś lepszego niż
garść leśnych poziomek lub jeżyn?
Grzybiarze pewnie powiedzą,
że jest to koszyk wypełniony
borowikami, a amatorzy dziczyzny
wskażą na potrawkę z dzika.
I wszyscy będą mieli rację.
TEKST: Katarzyna Bielawska

*

CIEKAWOSTKA

Mięso dzika zawiera 3 razy mniej
kalorii niż wieprzowina, a mięso
jelenia 5 razy więcej żelaza niż mięso
wieprzowe i 3 razy więcej witaminy
B2 niż wołowina.
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DOBRE Z LASU
„Dobre z lasu” jest marką projektu „Zdrowa żywność
z polskich lasów”. Są nią opatrzone produkty
pochodzenia zarówno roślinnego, takie jak np.: świeże
owoce sezonowe, suszone zioła i herbaty, soki i syropy,
dżemy, miody oraz grzyby, jak i zwierzęcego – mięso
i jego przetwory w postaci gotowych dań, wędlin
i pasztetów. Kupując produkt z logo „Dobre z lasu”,
możemy być pewni, że jest on naturalny, dobry
jakościowo, smaczny i zdrowy, a przy tym pozyskany
oraz przetworzony legalnie i z poszanowaniem
przyrody.

L

Las jest źródłem produktów najwyższej
jakości, bez konserwantów i wzmacniaczy
smaku. Naturalne i zdrowe, są często
na wyciągnięcie ręki, bo przecież tylko
od nas i pory roku zależy, czy i kiedy
się po nie wybierzemy. A warto to
robić jak najczęściej, ponieważ nie ma
produktów bardziej naturalnych, a więc
i zdrowszych niż te leśne. Czosnek
niedźwiedzi, borówka czarna, żurawina,
dzika róża, głóg, a także miód z leśnych
pasiek i wiele innych – są one nie tylko
smaczne, lecz także mają udowodnione
działanie zdrowotne. Zawierają witaminy,
wzmacniają układ odpornościowy,
często wpływając na funkcjonowanie
całego organizmu. Podobnie jest z trochę
zapomnianą dziczyzną. Zapomnianą,
bo kilka pokoleń temu znacznie częściej
gościła na stołach niż teraz. Szansą
na odwrócenie tej niekorzystnej tendencji
jest projekt „Zdrowa żywność z polskich
lasów”, który jest realizowany, promowany
i finansowany przez Państwowe

*

SMACZNEGO.
NA ZDROWIE!

Co roku każdy z nas zjada
przeciętnie około 40 kg
wieprzowiny, 39 kg drobiu
i tylko 8 dag dziczyzny.
Zastanówmy się, czy nie
warto tych proporcji,
jeśli nie odwrócić,
to przynajmniej znacząco
zmienić. Tym bardziej że
dziczyzna jest zdecydowanie
zdrowsza niż mięso zwierząt
hodowlanych. Zawiera
dużo więcej żelaza, fosforu,
potasu, magnezu i wapnia.
Ma też zdecydowanie mniej
tłuszczu i proporcjonalnie
więcej nienasyconych
kwasów tłuszczowych.
Jest dobrym źródłem
lekkostrawnego
białka i witamin
z grupy B. Nie znajdziemy
w niej antybiotyków
i sztucznych dodatków
chemicznych, dzięki czemu
coraz częściej jest polecana
alergikom, dzieciom,
osobom starszym i… jednym
słowem – wszystkim.

PKP Intercity jest
partnerem akcji
„Dobre z lasu”, dzięki
czemu ekologiczne
produkty z polskich
lasów znajdziesz
także w wagonach
restauracyjnych naszych
pociągów. Sprawdź
menu WARS podczas
podróży!

W ZABAWĘ

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jednym z jego
celów jest udostępnianie naturalnej i zdrowej żywności,
w tym dziczyzny, po konkurencyjnych rynkowo cenach.
Co więcej, projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”
wspiera pozyskanie leśnych produktów wraz z ich
przetworzeniem przez okolicznych mieszkańców, a także
zorganizowanie infrastruktury związanej z dystrybucją
takich wyrobów. Przez to w regionach obfitujących
w lasy ma szansę stać się impulsem dla rozwoju
drobnych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: www.dobrezlasu.pl
i na fanepage'u Dobre z Lasu na Facebooku
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Dobre
życie

		

Niektórzy mówią, że na przepisach
na dobre życie najlepiej wychodzą
ich autorzy. Rzeczywiście – półki
w księgarniach uginają się od poradników
na ten temat, internet jest pełen złotych
myśli, a do bycia autorytetami w tej
dziedzinie poczuwają się także celebryci.

W

TEKST: Marta Sokołowska

W PODRÓŻ

Wskazówki, jak żyć, od wieków formułują filozofowie,
znaleźć je można także w religiach czy orientacjach światopoglądowych. Warto zauważyć, że gdyby którakolwiek
z nich była niezawodna i uniwersalna, inne przestałyby
być potrzebne. Wygląda więc na to, że jesteśmy skazani
na własne poszukiwania i każdy z nas jest potencjalnym
ekspertem od swojej wersji dobrego życia.
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ŚCIEŻKA KRYTYCZNA
Nie oznacza to jednak, że musimy poruszać się
po omacku – możemy, rzecz jasna, inspirować się
innymi ludźmi i ich pomysłami. Co więcej, każdy z nas
ma w głowie jakieś – mniej lub bardziej uświadomione –
wyobrażenie o dobrym życiu ukształtowane przez
rodzinę, znajomych i doświadczenia. Ważne jest jednak,
by nie powielać ich bezkrytycznie, ale świadomie wybierać te instrukcje, które nam służą i pasują do naszego
życia, poglądów, marzeń, oraz sprawdzać, na ile posiadany pakiet zaleceń jest aktualny, a w których obszarach przydałaby się jakaś zmiana.
Z pomocą mogą przyjść badania psychologów, choć
tradycyjnie ujmowana psychologia koncentrowała się
raczej na deficytach, dysfunkcjach i ich przezwyciężaniu.
Martin Seligman zainteresował się jednak czymś więcej i zadał pytanie o istotę i podstawę dobrego życia.
Co jest źródłem ludzkiej mocy, jakie czynniki sprzyjają
zdrowiu psychicznemu i fizycznemu pomimo doświadczanych trudności? Nie był pierwszym, który zauważył,
że równie istotne jak kwestie cierpienia czy ułomności
są zasoby człowieka. Jego ambicją stało się jednak
sformułowanie koncepcji podlegającej empirycznym
badaniom oraz stworzenie metod budowania i wzmacniania dobrostanu jednostek. Tak powstała psychologia
pozytywna, która rozwija się od połowy XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych.

DOBROSTAN
Należy wyraźnie zaznaczyć, że amerykański badacz mówi nie o szczęściu,
lecz o dobrostanie – odrębnym konstrukcie, którego częścią jest wprawdzie
poszukiwanie i odczuwanie pozytywnych
emocji, takich jak zadowolenie z życia czy
poczucie szczęścia, ale nie ogranicza się
do nich.
Na dobrostan składają się też inne
elementy. Cechą dobrego życia są
pochłaniające nas aktywności, w które
jesteśmy zaangażowani. To te momenty,
gdy nie zauważamy upływającego czasu,
nie możemy się oderwać od działania,
zapominamy o całym świecie (o stanie flow,
czyli stanie przepływu, mówił też węgierski
psycholog Mihály Csíkszentmihályi),
i nieważne, czy jest to układanie puzzli,
gotowanie, pisanie poezji, czy praca
nad wynalezieniem lekarstwa na raka.
Kolejny warunek dobrego życia to poczucie sensu, wynikające z działań związanych z tym, co sam człowiek określa jako
„coś większego niż ja sam”. Może być to
religia, społeczeństwo, idea, realizowanie
wartości związanych z rodziną, ekologią
itd. Innym istotnym w modelu dobrostanu aspektem są osiągnięcia. Zdaniem
badacza człowiek, który troszczy się
o jakość swojego życia, dba o doskonalenie się w jakiejś dziedzinie, chce coś
zdobywać. W dobrostanie liczą się także
relacje z innymi ludźmi i nie muszą być to
bliskie związki. Seligman mówi np. o relacji

wynikającej z pomagania komuś, nawet o drobnych
gestach na czyjąś rzecz.
Model ten zakłada, że dobrostan jest współistnieniem
tych pięciu elementów, a jego wzmacnianie to działania
zgodne z nimi. Badacz nie podpowiada rozwiązań szczegółowych. Wszak każdy z nas w czym innym odnajduje
sens, odmiennie definiuje osiągnięcia, różnie odczuwa
pozytywne emocje.
PREDYSPOZYCJE OSOBISTE
W polu zainteresowań psychologii pozytywnej są też
pewne cechy sprzyjające osiągnięciu dobrostanu. Składa
się na nie lista 24 sił charakteru, zdolności, które zdaniem
Seligmana można kształtować i rozwijać. Są to np.: ciekawość i zainteresowanie światem (rozumiane jako otwartość na doświadczenia), elastyczność, bycie zaintrygowanym wieloznacznością, aktywność, prawość, szczerość,
uczciwość (pojmowane jako autentyczność wobec siebie
i innych), bycie sobą czy miłość i akceptowanie miłości
traktowane szerzej niż tylko w romantycznym kontekście.
Poziom tych cech da się u siebie zmierzyć, można je też
rozwijać, korzystając z ćwiczeń przygotowanych przez
naukowców. Istotne jest także, by korzystać z nich w różnych obszarach życia.
Seligman twierdzi więc, że dobrego życia można
się nauczyć i każdy może zadbać o swój dobrostan.
Badacz mówi, jak to zrobić, nie podając jednak ani

reklama

precyzyjnej definicji dobrego życia, ani
gotowego przepisu na nie. Taka wersja
„zrób to sam” zostawia dużo przestrzeni,
by kreować rozwiązania, dokonywać
samodzielnych wyborów, testować je
i rozwijać lub porzucać. Być może łatwiej
byłoby zastosować 7, 10 czy 40 zaleceń
z któregoś z poradników (czy na pewno?),
ale wtedy trzeba by przyjąć, że życie pod
cudze dyktando przyczynia się do naszego dobrostanu. Wybór oczywiście należy
do Państwa.

Muzyka
dla malucha
Najróżniejsze dźwięki towarzyszą nam
przez całe życie. Warto więc sprawę twórczego
rozwoju małego człowieka potraktować
poważnie już na samym początku jego drogi.
W jaki sposób wybrane przez rodziców
kompozycje kształtują gust najmłodszych? I czy
jesteśmy skazani na alternatywę: albo proste,
kiczowate melodyjki, albo pełna powagi klasyka?
TEKST: Paulina Tarachowicz, pedagog, nauczycielka w szkole
międzynarodowej, autorka bloga bilikid.pl
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MĄDRY ROZWÓJ
Możemy zadać sobie pytanie: po co
właściwie otaczać milusińskich dźwiękami? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
Dziecko ma styczność z wieloma brzmieniami pochodzącymi z otoczenia, niezależnie od naszej czy jego woli. Jednak
intencjonalne zanurzenie go w muzykę
niesie za sobą już szereg przyczyn.
Na pewno warto to robić, aby uwrażliwić
malucha na piękno melodii, pobudzać
percepcję słuchową, by jego ucho
wychwytywało najróżniejsze sygnały,
żeby stymulować mózg do pracy,
pobudzać kreatywność, uspokajać,
koić, wprowadzać w dobry nastrój,
bawić i dostarczać rozrywki.

WYBIERAMY REPERTUAR
Aby słuchanie było przyjemnością nie tylko dla pociechy, lecz także dla całej rodziny, należy sięgać po
utwory i gatunki, które sprawiają radość również nam
samym. Czas spędzony wspólnie przy muzyce okaże się
efektywny tylko wtedy, kiedy każdy członek rodziny będzie
czerpał z niego przyjemność. Właśnie dlatego warto
decydować się na repertuar bliski sercom rodziców, aby
tę pasję, miłość do muzyki i wszelkie pozytywne uczucia
szczerze przekazać potomkowi. Jednocześnie nie można
zapominać o różnorodności – dobrze czasem posłuchać
zupełnie innych gatunków, aby pozostawić brzdącowi wolność wyboru tego stylu, który najbardziej wpada mu w
ucho. „Zróżnicowana muzyka jest potrzebna dzieciom
analogicznie do zróżnicowanej diety” – podkreśla Anna
Weber, kompozytorka i mama trzech chłopców. Twierdzi
ona, że każdy mały człowiek ma w sobie „nasionko
muzyczne” i to w rękach rodziców lub opiekunów
leży jego pielęgnacja. Aby pobudzić ten wrodzony dar,
malec powinien poznać różnorodność brzmienia instrumentów, głosów, aranżacji, tonów bądź rytmów.

To jedno z pierwszych doznań, jakich
doświadcza człowiek już na początkowych etapach rozwoju. Jak udowodniły naukowe eksperymenty, jeszcze
w kobiecym łonie dziecko poznaje
dźwięki otoczenia. Po przyjściu na świat
zna głos swojej matki i jej bliskich,
a także rozpoznaje muzykę, której
kobieta słuchała w czasie ciąży.
To też jedna z pierwszych rozrywek,
jaką możemy zapewnić maleństwu
zaraz po narodzinach.
wrzesień 2019

W ZABAWĘ

W PODRÓŻ

DZIECIĘCE – CZYLI JAKIE?
Na rynku muzycznym obserwujemy
ogromne bogactwo gatunków i stylów.
Wybór jest naprawdę szeroki – od klasyki po black metal. Mieści się tutaj także
tzw. muzyka dziecięca. Niestety najczęściej pod tym pojęciem kryją się utwory
bardzo marnej jakości – nie zawaham
się nawet użyć określenia „kiczowate”.
Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo
skąd utarło się wśród dorosłych,
że małym odbiorcom podobają się
rzeczy jaskrawe, kolorowe, błyszczące,
plastikowe, sztuczne, głośne i w pewien
sposób agresywne dla zmysłów. Cechy
te są bardzo silnie wspierane przez
potentatów wśród producentów zabawek i akcesoriów dla najmłodszych.
Tymczasem już ponad wiek temu sławna
włoska pedagog Maria Montessori
podkreślała, że dzieciom do rozwoju
potrzebna jest wolność i prostota.
Przekładając tę myśl na muzykę, powinniśmy unikać serwowania pociechom
melodii elektronicznych, w których
dorosłe głosy zmienia się sztucznie
na „niby-dziecięce”. Jako przykład
można podać tu popularne w Polsce
w latach 90. „Smerfne Hity”.
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TAJEMNICZE KOSTKI

*

PROSTE
ROZWIĄZANIA

Wybierz wzór, który ułożą kostki,
gdy spojrzysz na nie całkiem z góry.

W RYTM NAUKI
Kompozycje muzyczne mogą pełnić
funkcję dydaktyczną – nie tylko bawią
małego odbiorcę, zapewniając mu rozrywkę czy relaks, lecz także uczą. Dobrze
zbudowany utwór i repertuar dobrany
adekwatnie do wieku oraz doświadczeń
mogą pomóc w zapamiętaniu konstrukcji języka, a także innych ważnych informacji. Utwory dydaktyczne (czy właśnie
te służące nauce przez zabawę) dostarczają poprawnych wzorców wymowy,
a oprócz tego utrwalają prawidłową
odmianę gramatyczną i konstrukcje
wypowiedzi zarówno w języku ojczystym
odbiorcy, jak i w obcym. Piosenki są
doskonałym narzędziem do przyswajania drugiego języka. Ćwiczą pamięć
i koncentrację oraz pobudzają do twórczego myślenia.
MUZYKA I OBRAZ? DLACZEGO NIE!
Kwestią wzbudzającą wielkie zainteresowanie i dyskusje w kręgach
pedagogów i rodziców jest ekspozycja
dziecka na ekran telewizora, tabletu
czy komputera. O ile nie zaleca się jej
praktykowania przed drugim rokiem
życia, o tyle po przekroczeniu tej
granicy można pozwalać szkrabowi na oglądanie kilkuminutowych
teledysków. I tu należy być bardzo
ostrożnym. Po pierwsze, ekspozycja
na czas ekranowy (czyli sam wideoklip)
powinna trwać faktycznie tylko kilka
minut. Po drugie, obraz musi być
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wartościowy i dobrze zintegrowany z muzyką. Należy
unikać bylejakości i typowego dla dziecięcych animacji kiczu. Za dużo bodźców może wyrządzić więcej
krzywdy niż pożytku. Wybierając klipy, pamiętajmy,
by widok ściśle odpowiadał treści piosenki, a grafika
była spokojna, stonowana i łagodna. Starszakom
możemy zaproponować wersje karaoke, które są
znakomitym treningiem koordynacji wzrokowej
i ćwiczeniem czytania w szybkim tempie.
MELODYJNY ROZWÓJ
Za pomocą śpiewu czy tańca muzyka pozwala realizować charakterystyczne dla wieku dziecięcego potrzeby
ruchu i ekspresji. Służy wyciszeniu (tym zajmuje się
muzykoterapia), a także zaspokaja estetyczne potrzeby
ucha, czyli dostarcza pięknych dźwięków aparatowi
słuchu. Jest też doskonałym uzupełnieniem zabaw
plastycznych. Dzieci często utożsamiają pojedyncze
dźwięki czy całe melodie z konkretnymi kolorami. Pod
takim natchnieniem powstają prawdziwe dzieła sztuki!
TO, CO NAS OTACZA
Pamiętajmy, że powinniśmy zwracać uwagę najmłodszych na melodie natury. Dźwięki kropel deszczu
padających na parapet, szum szybkiego nurtu strumyka, stukot kopyt konia czy szczekanie psa to dźwięki
otoczenia, które choć nie wydobywają się z instrumentów muzycznych, tworzą piękny i niepowtarzalny
akompaniament. Śpiew ptaków może być prawdziwym koncertem! Zadaniem rodziców i opiekunów jest
uwrażliwianie swoich podopiecznych także na tego
typu brzmienia.

ODPOWIEDŹ:
3

W PODRÓŻ

Umuzykalnianie pociechy
nie wymaga od rodziców
dodatkowych inwestycji
czy nakładów pracy.
Muzykę można puszczać
w tle zwykłych codziennych
czynności – śpiewać i klaskać
może każdy, a muzykować
da się za pomocą przyborów
kuchennych i garnków!

