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Work liFe balance!
Od kilku tygodni widzę przed sobą wielką tablicę z takim napisem. Najpierw pojawiała się i znikała. Teraz nie miga, świeci
na czerwono!!!
Ja, taka rozsądna, zawsze potrafiąca znaleźć balans i równowagę w życiu – straciłam ją. Czyli wiadomość dla wszystkich
posiadających work life balance – raz wypracowany wymaga
ciągłego dbania o niego.
Jak to się stało? Praca, więcej pracy, lockdown, pomoc innym,
praca. I gotowe. :-) Teraz powinniśmy nadrabiać czasy lockdownów, minionych i przyszłych. Bo należy się spodziewać, że one
będą. No i trzeba będzie się z tym zmierzyć.
Wam ku przestrodze – pamiętajcie, że praca w nicość się obróci, jeśli Was nie będzie. To Wy stanowicie sedno. Dla siebie
samych, dla rodziny, dla wszystkiego, co się wokół Was kręci.
Dlatego wszystkich Was gorąco namawiam do tego, abyście
zadbali najpierw o siebie, o swój wolny czas, o wypoczynek,
regenerację.
A ja zaś spieszę rozpocząć naprawę siebie samej, aby móc
powrócić do mojego zbalansowanego życia.
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MARTA, 30 lat:
Gdy patrzę przez okno, widzę bociany, krowy na
pastwisku i ciągnące się w głąb wsi pola pełne
rzepaku i zbóż. Na ten widok zamieniłam gdańskie smutne i szaro-bure blokowisko. Wszystko z
powodu miłości. Marka poznałam dwa i pół roku
temu przez internet. Przystojny, dojrzały, prowadzący własną firmę na Warmii. Od razu między
nami „kliknęło”, parą zostaliśmy praktycznie na
drugim spotkaniu. Półtora roku minęło nam na
wzajemnych dojazdach - albo Marek wsiadał w
samochód i gnał do Gdańska, albo ja w piątkowe
popołudnia jeździłam do Marka ostatnim tego
dnia autobusem. Marek mieszkał w małym domu
na wsi z dwoma kotami i właśnie z tą wesołą
ferajną spędzałam co drugi weekend. Wspólnie

gotowaliśmy, robiliśmy wycieczki, spotykaliśmy
się z jego przyjaciółmi. Na Warmii odpoczywałam i łapałam oddech, ale gdy wracałam do
Gdańska dalej pędziłam. Za pieniędzmi, często
spóźniona, ze spotkania na spotkanie - tak mniej
więcej mój tryb życia.
Wszystko zmieniło się w marcu 2020 roku. Kiedy w połowie tego miesiąca w mojej korporacji
system pracy zmieniono na zdalny, nie wahałam
się ani chwili. Zabrałam ze sobą laptopa, rzeczy
na kilka dni i wsiadłam do najbliższego autobusu.
Marek, wtedy będący od miesiąca moim narzeczonym, nie posiadał się ze szczęścia. W końcu
wreszcie mogliśmy spędzić ze sobą czas także w
dni powszednie. Zasmakowaliśmy codzienności
- wspólne poranki, wieczory, rytuały, stopniowe

otwieranie się na siebie jeszcze bardziej. O dziwo, nie kłóciliśmy się, a wspólne mieszkanie tylko
nas do siebie zbliżyło i zacieśniło więź. Na tyle,
że mówiłam Markowi, że kiedy w mojej pracy system znów się zmieni, będzie mi trudno wrócić do
wcześniejszego, weekendowego trybu spotkań.
Mijał dzień za dniem, pandemia nie odpuszczała, a my coraz bardziej się do siebie przyzwyczajaliśmy. Czuliśmy, że decyzja o moim pozostaniu
na Warmii powoli zaczyna być podjęta. Marek nie
mógłby opuścić Warmii, bo ma tu dobrze prosperującą firmę. Mi udało się uzgodnić z szefami, że
będę pracować już wyłącznie zdalnie. W maju
kupiliśmy nasze pierwsze wspólne rzeczy do
domu - pralkę, czajnik, a potem postawiliśmy
dla mnie szafę. W czerwcu oddałam kluczyki do
wynajmowanej w Trójmieście kawalerki.
Po całkowitej wyprowadzce oczywiście miewałam wątpliwości. Brakowało mi rytmu miasta,
pędu, tego, że codziennie można wyjść z domu i z
kimś się spotka. Ale z czasem doceniłam moją sytuację. Dziś, kiedy wracam do Gdańska przeszkadza
mi tłum i hałas, których wcześniej nie dostrzegałam. Na wsi, w której mieszkamy słychać klekoczące bociany, rechoczące żaby czy śpiewające
ptaki. To dźwięki, które koją moje uszy. Czuję, że
się zatrzymałam, a praca nie jest dla mnie już na
pierwszym miejscu. Dziś odpisuję na maile siedząc
w ogródku i sącząc kawę, a projekty dokańczam z
naszymi wspólnymi kotami na kolanach.
Wkrótce do naszej rodziny dołączy pies, a
kto wie - może za rok lub dwa także pierwsze
dziecko. Jestem tu szczęśliwa i spokojna, mogę
śmiało powiedzie, że złapałam ten osławiony
„work life balance”. I kiedy widzę moje przyjaciółki robiące karierę wcale im nie zazdroszczę.
Śmieję się, że niedługo będą tak zmęczone pędem, że to u mnie w ogrodzie będą chciały się
resetowa. A ja mam to na co dzień. To wielki dar.
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Ograniczenia
istnieją tylko
w naszych głowach.
Powinniśmy wyzbyć
się kompleksów
i działać. Jestem JJ,
idę do przodu – mówi
Joanna Jędrzejczyk,
wielokrotna mistrzyni
świata i Europy w MMA.
W ostatnim tygodniu
stycznia premierę
miała jej najnowsza
książka „Czarno na
białym”.

będę

Zawsze
wracać

doOlsztyna

— Mówisz o sobie, że nadal jesteś skromną
dziewczyna z olsztyńskiego osiedla. Ostatnie lata cię nie zmieniły?
— Ale ja nadal tak się czuję, mimo że ludzie mają
inny mój obraz. Mówią o bogactwie? A czym ono
jest? Jesteś bogaty, jeśli masz wokół siebie rodzinę, jeśli budzisz się i masz z kim porozmawiać.
Nikt nie widzi, że za moim sukcesem stoi ciężka
praca. Nikt nie widzi, jak przez lata tyrałam w warzywniaku.
— Stałaś się najpopularniejszą zawodniczką na świecie. Jednak bycie na szczycie
kosztuje. Kiedy nadeszła przegrana ludzie
zaczęli mówić: „Dobra – przegrywasz, bo za
dużo siedzisz na Insta”.
— Problem w tym, że ludzie widzą tylko efekty,
a nie tytaniczną pracę, która za nimi stoi. Zbyt często lubią też narzekać i mierzą innych swoją mia-

rą. Często pozwalamy, by inni umniejszali nasze
zasługi. Stajemy się przez to mniejsi również we
własnych oczach. Tak nie powinno być. A tylko ci,
którzy mają wiarę w to, że osiągną sukces, że mają
w sobie na tyle dużo ambicji i dyscypliny, mogą
sięgnąć po zwycięstwo. Możliwości, które dało mi
UFC, to było kolejne potwierdzenie tego, że jeżeli
chcesz, to możesz. A ograniczenia istnieją tylko
w naszych głowach. Powinniśmy się wyzbyć kompleksów i działać. Czasem ktoś się dziwił i mówił:
„Boże, ogarniasz życie za dziesięć osób, tyle robisz”.
Tak, ale to kwestia organizacji czasu. Niektórzy myślą, że można coś osiągnąć nie robiąc zbyt wiele.
Nie, tak nie jest. Do wszystkiego dochodzi się ciężką
pracą. Często ten sukces wymaga poświęceń.
— Jesteś wojowniczką, co często powtarzasz. Taki był też tytuł twojej książki. Co cię
napędza?
— Życie, po prostu. Jestem osobą wierzącą, waż-

na jest dla mnie rodzina. Mam kręgosłup moralny
i zasady, których się trzymam. Niestety nie wszyscy
to mają. Ludzie obrzucają się błotem, bo nie mają
tych zasad. A mnie to właśnie trzyma. Powtórzę
raz jeszcze – moim filarem jest rodzina, moi bliscy,
przyjaciele. Jasne, mogłabym w tym momencie
siedzieć na Florydzie, pod palmami, ale byłabym
tam całkowicie samotna. Wybieram więc Polskę,
bo tutaj mogę być z bliskimi. To ma dla mnie wartość. Jestem też wdzięczna za życie, za każdy dany
mi dzień.
— Tak, trzeba to podkreślić, że o tym, jak
ważna w twoim życiu jest rodzina, mówisz bardzo często. Ich wsparcie bardzo
pomaga?
— Oczywiście. Za moim sukcesem sportowym
i biznesowym stoi moja rodzina. Dużo im zawdzięczam. To moje siostry, szwagier, rodzice czy moi
przyjaciele z Olsztyna. Mam dziś przyjaciół na ca-
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— Są ludzie, którzy wciąż powtarzają: „przegrałaś”. No dobrze, ale tę walkę okrzyknięto walką
2020 roku, bez podziału na kategorie i wiek. Dziś
trzeba patrzeć w przyszłość. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, nie możemy iść na skróty. Życie to
wybory, za które musimy wziąć odpowiedzialność.

łym świecie, ale najbliżsi mojemu sercu zawsze
byli tutaj.

— O tym też piszesz w książce – najważniejsze, by być autentycznym i szczerym.
— Nie chcę być znana z tego, że jestem znana.
Za mną sukcesy, przegrane, bywało różnie. Jednak
mam swoje dziedzictwo kariery. Przecież jest może
jedna, a może dwie kobiety na świecie, którym udało się osiągnąć sukces podobny do mojego. Które
są na światowym poziomie. A ja jestem z Olsztyna.
Idąc do programu telewizyjnego czy biorąc udział
w przedsięwzięciu medialnym nigdy nie nastawiam
się na zarobienie pieniędzy czy ogromną sławę. Idę
tam, bo chcę się sprawdzić. Zobaczyć, jak radzę
sobie w innej dziedzinie. Dostaję czas telewizyjny,
okładkę. Ludzie robią ten błąd, że patrzą, ile mogą
dostać, chcą jak najwięcej. Nie dostrzegają wartości niematerialnej. Lubię się rozwijać. Robię wiele
rzeczy. Ostatnio nauczyłam się jeździć na snowboardzie, uczę się języka hiszpańskiego. Wróciłam
do wspinaczki, której zaczęłam uczyć się siedemnaście lat temu właśnie w Olsztynie, na ściance
w Elektroniku przy ulicy Bałtyckiej. Łatwo jest ludzi
oceniać. Nie przejmuję się tym. Jestem szczera.
Może ludzie nie lubią ludzi szczerych, ale ich szanują. Dla mnie ten szacunek jest najważniejszy.
— Ludzie szanują cię za twoją tytaniczną
pracę. Za to, ile jesteś w stanie poświęcić
dla walki. Zapamiętałam m.in. twoje katorżnicze zbijanie wagi przed walką z Rose
Namajunas. Nie wyobrażałam sobie, że
człowiek może to zrobić.
— Tak, jak wspomniałam wcześniej. Ograniczenia są jedynie w naszych głowach. Ale nie można
też stawiać ambicji ponad wszystko. Nie możemy
być chorobliwie ambitni. Zbyt często mamy w sobie dużo zachowań autodestrukcyjnych. Zrobimy
wszystko, by osiągnąć awans, zarobić więcej pieniędzy czy poszerzyć wpływy towarzyskie. Jeśli masz
pomysł, rób to, działaj, ale nie kosztem innych ludzi,
rodziny. Oczywiście moja rodzina płaci ogromną
cenę. Nie jestem tutaj z nimi. Przygotowanie do
walk tak, jest heroiczne. To wysiłek, który powoduje
ból. Nie tylko fizyczny, ale też psychiczny. Jestem
realistką. Uważam, że musimy przejść przez ciernie. Że przez ciernie dochodzimy do zadowolenia,
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Joanna
Jędrzejczyk:
Dziś trzeba patrzeć
w przyszłość.
Jeśli chcemy
osiągnąć sukces,
nie możemy iść
na skróty. Życie to
wybory, za które
musimy wziąć
odpowiedzialność.

— Książka „Czarno na białym” jest niezwykle osobista. Utrata pasa, przegrane,
zdrada, ogromna tęsknota za rodziną.
— Chcę pokazać właśnie, że jesteśmy tylko
ludźmi. Jestem mistrzynią, ale przede wszystkim
człowiekiem. Pokazuję, jak ważna jest równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
W moim słowniku nie ma miejsca na zdradę, zarówno osobistą, jak i biznesową. Tego nie toleruję i nie
akceptuję. Mam kręgosłup moralny, swoje zasady,
których się trzymam. Jasne, życie bywa przewrotne, zaskakuje. Nie idzie mi jedno, nie idzie drugie,
wali się to, wali się piąte. Ja dalej idę.
— Na pewno też, co zawsze podkreślasz,
będziesz wracać do Olsztyna.
— Tak, tutaj jestem szczęśliwa. To mój azyl. Kocham Olsztyn. Tutaj urodziłam się, wychowałam
i tutaj w przyszłości będą dorastać moje dzieci. Do
Stanów Zjednoczonych wracam pod koniec lutego,
gdzie spędzę ponad cztery tygodnie. Lecę obejrzeć
walkę Jana Błachowicza i wezmę udział w projekcie filmowym dotyczącym mojej walki roku. Będę
trenować i wrócę do Olsztyna na święta. Nie wiem,
jak potoczą się plany co do walk. Zobaczymy, jak
będzie rozwijać się sytuacja. Teraz za mną premiera kolejnej części mojej biografii – „Czarno na białym”. To już trzecia moja książka. Za miesiąc zaplanowana jest premiera filmu dokumentalnego HBO
o mnie. To fajny czas. Rozwijają się nowe kontrakty
partnerskie i biznesowe. Otwieram też w Olsztynie
fundację, która ma wspierać talenty dzieci. Wiem,
jak to jest być dziewczyną z ogromnym talentem,
samodyscypliną, zapałem, która musiała przejść
wiele, by osiągnąć sukces. Chcę pomóc im uwierzyć, że mogą osiągnąć sukces. Fundacja będzie
działać w Olsztynie, ale myślę, że zasięgiem obejmie całą Polskę, a także młodych utalentowanych
sportowców z całego świata.

sukcesu, sięgamy do gwiazd. Per aspera ad astra
– ta sentencja jest najbardziej namacalna przy
zbijaniu wagi. Ludzie często boją się sięgnąć po
sukces, spełniać marzenia, bo przyzwyczaili się,
że wciąż tkwią w swojej strefie komfortu i nie za
bardzo chce im się przekroczyć jej granicę. Niech
jednak nie narzekają, że czegoś nie mają. Nic nie
jest tak proste.
— Jesteś tytanem pracy?
— Zdarza się, że pracuję osiemnaście godzin
dziennie. Wiem, że są ludzie, którzy pracują jeszcze ciężej. Jednak ja przed laty pracowałam w warzywniaku po 12 godzin, trenowałam, a w weekendy
studiowałam dwa kierunki studiów. Ten heroizm
był we mnie zawsze.
— Twój heroizm przynosi efekty. Skończyłaś
trzy kierunki studiów, jesteś jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek MMA na
świecie. Mistrzyni.
— Ale jestem też człowiekiem, bardzo wrażliwą
kobietą. Po mojej przegranej walce ludzie w końcu zobaczyli, że JJ to nie tylko laska, która idzie
jak burza i pokonuje inne zawodniczki. Że jest też
osobą, która potrafi przegrać, upaść. Możesz mieć
pas, medal, mistrzostwo, ale klasę pokazujesz tym,
jak się podnosisz po upadkach. Gdybym się nie podniosła, to byłaby przegrana. Życie weryfikuje ludzi.
Lecz uznałam również, że jest za krótkie, aby skupiać się na upadkach. „Życie jest też długie i przede
mną wiele pięknych momentów”. Wierzę też, że
z każdej sytuacji jest wyjście.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

— Twoje starcie Weili Zhang było jedną z najlepszych walk w historii kobiecego MMA.
Uznano tę walkę za najlepszą w 2020 roku.

Joanna Jędrzejczyk
– polska zawodniczka boksu, muay thai,
kick-boxingu i mieszanych sztuk walki. Była
mistrzyni UFC – największej organizacji
MMA na świecie – oraz wielokrotna mistrzyni
świata muay thai (boksu tajskiego).
Autorka książki m.in. „Czarno na białym”
(Wydawnictwo Burda Książki).

fot. Szymon Brodziak

— To właśnie twoja przyjaciółka dała Ci dwie
najlepsze rady w życiu: „Po pierwsze, nigdy
nikomu niczego nie zazdrość, a po drugie,
naucz się dziękować za komplementy”.
— Tak, to ważne słowa. Bardzo często pozwalamy
innym ludziom podcinać nam skrzydła, umniejszać
nasze osiągnięcia. Jeśli ktoś pochwali twój wygląd,
podziękuj. Czerp z tego dobrą energię. Codziennie
jesteśmy wystawiani na wiele prób. To od nas zależy, ile mamy w sobie wiary i miłości, by stawić
im czoła. To od nas również zależy, czy będziemy
potrafili dzielić się z innymi radością życia. A jeżeli ludzie są przepełnieni żalem, nienawiścią, to do
nich wróci, bo wydarzenia z taką energią będą ich
spotykać i będą rozsyłać taką energię. Często wyolbrzymiamy problemy. Dla kogoś może być nim
nawet złamany paznokieć. Na co dzień spotykam
dzieci z Fundacji Cancer Fighters i widzę, jak bardzo nie doceniamy danego nam życia. Niektórzy
żyją tak, jakby jutra miało nie być. A trzeba żyć,
ale nie za wszelką cenę. Musimy doceniać każdy
nasz dzień i wiedzieć, jak spożytkować go we właściwy sposób.
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Już na zawsze pozostanę
ambasadorką mazur
W przestrzeni publicznej staWia na dialog i kompromis,
W życiu pryWatnym jej priorytetem jest rodzina.
identyfikuje się jako Wierząca patriotka i jakkolWiek
W pełni docenia piękno oraz kultury różnych stron
śWiata, to - jak podkreśla - już na zaWsze pozostanie
ambasadorką mazur. zapraszamy na rozmoWę
z rodoWitą ełczanką, senator małgorzatą kopiczko.
— Pani Małgosiu, mieszkańcy naszych mazurskich Małych Ojczyzn znają Panią doskonale z aktywności w naszym parlamencie, ale –
jak każdy człowiek, bo taka jest przecież nasza
natura – są ciekawi Pani od prywatnej strony.
Rozmawiam z rodowitą ełczanką, prawda?
— Tak, urodziłam się w Ełku i chociaż od wielu
lat mieszkam w moich ukochanych Chełchach,
to nasze piękne miasto odwiedzam regularnie,
mam tutaj również biuro. Gdy byłam dyrektorką
(na początku SP w Chełchach, następnie SP nr 2
w Ełku – przyp. red.), kupiłam w mieście mieszkanie, aby być bliżej szkoły i mocniej zaangażować
się w swoją misję, którą jest edukacja młodzieży.
Dobro dzieci zawsze było moim priorytetem.
— Wspomina Pani o misji, a mnie ciekawi
w tym kontekście, jak odbiera Pani swoją
obecność parlamentarną. Czy można powiedzieć, iż sprawowane stanowiska są niejako
narzędziami, które pozwalają Pani ową misję realizować?

— Jak najbardziej. Z szeroko pojętą edukacją jestem związana całe swoje dorosłe życie. Zostałam
nauczycielką tuż po ślubie i niezależnie od pełnionych funkcji i stanowisk cały czas staram się dbać
o sprawy edukacji. Jeżeli mam taką możliwość, to
zawsze szukam form wsparcia i zabiegam o interesy uczniów oraz infrastrukturę, która ma umożliwić naszej młodzieży poprawny rozwój, gdyż jak
wiadomo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”. Musimy pamiętać, aby
przyszłe elity naszej Ojczyzny szanowały swój kraj,
naszą kulturę i religię, ale równie ważne — a nawet
w pewnych momentach ważniejsze — jest, aby nie
miały uprzedzeń i były otwarte na świat.
— Patriotyzm, poszanowanie religii i szacunek dla każdego. Tak to mam rozumieć?
— Tak, z tym że chciałabym sprecyzować swoją
ostatnią myśl. Należy rozróżniać patriotyzm od
nacjonalizmu. Ten pierwszy to umiłowanie własnej Ojczyzny i poszanowanie każdej innej kultury,
podczas gdy nacjonalizm to już stawianie własne-

go kraju przed innymi. To postawa skrajnie mi obca
i rzecz niedopuszczalna dla każdego kierującego
się chrześcijańską miłością do bliźnich człowieka.
Jako wierząca katoliczka, zaangażowana kiedyś
w Akcję Katolicką, nigdy nikomu nie narzucam
własnego światopoglądu. Nigdy nie byłam i nie
będę adwokatką konfliktów, jestem ambasadorem
dialogu, zawsze go prowadzę i szukam porozumienia, czy to zawodowo, czy w życiu prywatnym.
— Wspomniała Pani wcześniej, że rozpoczęła Pani swoją misję pedagoga tuż po
ślubie. Jak ślub, to mąż, a jak mąż, to dzieci.
Dobrze zgaduję?
— Z mężem jesteśmy razem już od 33 lat i idziemy przez życie zgodnie. Mamy dwie przeurocze
córki, doczekaliśmy się nawet naszych ukochanych wnusiów. Cała trójka to dzieciaczki Anety,
naszej starszej córki, która jest absolwentką
Politechniki Warszawskiej (kierunku technologie
chemiczne) i wraz z mężem, a naszym cudownym
zięciem, prowadzi firmę z branży energetycznej.
Z kolei nasza młodsza pociecha, Paulina, studiuje.
Jest na trzecim roku prawa i ze swoim chłopakiem
Piotrem ma jeszcze czas ułożyć sobie życie.
— Czyli śmiało można powiedzieć, że stawia
Pani na rodzinę?
— Jak najbardziej tak. Rodzina jest dla mnie
najważniejsza. Najbardziej szczęśliwa jestem,
gdy do naszego domu rodzinnego w Chełchach
zjeżdża się cała nasza familia, gdy jest on pełny.
Uwielbiamy ze sobą przebywać, nieustannie się
wspieramy i możemy na siebie liczyć zawsze
i wszędzie. Należy pamiętać, że społeczeństwo
przecież składa się z rodzin. W tej kwestii od wieków nic się tak naprawdę nie zmieniło. Dlatego tak
ważne jest, aby rodziny były zgrane i zżyte. Piękna
rodzina to emanacja naszego kraju w takiej personalnej mikroskali, bo to rodziny tak naprawdę
tworzą nasz Naród.
— Czy w przerwach między tymi wszystkimi – jak zakładam – przyjemnymi obowiązkami znajduje Pani czas dla siebie? Ma Pani
jakieś hobby?
— Stare chińskie przysłowie mówi: „To nie jest
tak, że nie masz na coś czasu, po prostu nie umiesz
tego czasu zorganizować” i jest to najszczersza
prawda. Hobby? Uwielbiam tańczyć, podobnie jak
mój wspaniały mąż. Lubimy zarówno sprawdzone
tańce klasyczne, ale praktykujemy również nowoczesne i towarzyskie formy, np. ostatnio uczyłam
się samby. Coś wspaniałego! Uwielbiam tańczyć,
ale zazwyczaj robię to na większych imprezach,
jak np. wesela. Natomiast jeżeli chodzi o życie
codzienne, to staram się być cały czas aktywna
ruchowo. Najczęściej wybieram się na spacery
po okolicy, takie szybkie sportowo-rekreacyjne
marsze. Tutaj w pełni zgadzam się z powiedzeniem
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.
— Pani Małgorzato, zawsze podkreślała
Pani przywiązanie do Mazur, w tym Ełku i okolicy. Wiem, że często Pani podróżuje – bliżej
i dalej. Czy takie wojaże sprawiły, że Pani
optyka w tej kwestii się zmieniła?
— Zawsze doceniam piękno i kulturę regionów
oraz krajów, które odwiedzam. Dzięki temu pokochałam nasze urocze Mazury, Warmię i cały region
jeszcze mocniej. Zdrowe powietrze, czyste jeziora
oraz rzeki i przepastne lasy to nasze najlepsze wizytówki. Cały świat jest piękny, ale ja już na zawsze
pozostanę ambasadorką Mazur i jako taka zapewniam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
A nawet więcej – powinniśmy być z nich dumni.
Dziękuję za rozmowę.
Maciej Chrościelewski
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Trucking
Girl

Iwona Blecharczyk nocami siada za kierownicą
ciężarówki, którą wozi wielkogabarytowe
ładunki. Swoją codzienność relacjonuje
w mediach społecznościowych. Na samym
Instagramie ma prawie 130 tys. obserwatorów.
A ich liczba może wzrosnąć, bo polska
„Trucking Girl” wydała książkę.
— W polszczyźnie jeszcze nie przyjął
się żaden odpowiednik „kierowcy”, ale
ryzykuję i pytam: jak pani o sobie mówi?
Truckerka?
— Chyba po prostu: kierowca (śmiech). Ale nie
przykładam do tego wielkiej wagi.
— Z nauczycielką sprawa byłaby prostsza, ale pani nie zdecydowała się na ten
zawód. Wbrew wykształceniu, wbrew
oczekiwaniom rodziców…
— Przez rok pracowałam w tym zawodzie, ale
kiedy tata, który był dyrektorem szkoły, zaproponował mi pracę, odmówiłam. Trzy dni przed
terminem podpisania umowy, zostawiłam go na
lodzie. Byłam bardzo zdeterminowana, żeby znaleźć pracę w firmie transportowej, więc słałam
CV po całej Polsce i w końcu się udało.
— Co panią odciągało od tej szkolnej
tablicy?
— Nie czułam się wystarczająco dorosła
i doświadczona, nie czułam, żeby to było moje
powołanie. Nie lubię innym ludziom mówić, co
mają robić, jak żyć...
— Reakcja znajomych na tę decyzję?
— Na pewno nie wszyscy to rozumieli, zastanawiali się, o co mi chodzi.
— A o co pani chodziło?
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— O to, żeby robić to, co lubię. Jestem ciekawa świata, zawsze chciałam podróżować, ale
jestem też tak wychowana, że wiedziałam, że
nie mogę nie mieć pracy.
— W książce przyznaje pani, że jest pani
miłośniczką Hiszpanii. Na wakacje też
wybiera pani ten kraj?
— Nie, ja nigdy nie jeżdżę na wakacje.
— Jak to?!
— Po pierwsze, nie czuję potrzeby jeżdżenia
do miejsc turystycznych. Wolę kontakt ludźmi
i prawdziwą kulturą danego kraju, a taki zapewnia mi moja praca. Poza tym jestem chyba
pracoholiczką, bo wolne biorę tylko po to, by
zrealizować jakiś inny projekt (śmiech). W tym
roku wzięłam np. miesiąc bezpłatnego urlopu,
żeby nagrać program dla Discovery Channel.
Kiedy jednak tak się zdarzy, że nie pracuję, jadę
do swoich rodziców na Podkarpacie.
— I w Bieszczady. Widziałam zdjęcia na
Instagramie! (śmiech)
— No tak, pojechałam tam natychmiast po zakończeniu kwarantanny. Po północy wsiadłam
w auto, nad ranem byłam w Bieszczadach.
— Wspomniała pani o programie dla
Discovery…
— Muszę przyznać, że to była ogromnie trudna

fot. Artur Mulak

zawsze
w trasie
praca, po 20 godzin na dobę. Ale podjęłam się
jej, przede wszystkim dlatego, że dała mi szansę
jazdy ciężarówką po terenach, po których normalnie nie jeżdżę, czyli do Turcji, Chorwacji,
Słowenii. To było świetne doświadczenie, bo
poznałam inną kulturę i nauczyłam się nowych
rzeczy, które będę wykorzystywać w swoich nagraniach na YouTube.
— Mam wrażenie, że zarówno ten program, jak i pani książka „Trucking Girl”,
to dowód na to, że stawia pani przed
sobą cel popularyzatorski. Tym, co mnie
szczególnie ujęło, jest fakt, że występuje
pani w roli ambasadorki fundacji „Truckers Life” i upomina się pani o poprawę
warunków pracy pani grupy zawodowej.
Sporo uwagi poświęca pani np. zapleczu
socjalnemu, które jest zaniedbywane.
— Bardzo zależało mi na tym, żeby moja książka była wielowymiarowa i zrobiła coś dobrego.
Po pierwsze dla tych, którzy zastanawiają się,
czy chcą pracować w transporcie, żeby mieli
odwagę iść za swoimi marzeniami i nie obawiali się, że to jakaś degradacja społeczna, jak ja
się tego obawiałam. Po drugie, chciałam, żeby
ludzie, którzy nie są kierowcami zawodowymi,
lepiej zrozumieli specyfikę naszej pracy, żeby
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się na nas nie denerwowali, że się wyprzedzamy
itp. Chciałam też dotrzeć ze swoimi słowami do
osób, które mają wpływ na naszą codzienność
w trasie.
— Pisze pani sama o sobie, że była pani
„boidupą”. Czy Internet to szansa dla
introwertyków?
— Myślę, że tak. Okazuje się, że w sieci takich
introwertyków jak ja jest więcej. Internet daje
możliwość realizacji swoich artystycznych pasji
na własnych zasadach. O tym, jakie to cenne,
przekonałam się podczas realizacji programu
„Przygody truckerki”, kiedy to musiałam przez
2,5 tygodnia być ciągle z ludźmi. Odnotowywałam wtedy takie spadki energii, że potrzebowałam naprawdę chociaż godziny w samotności,
żeby się zregenerować.
— W swoim podejściu do własnego wyglądu, przeszła pani w swoim życiu kilka
etapów: od Iwony – strojnisi, przez Iwonę
w męskich ubraniach, do Iwony, która robi
make-up, żeby dobrze wyglądać na nagraniu z ciężarówki.
— Jako dziewczyna zaczęłam szyć, bo lubiłam
się stroić, a rodziców nie było stać na to, żeby
kupować mi kreacje, które sobie wymyślałam.
Z kolei kiedy zaczęłam jeździć, kupiłam zapas

męskich ubrań, bo nie chciałam zwracać na
siebie uwagi kierowców. Chciałam im też dać
tym sygnał, że nie przychodzę, żeby gwiazdorzyć, ale po to, żeby pracować i jak najwięcej
się nauczyć. Nie chciałam, żeby ktokolwiek
cokolwiek za mnie robił albo myślał, że tego
chcę. Kiedy już osiągnęłam swój cel, wróciłam
do siebie (śmiech). Ale, oczywiście, nie stroję się
w pracy tak, jakbym szła na imprezę.
— Duże wrażenie zrobił na mnie fragment pani książki, w którym opisuje pani
trudności, z jakimi zmagała się żona
pani ciężarówkowego współtowarzysza.
Sugerowano jej, że sytuacja, w której jej
mąż jeździ z młodą dziewczyną, nie może
się skończyć inaczej niż zdradą. Ujęło
mnie, że podkreśla pani godność, z jaką
to znosiła i opowiada to pani tak, jakby
to było trudne tylko dla niej. A przecież
i panią te komentarze musiały boleć…
— Chciałam jej w ten sposób podziękować za
to, że także dzięki niej miałam możliwość w tym
pierwszym decydującym miesiącu mojej pracy
uczyć się od fajnego człowieka. Gdyby Magda
nie zgodziła się na moją pracę z Piotrkiem, kto
wie, jakim byłabym dzisiaj kierowcą, jaki bym
miała „driverski” kręgosłup moralny…

— Stereotypy to niejedyny problem
kierowców. Pisze pani także o kłopocie,
jaki sprawiają państwu czasem nielegalni
imigranci…
— Tak, chociaż wydaje się, że sprawy zostały
nieco uregulowane, to nadal gigantyczny problem… Chodzi tu o sytuacje, kiedy osoby chcące
nielegalnie przekroczyć granicę, ukrywają się
w pojazdach bez wiedzy kierowców. Tymczasem, kiedy tacy pasażerowie na gapę zostaną
ujawnieni, kierowca może mieć ogromne kłopoty. Trudno jest mu udowodnić, że nie wiedział,
że bierze udział w czymś niezgodnym z prawem.
Kierowcy, z którymi rozmawiałam, opowiadali
mi także o sytuacjach, w których taka zatrzymana osoba wmawiała policjantom, że kierowca
wziął za taki przewóz pieniądze…
— Co jeszcze spędza sen z powiek kierowcom?
— Na pewno zarobki. W połowie roku upadło
też sporo firm, ale trudno nawet powiedzieć,
żeby to było spowodowane pandemią, bo informacje o kryzysie w branży pojawiały się już
wcześniej. Splajtowały przede wszystkim te
najmniejsze firmy, których właściciele mieli
w posiadaniu jedną ciężarówkę i często decydowali się jeździć za jakieś naprawdę niskie wynagrodzenie, psując tym samym, niestety, rynek.
— Jak wygląda pani typowy dzień w pracy?
— Na co dzień pracuję w transporcie specjalistycznym, więc moja codzienność zasadniczo
różni się od pracy kierowców w standardowym
transporcie. Ja jeżdżę najczęściej nocami
i wożę łopaty do turbin wirników wiatrowych.
To są długie ładunki – maja one około 60-70 m.
Jeżdżę ze swoim pilotem, w konwoju trzech ciężarówek. Na początku i końcu transportu jeździ
ekipa odpowiedzialna za demontaż i montaż
znaków drogowych, które czasem nam przeszkadzają. Nad ranem dojeżdżam na parking
i idę spać. Śpię około 5-6 godzin i wówczas mam
czas dla siebie. Poświęcam go m.in. na swoje
media społecznościowe oraz, oczywiście, na
przygotowanie i zjedzenie posiłków. Zdarza się
czasem, ale nie zawsze, że wieczorem robię sobie godzinną drzemkę i… ruszam znów w drogę.
— Pamięta pani ten dzień, kiedy pojawiła
się wiadomość od firmy Mattel, że Barbie
zyska pani twarz?
— Pamiętam. Maila odebrałam, czekając w kolejce na prysznic. Na początku uznałam, że to
jakiś wkręt. Znałam ideę Barbie Shero, czyli lalek wzorowanych na prawdziwych postaciach,
wiedziałam, że Martyna Wojciechowska rok
wcześniej odebrała swoją Barbie, więc wydawało mi się to niemożliwe, żebym to ja była tą
kolejną kobietą po Martynie Wojciechowskiej.
Kiedy dotarło do mnie, że to prawda, miałam
poczucie, że to ogromny zaszczyt. Myślę, że ta
akcja, w której przedstawia się dziewczynkom
różne kobiety, pełniące różne funkcje i wykonujące różne zawody, motywuje dziewczynki do
tego, by nie rezygnowały z marzeń.
Daria Bruszewska-Przytuła
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odwaga

w sypialni

siĘ opŁaca

MężczyznOM, Którzy nAOglądAli Się
FilMów POrnOgrAFicznych częStO
wydAJe Się, że Są bOgAMi SeKSu – Mówi
JOAnnA KeSzKA, eduKAtOrKA SeKSuAlnA.
zAchęcA, by SPOJrzeć nA SeKS z inneJ
StrOny. teJ MnieJ POwAżneJ.
— O seksie mówi już pani od lat, właśnie ukazała się pani książka „Potęga
zabawnego seksu”. Ale czy o tym, by
czerpać radość z seksu, wciąż trzeba nam
przypominać?
— Tak, bo wciąż w tych polskich sypialniach
panuje taki poważny, nobliwy nastrój. Pisząc
„Potęgę zabawnego seksu” chciałam pokazać,
że można spojrzeć na seks z zupełnie innej
perspektywy. Byśmy w końcu przestali myśleć
nieustannie o tym, co nam w sypialni wypada,
a co nie wypada robić. Postawić krok w kierunku tego, co nie jest tak szalenie poważne,
sprawdzone, ograne i znane. Przekroczyć konserwatywne granice wyznaczone przez linię
penisa i pochwy. Wbrew zasadom, zakazom,
niepewności własnej i cudzej, konwenansom,
opiniom innych na nasz temat, krępującym
przekonaniom, na przekór przaśności i bylejakości. Pozwolić sobie na trochę swobody
we własnym łóżku. Powinniśmy mówić, na co
mamy właściwie ochotę w sypialni. A odpowiedź
na to pytanie nie zawsze jest prosta.

Fot. łukasz Sokół

— Skąd mamy wiedzieć, czego chcemy,
skoro u nas praktycznie nie rozmawia się
o seksualności.
— No tak, bo u nas sferę seksualności wyznaczają trzy wyrazy rozpoczynające się na literę
„P”, czyli penis, pozycja i penetracja. Piszą do
mnie kobiety, które zwierzają się, że poznają
nowych partnerów i ci zwykle zapewniają, że
są dobrymi kochankami. Dlaczego? Bo znają się
na pozycjach, seksie oralnym i próbowali nawet
seksu analnego. Tak naprawdę te stwierdzenia
świadczą jedynie o braku edukacji seksualnej
tych panów. Bo włożyć penisa do dowolnego
otworu na mapie kobiecego ciała nie jest bar-
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Joanna Keszka – trenerka kreatywnego seksu, specjalistka w temacie
kobiecej seksualności, edukatorka seksualna i twórczyni scenariuszy erotycznych. Autorka poradników i książek o seksie: „Grzeczna to już byłam”
i „Potęga zabawnego seksu”. Prowadzi warsztaty i szkolenia w całej Polsce.
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dzo zaawansowaną umiejętnością erotyczną.
Mężczyznom, którzy naoglądali się filmów pornograficznych często wydaje się, że są bogami
seksu. Tymczasem pornografia może być ciekawym gadżetem erotycznym, ale na pewno nie
źródłem wiedzy. Filmy pornograficzne, nawet
te niskobudżetowe mają reżysera, scenariusz
i nie mają absolutnie nic wspólnego z normalnym życiem. To tak, jakby ktoś sobie wymyślił,
że po obejrzeniu „Gwiezdnych wojen” będzie
mógł pilotować statki kosmiczne. To tak nie
działa. Zachęcałabym więc, by panowie zaczęli korzystać z bardziej wiarygodnych źródeł.
A można zacząć od zapytania partnerki, czego
oczekuje, co jej się podoba, czego chce więcej,
co ją wprawia w dobry nastrój, co jej sprawia
przyjemność. Nie tylko w czasie samego seksu,
ale też przed i po.
— No tak, ale wychowuje się nas w ten
sposób, że o seksie nie potrafimy rozmawiać. Edukacja seksualna nie istnieje.
— Dlatego też od wielu lat staram się pisać
o seksie pokazując możliwości. W polskich
rozmowach o seksie dominuje strach. Mówi się
o chorobach, problemach. W ten sposób wiedzę
o seksualności przekazują młodym dziewczynom rodzice. Zwykle temat seksu pojawia się
dopiero w chwili, kiedy dziewczyna jest nastolatką. I wtedy spanikowani rodzice nastolatce,
wyjeżdżającej na przykład na wakacyjny obóz,
pakują do plecaka prezerwatywy i straszą
chorobami wenerycznymi i niechcianą ciążą.
Młodym ludziom od początku przedstawia się
seks jako źródło nieszczęść. I to złe podejście.
My, dorośli ludzie, uprawiamy seks z innego
powodu. I pora w końcu powiedzieć otwarcie,
że uprawiamy seks, bo to jest przyjemne i ekscytujące i jest częścią naszego życia. Trzeba
jednak mieć wiedzę o naszej seksualności, by
ta sfera kojarzyła się z relaksem, swobodą. Poczuciem, że będąc nago, w sypialni, w końcu
możemy być sobą. Jednak dla wielu osób jest
to zbyt trudne. Wstydzimy się swojego ciała, nie
akceptujemy go. Wstydzimy się swoich potrzeb.
Przychodzą do mnie kobiety i mężczyźni i opowiadają o swoich rozterkach. Jedni martwią
się, że ich potrzeby seksualne są zbyt dziwne, inni – że zbyt normalne. I tak wszyscy się
wstydzimy, martwimy. A ja napisałam książkę
„Potęga zabawnego seksu”, by w końcu nie bać
się tego seksu.
— I czerpać z niego radość?
— No tak, chciałabym, byśmy w końcu pozbyli
się strachu. Poczucia, że coś robimy nie tak.
Kobiety w naszym kraju mają pod tym względem bardzo trudno. Boją się interesować własną seksualnością, bo nie chcą być postrzegane jako łatwe, puszczalskie. Te słowa bolą,
a zdarza się, że wypowiadają je bliskie osoby.
Jesteśmy dosyć konserwatywnym krajem. Na
kobiecej seksualności odbija się to bardzo mocno, kobiecie wciąż przypisuje się rolę bierną.
To mężczyzna ma prawo inicjować i odczuwać
przyjemność. Kobiety uczą się, by nie ujawniać
swoich potrzeb seksualnych. Ona jest łatwa,
a on jest Don Juanem. I to jest krzywdzące dla
kobiet, ale również dla mężczyzn. Kiedy seks
ogranicza się do mechanicznej penetracji,
bez skupiania się na potrzebach partnerki,
nie wnosi to niczego dobrego. Najważniejsze

Seks jest
nieodłącznym
elementem naszego
życia. Wszyscy dorośli
ludzie mają czasami
mniej, a czasami
bardziej aktywne życie
seksualne. Warto więc
coś zmienić. Zapomnieć
o tym, co mówią inni,
co narzuca nam nasza
kultura i zastanowić
się, co możemy zrobić
fajnego w sypialni
— mówi Joanna Keszka,
trenerka kreatywnego
seksu, edukatorka
seksualna.
jest przyznać się przed sobą, że o seks trzeba
dbać, jak o wszystkie inne sfery życia. Dobrym
kochankiem jest mężczyzna, który w seksie
daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i swobody. Urozmaicony seks jest fajny
i zapewnia dużo zabawy. Jeśli więc partnerka
wychodzi z propozycją uatrakcyjnienia naszego
życia seksualnego, mężczyzna powinien wziąć
sobie jej sugestie do serca. Ale niestety u nas
mężczyźni boją się kobiet, które mają własne
pomysły w sypialni. Apeluję do mężczyzn:
odwaga w sypialni się opłaca. Ważna jest też
otwartość. Napisałam więc „Potęgę zabawnego
seksu”, bo tam każdy znajdzie przepis na seks,
który mu odpowiada.
— I byśmy w końcu przestali w sypialni
być takimi smutasami…
— Tak, bo to u nas wciąż duży problem. Wiele
osób, które mają za sobą wiele doświadczeń seksualnych, partnerek ma ten sam problem. W łóżku wciąż robią to samo. To jest związane właśnie
ze strachem. Obawą, że źle wypadniemy, że się
nie sprawdzimy, że ktoś nas wyśmieje. Może okazać się, że przez wiele lat nasze życie seksualne
związane było z lękiem. A przecież właśnie nasza sypialnia jest takim miejscem, gdzie w końcu
warto odważyć się, by w końcu być sobą. By tam
poznać nasze oczekiwania. By tam czerpać przyjemność. Piszę też o tym, że najgorszym słowem
w seksie jest to zaczynające się na literę „P”. „P”
– jak perfekcja. Kiedy mężczyźni kreują się na idealnych kochanków, a kobiety w sypialni są takie
eleganckie. Mają niby te orgazmy, ale takie ciche,
by faceta zadowolić, a jednocześnie nie przestraszyć. Wszyscy w tej sypialni udajemy. No dobrze,
mężczyźni będą mieć z tego seksu przyjemność,
a kobietom pozostanie nadzieja, że następnym
razem będzie lepiej.

— Nie stać nas na szczerość?
— Szczerość okazuje się często w konserwatywnych łóżkach małżeńskich i pozamałżeńskich drogą walutą. Kobiety zachęca się
bardziej do poświęcania w łóżku „żeby jemu
było dobrze”, niż do odkrywania czego same
chcą i jak mogą to otrzymać. Jednak jesteśmy
przecież dorosłymi ludźmi. Seks jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszyscy
dorośli ludzie mają czasami mniej, a czasami
bardziej aktywne życie seksualne. Warto więc
coś zmienić. Zapomnieć o tym, co mówią inni, co
narzuca nam nasza kultura i zastanowić się, co
możemy zrobić fajnego w sypialni. By w końcu
zacząć się w tej sypialni bawić. Zabawa i śmiech
pokonują lęk i wstyd. Ta odwaga się opłaca, bo
dzięki temu każdy z nas może odkryć, że może
czerpać przyjemność z seksu. Podkreślam też,
że bycie dobrymi kochankami nie oznacza znajomości kamasutry czy dziwnych pozycji i innych
magicznych sztuczek. Niektórym wydaje się, że
są nowocześni, bo uprawiają seks w trójkącie.
Jednak jeśli nadal robimy dokładnie to samo,
co robiliśmy wcześniej w dwójkę, to gdzie tutaj
jest nasza swoboda? Wyzwolenie? Ludzie nudzą
się w sypialni, bo wciąż robią to samo. Szukają kolejnych bodźców, zmieniają partnerów,
partnerki. Ale to nic nie wnosi, bo wciąż robią
to samo. Zachęcam, by w końcu coś zmienić.
Zrobić w końcu w sypialni coś nowego. Coś, co
sprawi nam przyjemność. Dobry kochanek czy
kochanka sprawia, że każda pieszczota i każde
dotknięcie jest czymś fascynującym. W książce
„Potęga zabawnego seksu” daję dużo wskazówek, bo wiem, że jest wiele osób, które chciałyby
wprowadzić zmiany w swoim życiu seksualnym
i związku, ale nie wiedzą od czego je zacząć.
— No tak, bo przecież nie będziemy
szukać inspiracji w filmach pornograficznych.
— Ale jeśli udawanie, że jesteśmy bohaterami
takiego filmu sprawi nam przyjemność, to dlaczego nie? Wśród propozycji w książce każdy
znajdzie przepis na seks dla siebie. Są pomysły
na seks na wyjątkowe okazje, ale też wspomniane wcześniej przepisy na zabawny seks, wśród
nich role play, czyli bycie w łóżku trochę sobą,
a trochę kimś innym. Nie bójmy się dokazywania. To nie wspólne baraszkowanie, ale rutyna
i zbędna powaga są bardzo szkodliwe, bo odbierają nam radość z seksu. Rozmawiajmy o seksie,
naszych pomysłach, ale niech będą to dialogi
pełne życzliwości i otwartości, wolne od ośmieszania, a przede wszystkim od zawstydzania.
— Bo ta rozmowa o seksie jest nam
bardzo potrzebna. Podobnie, jak edukacja
seksualna. Już wiadomo, że powstaną kolejne odsłony „Potęgi zabawnego seksu”.
— No tak, zawsze mam wielkie plany (śmiech).
W przygotowaniu są kolejne części: „Potęga
zabawnego seksu kontratakuje”, „Powrót potęgi zabawnego seksu”. To za chwilę. Jednak
dziś mam takie marzenie. By w każdym domu,
obok książek kucharskich z przepisami na dobre,
urozmaicone potrawy stała moja książka z przepisami na seks. Byśmy nie bali się, nie wstydzili
i odkrywali jak ten dobrze doprawiony seks zbliża nas do siebie i ile daje radości.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
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My

w czASie PAndeMii
TRUDniEJ O MiłOŚĆ
z PSychOlOgicznegO PunKtu widzeniA więKSzOść związKów, Które nie
Są „SKOnSuMOwAne” w ciągu 30 PierwSzych dni znAJOMOści, MA PóźnieJ
O POłOwę więKSze SzAnSe nA PrzetrwAnie — PrzeKOnuJe dr JulitA
czernecKA z uniwerSytetu łódzKiegO. czy w trAKcie PAndeMii liczbA
użytKOwniKów POrtAli rAndKOwych wzrOSłA?

KARinA, 26 lAT, singielKA:
Myślę, że miłość w trakcie pandemii znaleźć
jest o wiele ciężej niż wcześniej. W czasie lockdownu choćby studenci uczyli się zdalnie i wrócili do swoich domów rodzinnych. Od listopada
do maja nie było imprez czy otwartych pubów,
więc wtedy trudno było znaleźć jakieś publiczne
miejsce, gdzie można byłoby się pozna. Na pewno zdarzało się mniej okazji, bo większość osób
zamknęła się w czterech ścianach.
Jestem stałą użytkowniczką Tindera, konto
w aplikacji mam z przerwami od trzech lat i
do tej pory nie udało mi się zbudować związku
z żadnym poznanym tam mężczyzną. Miałam
wrażenie, że odkąd wybuchła pandemia, na
Tinderze nic się nie zmieniło. Widziałam tam
wielu „starych wyjadaczy”, których znałam już
wcześniej, ale być może się mylę. Z Piotrkiem
byłam sparowana i pisałam już wcześniej, ale
były to raczej zdawkowe wiadomości. W trakcie
pandemii po raz kolejny zainstalowałam aplikację i wróciłam na Tindera. Wtedy także trafiłam
na Piotrka i tak odnowiliśmy kontakt. Podczas
lockdownu pisaliśmy ze sobą codziennie, toczyły
się między nami rozmowy na rożne, bieżące, ale
też bardzo osobiste tematy. Miałam wrażenie, że
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bardzo zbliżyliśmy się do siebie. Złapałam się
nawet na tym, że czekałam na codzienne wiadomości od niego, mówienie sobie dzień dobry
czy dobranoc.
Oboje byliśmy za tym, by w końcu spotkać się
na żywo i bliżej poznać. Bardzo często mimowolnie w rozmowie nawiązywaliśmy do tych
planów spotkania się. Ale pandemia trwała, a
ono nie nadchodziło. Ustaliliśmy, że dopiero kiedy wszystko wróci do normy, to wybierzemy się
na jakiś spacer albo drinka i przełamiemy lody.
Takie umawianie się i obiecywanie trwało od
lutego do maja. Kiedy druga fala pandemii minęła, czułam że nadchodzi czas, kiedy wreszcie
zweryfikujemy, czy się sobie podobamy. Ale przyszła codzienność, każdy znów musiał przyzwyczaić się do normalnego rytmu pracy. Do tego
zmieniałam akurat mieszkanie i byłam mocno
zajęta wyprowadzką. Więc spotkanie nadal „wisiało w powietrzu”, wciąż mieliśmy ze sobą kontakt, choć z każdym dniem był on coraz bardziej
lakoniczny. Kilka razy on nie mógł się spotkać,
kolejnych kilka razy ja odmówiłam ze względu
na pracę czy obowiązki rodzinne.
Do upragnionego spotkania w końcu doszło,
ale na pewno nie wyobrażałam sobie, że wyglą-

dać będzie ono w taki sposób. Miała to być przecież kolacja czy spacer we dwoje, a natknęliśmy
się na siebie na jednej z plenerowych imprez w
trakcie wakacji. Każdy był w towarzystwie swoich znajomych, więc speszeni zamieniliśmy ze
sobą dosłownie dwa słowa. Po tym spotkaniu
kontakt internetowy z dnia na dzień zupełnie
się urwał.
Do dziś zastanawiam się, czemu tak się stało, że oboje zaniechaliśmy kontaktu i dalszego
rozwoju tej relacji. Jestem zła i rozczarowana,
bo wydawało mi się, że jesteśmy na takim poziomie relacji i że tak wiele już o sobie wiemy,
że spotkanie będzie wyłącznie formalnością i
początkiem czegoś nowego. Do dziś myślę też,
że więź, którą nawiązaliśmy w internecie była
szczera i nie wierzę w to, żeby on choć trochę
się w to nie zaangażował.
Pandemia pozornie pomogła nam, bo w czasie lockdownu oboje mieliśmy czas i chęć, by się
wzajemnie poznawać i długo rozmawiać. Ale z
drugiej strony mogła być naszym „przekleństwem”. Bo przecież mogło być tak, że oboje w
tym czasie potrzebowaliśmy kogoś bliskiego, ot
tak na chwilę, by po kilku miesiącach powrócić
do normalności i życia w pojedynkę.

fot. Bartosz Kalwiński
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O randkowaniu w czasie pandemii
rozmawiamy z dr Julitą Czernecką
z Uniwersytetu Łódzkiego, socjologiem
i autorką publikacji na temat życia singli
w trakcie pandemii:
Czy w trakcie pandemii zmieniła się liczba użytkowników portali
i aplikacji randkowych?
W pierwszym miesiącu pandemii wzrosła ona o jedną czwartą. I to
niezależnie od kraju. Wszystkie portale, łącznie z największym na świecie
Match.com, zanotowały wzrost liczby zarejestrowanych osób i ilości
logowań. I te wzrosty do tej pory się utrzymały. Tylko latem ubiegłego
roku zanotowano lekką odwilż, ale jako że wszyscy szykowali się na drugi
lockdown, to ludzie w większości zachowali swoje profile. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że u jednej trzeciej singli w czasie
pandemii pojawiła się refleksja, że warto byłoby być w stałym związku.
Ale kolejna jedna trzecia stwierdziła, że dobrze funkcjonuje w lockdownie i poszerzył się ich krąg znajomych. Uznali, że relacje z ludźmi im się
poprawiły, bo wreszcie mieli czas na odświeżenie starych kontaktów i
nawiązanie nowych.
Czy większość logujących się na portale randkowe w czasie pandemii robiła to z nudów?
Myślę, że też, ale głównie była to alternatywa dla poznawania ludzi w
środowisku „naturalnym” - na przykład w pubach czy klubach. Osoby,
które były nastawione na poszukiwanie partnera zaczęły intensyfikować
znajomości i uskuteczniać randki online. Pojawił się wysyp form wirtualnych randek, ponieważ w czasie lockdownów ludzie praktycznie się nie
spotykali. Z badań wynika, że 90 procent w tych warunkach uważało za
nieodpowiedzialne wyjście choćby na spacer z obcą osobą. Więc zamiast
w kinie czy kawiarni, ludzie spotkali się na Skypie czy Messengerze. Jeśli
komuś się dobrze rozmawiało, to te randki były bardzo udane i trwały
nawet po kilka godzin. Ludzie opowiadali mi, że potrafili w ten sposób
nawet zjeść razem kolację czy choćby coś ugotować.
A jeśli źle nam się rozmawiało?
To jest właśnie druga strona tej weryfikacji. Jeśli randka online była
nieudana, to osoby dziękowały sobie i nie kontynuowały tej znajomości.
Wniosek jest taki, że jeśli mamy dłuższy czas na zapoznanie się właśnie
poprzez rozmowy online, to potrafimy się wzajemnie bardzo dobrze poznać.
Czyli spotkania online przyczyniają się do zacieśnienia relacji?
Na pewno. Z psychologicznego punktu widzenia większość związków,
które nie są „skonsumowane” w ciągu 30 pierwszych dni znajomości, tylko poźniej mają o połowę większe szanse na przetrwanie. Bardzo szybkie
poddanie się namiętności i bliskości w wymiarze fizycznym powoduje,
że związek nie jest zbudowany na intymności i zaufaniu. W rezultacie
znajomość jest spłycana i często ludzie nie mają potrzeby pogłębiania
jej. W konsekwencji się sobą nudzą i nic za tym nie idzie. Atrakcyjność
fizyczna to tylko jeden z aspektów atrakcyjności interpersonalnej. Nie
było w ten sposób możliwości weryfikacji cech osobowości, zachowań,
które za tym stoją, wspólnych zainteresowań. Widzieliśmy osobę przez
te „różowe okulary”, a potem okazywało się, że jesteśmy bardzo różni w
innych obszarach życia, więc trudno nam funkcjonować razem. Jeśli więc
trwała pandemia i ludzie rozmawiali ze sobą online przez parę miesięcy,
to automatycznie lepiej się poznawali. Potem kiedy już spotykali się w
cztery oczy w realnym świecie, to relacja miała już mocny fundament.

Rozmawiając online nie wiemy jednak jak dana osoba pachnie,
jak się porusza, czy ma jakieś tiki, które będą nas irytować. Dopiero na żywo wychodzą takie szczegóły.
Oczywiście, że one wcześniej czy później wyjdą. Kamera w komputerze czy telefonie na szczęście daje możliwość zobaczenia ruchu osoby
czy usłyszenia tembru głosu. To ulega weryfikacji. Ale zapachu już nie
poczujemy. A przez zapach przecież dobieramy się biologicznie, według
genotypów. Za tym idzie pocałunek, który również ma sprawdzi, czy genetycznie do siebie pasujemy. Jeśli przyjemność sprawia nam całowanie
się z kimś, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze i jest duża szansa
na ten „reprodukcyjny sukces”. Rozmawiając wyłącznie online, przedłużamy ten moment weryfikacji, czy ktoś nam pasuje. Zawsze istnieje
niebezpieczeństwo, że zakochamy się w pewnym wizerunku, a na żywo
czeka nas rozczarowanie. Czyli z jednej strony, przez rozmowy online
jest szansa na pogłębienie więzi, ale z drugiej im szybciej się poznamy
w realu i zweryfikujemy, czy się sobie podobamy, tym lepiej.
REKLAMA
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Casanova pierwsze teoretycznie podstawy Ars Amandi zdobył
w wieku 12 lat, gdy zauroczył się Bettiną, córką dyrektora szkoły
w Padwie, doktora Gozziego. Co ciekawe, przyszły mistrz flirtu
i kochanek wszechczasów dostał wówczas kosza!

C

asanova to po dziś dzień synonim
zręcznego kobieciarza, bawidamka,
kochanka i mistrza flirtu i właśnie
przez taki pryzmat jest odbierany
przez współczesne społeczeństwo
„oryginalny” posiadacz owego — jakże spopularyzowanego — nazwiska, Giacomo Casanova.
O ile powyższa opinia jest jak najbardziej uzasadniona, to już mało kto zdaje sobie sprawę, że
bohater naszej opowieści miał znacznie szersze
horyzonty zainteresowań, niż tylko sprawy należące do domeny Amora. Giacomo Cassanova
był również literatem, filozofem, dyplomatą
i masonem. Do tego ta szalenie intrygująca
postać ocierała się o wizjonerstwo (teraz byśmy
go zapewne pod tym względem zaklasyfikowali
jako cybernetyka/futurystę).
Jednak przede wszystkim Casanova został
zapamiętany przez historię jako awanturnik
i prawdziwy koneser kobiet, które to — jak sam
zresztą przyznawał w swoich „Pamiętnikach” (to
one zapewniły mu popularność wśród ludzi jego
epoki) — były jego największą miłością.

Ambasador epoki rozkoszy
Historia życia Giacomo Casanovy jest żywym
obrazem dogorywającej wraz z nim epoki, w której hołdowano takim atrybutom charakteru jak
ogłada towarzyska, rzetelne wychowanie i wykształcenie, ale w czasie której równie mocno
doceniano spryt, obrotność i znajomość intryg
dworskich. Pod tym względem Casanova może
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być uznawany za „prawdziwego” reprezentanta
swoich czasów. Jednak na początku jego barwnego życia, nic nie zapowiadało, że z małego
Gucia wyrośnie największy kochanek w dziejach świata.

„Magiczne” dzieciństwo
upośledzonego Gucia
Giacomo Casanova urodził się w rodzinie weneckich aktorów i był najstarszym z sześciorga
rodzeństwa. Od 8 roku życia mały Giacomo był
wychowywany przez babkę, ponieważ po śmierci
jego ojca, matka występowała w całej Europie
i bardzo rzadko zaglądała do małego syna. No cóż,
być może — zabrzmi brutalnie — nie miała do tego
zbytniego powodu. Mały Giacomo był uznawany
za upośledzone i niedorozwinięte dziecko. Poza
tym był bardzo wątły fizycznie i nieustannie na
coś chorował.
Wszystko zmieniło się pewnego dnia, gdy za
leczenie krwotoków z nosa małego Gucia wzięła
się pewna wiedźma rezydująca na jednej z Wysp
Murano (w pobliżu Wenecji). Po wizytach u tajemniczej kobiety Casanova zaczął się błyskawicznie
rozwijać intelektualnie oraz fizycznie, by finalnie
wyrosnąć na dorodnego młodzieńca.
Pierwsze koty za płoty?
Tutaj możemy zauważyć, że bohater naszej
opowieści miał do czynienia z kobietami od samego początku, oczywiście nie w relacjach „seksualnych”. Pierwsze doświadczenia — póki co

jeszcze dotyczące strice uczucia zakochania —
Casanova zdobył w wieku 12 lat, gdy zauroczył
się Bettiną, córką dyrektora szkoły w Padwie,
doktora Gozziego. Co ciekawe, przyszły mistrz
flirtu dostał wówczas kosza!
Praktyczną wiedzę z zakresu Ars Amandi
zdobył najprawdopodobniej w… seminarium
duchownym, w tejże samej Padwie. Przełożeni
nakryli go in flagranti w łóżku z innymi seminarzystami. I to dwa razy. Giacomo był tam
już spalony.
Od czego jednak jest mama, która przecież
zawsze „kocha najbardziej”. Ta wstawiła się za
przejawiającym coraz większe inklinacje do hulaszczego trybu życia synkiem i „załatwiła” mu
posadę sekretarza biskupa pewnego włoskiego
miasta, Martirano. Widząc panujące tam ubóstwo i zacofanie mentalne, Giacomo wytrzymał
zaledwie 60 godzin, po czym postanowił wykuwać swój los w Stolicy Świata, czyli Rzymie.

Narodziny mistrza Ars Amandi
I w zasadzie od tego momentu zaczyna się
„właściwa” historia Giacomo Casanovy, jako
człowieka wielu talentów, birbanta, awanturnika, no i przede wszystkim jako klucznika
kobiecych serc (i jak pokazał czas, również
ich majątków).
W Wiecznym Mieście dojrzewający Casanova
czuł się jak ryba w wodzie. W 1744 roku widzimy
go jako sekretarza kardynała Acquavivy, a ten
był nie byle kim, bo ambasadorem Hiszpanii

przy Watykanie. Po pewnej aferze, w której Giacomo był niewinną ofiarą, emigrował z Rzymu
i postanowił zostać żołnierzem w szeregach
armii weneckiej. Dzięki temu zwiedził wyspę
Korfu oraz Konstantynopol.
Bardzo szybko powrócił do Rzymu i zajął się…
grą na skrzypcach! Pewnego dnia uratował po
przedstawieniu życie jednemu z widzów. Tym
okazał się być senator Bragadini, który doznał
ataku serca. Bardzo szybko docenił swojego wybawcę i od tego momentu młody Giacomo żył
obficie na koszt bajecznie bogatego możnego.
4 lata później Casanova opuścił Wenecję
i wówczas spotkał — jak sam ją później określał — miłość swojego życia, tajemniczą Francuzkę Henriettę (najprawdopodobniej Jeanne
Marie d’Albert de St. Hippolyte). Kochanka pozostawiła Casanovę po półrocznym romansie,
dochodząc do wniosku, że ją też zapomni (tak
wyryła podobno diamentem na lustrze, w ramach pożegnania). Co istotne dla naszej opowieści, Henrietta odezwała się do porzuconego
kochanka wiele lat później, przyznając w swych
listach, że był on miłością jej życia.

Masoneria kluczem
do udanego życia?
Młody Giacomo został w 1750 roku masonem
wstępując do loży wolnomularskiej we francuskim Lyonie. Od tego momentu świat wielkiej
polityki i bogatych dworów stanął przed nim otworem. W kolejnych latach Casanova poznawał
mnóstwo znamienitych ludzi epoki by wymienić
choćby Woltera, hrabiego de Saint-Germain, Jakuba Rousseau czy też madame de Pompadour.
Korespondował z władcami, pracował jako
sekretarz i dyplomata kilku krajów i przebywał
w wielu miastach. Każdy taki pobyt niemal zawsze kończył się dobrowolnym „usuwaniem
w cień” przez samego Giacomo lub oficjalnym
„wyrzucaniem” go za rozmaite, większe i mniejsze, afery. Już na samym początku swoich europejskich wojaży, w 1755 roku, pod zarzutem
szpiegostwa na rzecz Francji, aresztowała go
Święta Inkwizycja i wtrąciła do więzienia na 13
miesięcy. Notabene uciekł z niego wraz z pewnym
księdzem… przez dziurę w dachu.
Carpe diem mistrza
Ars Amandi
Casanova cały czas „kochał” i robił to naprawdę namiętnie. Swoje serca i ciała oddawały mu
liczne baronówny, hrabianki, szlachcianki, ale
także przedstawicielki „gminu”, by choćby
przywołać przykład jego 20 pracownic, z którymi romansował jako handlarz jedwabiu i co
doprowadziło do fiaska ten jego biznes (Casanova zajmował się niemal wszystkim i niemal
zawsze bankrutował).
Czasami sprzyjało mu szczęście, jak wtedy
gdy dorobił się na francuskiej loterii państwowej wielkiego bogactwa. Ale regularnie — jak
to w życiu — przeplatało się ono z pechem
(Casanova przegrywał wielkie kwoty na grach
hazardowych). Zawsze jednak wychodził finalnie
z opresji obronną ręką.
Opływającą złotem hrabinę d’Urfe „zaczarował” podając się za różokrzyżowca oraz wielkiego alchemika, a „zaklęcie” trwało długie 7 lat,
w trakcie których można i wpływowa kobieta
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roztaczała nad awanturniczym i „problematycznym” pięknisiem parasol ochronny.

Król Staś przyjmuje
Awanturniczego Gucia
Elokwentny, oczytany i przystojny Giacomo
Casanova w ramach swoich wojaży trafił nawet
do naszego kraju. Ugościł go Stanisław Poniatowski. Ostatni władca Polski przyjął znanego
już w Europie Casanovę bardzo godnie i chciał
go uczynić nawet swoim sekretarzem, ale oczywiście Giacomo „musiał” uwikłać się w problem
z kobietą w tle. Pokłócił się z podstolim koronnym, Franciszkiem Branickim, o niejaką tancerkę
Casaci. Panowie odbyli pojedynek, w wyniku którego „polski” absztyfikant został ciężko raniony
w brzuch. Niestety Casanova popadł w niełaskę
u Króla Stasia i po raz kolejny „ewakuował” się
z naszego kraju. Żeby nie było tak „źle” to nasz
podnóżek Katarzyny Wielkiej podarował „wygnańcowi” 200 dukatów (ok. 24 tys. EUR).
Obrońca czci i godności pań
Mistrz Amantów sprawdził się również w roli literata, a dokładniej — obrony czci znieważonych jako
płeć kobiet. A jeszcze dokładniej — Casanova napisał pamflet, w którym wziął w obronę… macicę.
„Kozia Wełna”, bo taki tytuł nosiła książeczka, była satyrą na dysputy pewnych uczonych,
którzy uznali, że kobiety myślą macicami i z tej
racji są „upośledzoną” płcią. Wielki znawca kobiecych serc, rozumów i cielesnych atrybutów
płci pięknej, w swoim pamflecie dzielne wziął
wszystkie panie w obronę, wyśmiewając tępotę
i brak doświadczenia „krytyków” kobiet stanowczo zaprzeczając, że kobiety jakoby są sterowane swoimi narządami płciowymi.
Coś się kończy, coś się zaczyna
Casanova „szalał” dopóki pozwalało mu na
to zdrowie, a dokładniej jego fizjonomia. Podrywał, politykował, wikłał się w afery (siedział
w hiszpańskim więzieniu w wyniku romansu z ko-

chanką wicekróla), nieustannie podróżował, ale
zawsze marzył o powrocie do ukochanej Wenecji,
z której był raz po raz wydalany.
Ostatnie lata życia wielkiego podrywacza to
przykry obraz dogorywania niespokojnego niegdyś ducha. Casanova zamieszkał w czeskim
zamku Dux, gdzie oficjalnie był bibliotekarzem.
Tak naprawdę przygarnął go kolega mason,
hrabia von Waldstein. Z litości nad starzejącym
się Giacomo.
On sam był na zamku znieważany, jego portret służba powiesiła w wychodku, drwiono
z jego wyglądu, braku zębów, łysiny i trapiących
go chorób, z podagrą na czele. Jednocześnie
Casanova właśnie na zamku Dux spłodził swoje
największe dzieła, z „Historią Mojego Życia” na
czele. Nas na pewno zainteresuje, że „bawił się”
także w wizjonera.
No bo jak inaczej nazwać jego „rojenia” o broni
biologicznej, samochodach, długopisach — a takie rzeczy „przewidział” w swojej fantastycznej
książce „Moja Ucieczka z Więzienia Ołowianego”,
w której opisuje… podróż w głąb Ziemi.

Odszedł wraz ze swoją epoką
Casanova do końca swoich dni zachowywał
się jak prawdziwy mężczyzna. Był żywą legendą, z którą — pomimo jego już zaawansowanego wieku — chciały się spotkać liczne i możne
panie. Wielki Amant odpisywał im grzecznie,
że „odezwie się, gdy tylko pozwolą mu na to
liczne obowiązki” przy okazji dziękując adoratorkom za zainteresowanie swoją osobą.
Wstydził się swojej starości.
Giacomo Casanova zmarł 4 czerwca 1798 r.
w wieku 73 lat, w wyniku zakażenia dróg moczowych. Podobno w swoich ostatnich słowach
rzekł, w pełni świadomie, „Żyłem jak filozof,
a umieram jako Chrześcijanin”.
Tego dnia umarł na pewno ktoś wyjątkowy.
Jednocześnie narodziła się legenda Casanovy,
jako największego amanta wszechczasów.
Maciej Chrościelewski
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Zuzanna
pierwsza

Ma zaledwie 22 lata, a już zapisała się w historii naszego oddziału
POLREGIO. Zuzanna Wytrykowska jest pierwszą maszynistką, która wozi
pasażerów po torach Warmii i Mazur. A niewiele brakowało, a miałaby
zawód, w którym pracują niemal tylko kobiety.
— Miała pani pracować w bardzo sfeminizowanym środowisku, a wylądowała
pani w zawodzie zdominowanym przez
mężczyzn…
— To prawda. Przez całe liceum marzyłam
o tym, że będę położną. Szybko przekonałam się
jednak, że to nie są studia dla mnie. W szpitalu,
podczas praktyk, nie czułam się dobrze.
— Studia poszły w odstawkę, a odezwał się
gen kolejarski zaszczepiony przez tatę?
— Chyba tak (śmiech). Mój tata jest kierownikiem pociągu, więc pasja do kolei była silna
w mojej rodzinie. Mamy najwidoczniej jakąś
słabość do transportu, bo obaj moi starsi bracia
także pracują w zawodach z nim związanych.
Tylko mama nie dała się wciągnąć w ten świat.

16

— Decyzję o podjęciu kursu przygotowującego do zawodu maszynistki podjęła pani
bez wahania?
— Po namyśle, ale niezbyt długim. Od dawna
żartowałam, że gdybym trafiła na kolej, mogłabym wozić tatę na wycieczki pociągiem,
więc kolejarski zawód pojawiał się w mojej
głowie. Na początku tata chyba mi nie wierzył,
że poważnie myślę o tej pracy, ale pewnego
dnia wrócił do domu i powiedział mi o rozpoczynającym się naborze. A ja postanowiłam
sprawdzić, jak to wszystko wygląda: umówiłam się na spotkanie z instruktorem. O radę
poprosiłam też koleżanki. Ważne było wsparcie
moich rodziców, którzy zachęcali, żebym podjęła wyzwanie.

— Poznałyśmy się we wrześniu, kiedy
z innymi świeżo upieczonymi maszynistami odbierała pani symboliczny nastawnik.
Koledzy z kursu wydawali się pogodzeni
z faktem, że podczas uroczystości uwaga
skupiła się na pierwszej kobiecie w naszym regionie, która dołączyła do grona
maszynistów.
— Moi koledzy z kursu są świetnymi osobami,
więc wiem, że nie mieli mi za złe zainteresowania, które wzbudziłam tego dnia. Ja sama byłam
tym jednak trochę skrępowana, bo to było ważne
wydarzenie dla nas wszystkich.
— Proszę nas zabrać ze sobą do pracy. Jak
wygląda dzień maszynistki?
— Przychodzę do dyspozytora, melduję się.

W PRACY BEZ GORSETU

się dowieźć wszystkich do celu bezpiecznie
i na czas. Ten dojazd na miejsce wywołuje
zresztą uczucie trudne do opisania. To ma
w sobie magię.
— Pomyślałam sobie, że jest pani odważną kobietą. Miała pani w sobie dość
siły nie tylko na to, żeby rzucić studia,
które nie dawały pani szczęścia, ale
i wybrać dla siebie nieoczywistą drogę.
— Bardzo się cieszę, że tak się stało, bo to,
co robię, daje mi dużo satysfakcji.
— Nie została pani położną, ale odpowiedzialność za czyjeś życie i tak jest
w pani rękach. To stresuje?
— Oczywiście, mam świadomość, że za moimi plecami siedzą ludzie, o których zdrowie
i bezpieczeństwo muszę zadbać. Najbardziej
denerwowałam się podczas pierwszych samodzielnych kursów. Ważne jest jednak, żeby ten
stres nie odbierał rozumu, dlatego staram się
podchodzić do tego ze spokojem.
— To dlatego przechodzicie państwo
testy psychologiczne, prawda?
— Oczywiście. Maszynista musi być też absolutnie zdrowy. To bardzo ważne, bo jeśli
cokolwiek szwankuje, to nie ma szans, żeby
dostać się na kurs.
— Wiozła pani już tatę na obiecaną
wycieczkę?
— Jechaliśmy razem w czasie moich praktyk. Od tego czasu nie przypadła nam wspólna
służba. Ale dużo rozmawiamy o naszej pracy.
No i przekomarzamy się, kto jest w pociągu
ważniejszy (śmiech).

Wtedy też dowiaduję się, jaki sprzęt zabieram
w drogę. Następnie przyjmuję pociąg. Sprawdzam,
czy wszystko działa tak, jak należy, czy na wyposażeniu są wszystkie niezbędne elementy, a urządzenia bezpieczeństwa są sprawne. Wypisuję książkę
i wyjeżdżam w perony. Przychodzi kierownik, przeprowadzamy próbę hamulca i zgłaszam gotowość
do dyżurnej. A potem ruszamy w trasę (śmiech).
— A ta trasa to dla takiego młodego maszynisty jest jakaś krótsza, łatwiejsza? Czy
jeździcie tak, jak doświadczeni koledzy?
— Nie ma zróżnicowania. Wszyscy jeździmy tymi
samymi trasami.
— To nie jest praca od 7 do 15, prawda?
— Nie jest. Nie mamy też ustawowo wolnych
weekendów czy świąt.
— To pani nie męczy? Ten brak uporządkowania?
— Zupełnie nie. Ja lubię pracę w takim trybie.
Dzięki temu zdarzają mi się np. dni wolne w tygodniu.

— Szukam w głowie powodów, dla których
jest pani pierwszą maszynistką wykształconą u nas. Może kobiety jednak obawiają się
tego, że taka praca na różne zmiany będzie
utrudniała im życie rodzinne?
— Trudno mi powiedzieć, też się nad tym zastanawiam. Może to kwestia stereotypu, że
to zawód dla mężczyzn? A może boją się, że
sobie nie poradzą fizycznie, że ta praca nadal
wymaga tak dużej siły, jak kiedyś? Ja jestem
drobna i nie mam tej siły za dużo, a zapewniam, że sobie radzę. Mam nadzieję, że kobiety szybko przekonają się do zawodu i wkrótce
będzie coraz więcej maszynistek. Tym bardziej
że przecież są kobiety, które jeżdżą tirami, co
jest o wiele mniej komfortowe. Bardzo je podziwiam.
— Ludzie kolei też bywają podziwiani,
mam nadzieję.
— Bardzo bym chciała, żeby ludzie mieli
świadomość, że jesteśmy na służbie niezależnie od czasu i okoliczności – w te przysłowiowe świątki, piątki i niedziele. Zawsze staramy

— Nie chcę wywoływać awantur, więc
nie zapytam, bez kogo pociąg nie pojedzie, ale zapytam za to, czy chciałaby
pani mieć więcej koleżanek po fachu?
A może dobrze pani w roli tej jedynej?
— Nie ukrywam, że mam poczucie, że
w moim towarzystwie panowie łagodzą swoje obyczaje, co bardzo doceniam, ale bardzo
chciałabym, żeby w naszym zespole pojawiło się więcej maszynistek. Byłabym bardzo
szczęśliwa i na pewno zrobiłabym wszystko, żeby je wesprzeć. Mam nadzieję, że za
jakiś czas my, maszyniści, będziemy grupą
mieszaną. Raz minęłam się na torach z inną
maszynistką i to było bardzo dziwne, ale i fajne uczucie.
— Czego, poza zielonością, jak już wiem
z państwa uroczystości odbierania
nastawników, mogę pani życzyć z okazji
zbliżającego się święta kolejarzy?
— Wytrwałości, bo bardzo chciałabym, żeby
było tak, jak teraz. I spokoju, żeby podczas trasy na torach nie pojawiał się nikt i nic, czego
nie powinno tam być.
Daria Bruszewska-Przytuła
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Spokój
domowych
narodzin
trudno opisać
słowami
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W dobie koronawirusa liczba domowych porodów
zdecydowanie rośnie. Kobiety nie chcą rodzić
w pozamykanych szpitalach. — Kiedyś takich zgłoszeń
nie było prawie wcale, teraz mam dwa w tygodniu — mówi Dorota
Dobrenko, działająca w warmińsko-mazurskim położna.
— Porody domowe — moda czy potrzeba?
Dlaczego nagle tak wiele zaczęło się
o nich mówić, a ich liczba rośnie?
— Są kraje i szpitale w Polsce, gdzie porody
rodzinne odbywają się normalnie. Mężczyzna
towarzyszy partnerce w przychodzeniu na świat
ich dziecka. U nas na tę chwilę z powodu pandemicznych obostrzeń to niemożliwe. Rodzi kobieta, tata czeka poza szpitalem. Kobiety tego nie
akceptują i coraz częściej, by urodzić — wybierają dom. Odwiedzam pacjentki, które są już po
porodach domowych — mam takich wizyt nawet
kilka w miesiącu, wcześniej nie było ich wcale.
— Na wieść, że ktoś urodził w domu
pojawiają się komentarze: Wow — brawo
za odwagę! Albo: ale nieodpowiedzialna!
Każdy zastanawia się — czy to na pewno
bezpieczne?
— Kobieta musi być w 100 procentach zdrowa, ciąża musi być wzorcowa, fizjologiczna.
Przy każdym odstępstwie zalecany jest szpital.
Teoretycznie zawsze może się coś zadziać podczas porodu, ale jeśli wcześniej wszystko było
prawidłowe i zdrowe, to rzadko kiedy dochodzi
do komplikacji.
— No ale mówi się, że tyle ciąż kończy się
cesarskimi cięciami. Wiele moich znajomych miało wzorcowe ciąże, trafiały do
szpitala, gdy poród zaczął się naturalnie,
a po kilku godzinach dowiadywałam się,
że jednak cesarka.
— W szpitalach często się ingeruje w te porody, system jest obciążony, pacjentek dużo,
personelu mało. A tymczasem tu, jak najbardziej nie chodzi o pośpiech. Przeważnie jest tak,
że jak się coś naturalnie zacznie trzeba czekać
i nie przeszkadzać. Poród to proces, domowe
warunki, żeby go spokojnie przeżyć są idealne.
— A gdy jednak pojawią się komplikacje?
Czy taka położna ma prawo do tego, żeby
użyć vacuum lub kleszczy?
— To należy tylko do kompetencji lekarskich,
do porodu domowego my takiego sprzętu nie
posiadamy i nie możemy tego używać. Przy
porodzie nie ma żadnej ingerencji nawet w postaci kroplówek — „rodzi się samo”. My położne
jesteśmy wtedy jako piastunki i opiekunki, które mają dbać o komfort pacjentki, wspierać ją,
a w finale odebrać dziecko. Potem oczywiście
zabezpieczamy i obserwujemy mamę i dziecko.
— A jak coś dzieje się nie tak...
— To zawsze jest czas, żeby przewieźć taką
pacjentkę do szpitala. Większość komplikacji
to nie jest „pstryk” — z sekundy na sekundę, że

coś dzieje się nie tak. Czas zawsze pozostawia
jakieś pole do manewru. Wiele rzeczy można
przewidzieć. Jak coś nam się nie podoba, to
po to jesteśmy żeby reagować. Na reakcję jest
zawsze czas.

naprawdę od kogo pracy uczy się młody lekarz
przychodzący na porodówkę? Od położnych.
Jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie,
ale widać, że coś się zmienia — przekornie dzięki
koronowirusowi na lepsze.

— Brzmi przekonująco. Dlaczego —
w takich normalnych czasach — jeszcze
tak niewiele Polek decyduje się rodzić
w domu?
— Jeszcze wiele lat musi upłynąć, żebyśmy
uwierzyły w siebie, żebyśmy zaufały swojej
mocy sprawczej. Kobiety powinny sobie przypomnieć, że poród to nie jest choroba, że nie
trzeba leżeć w szpitalu, a ostatnio bardzo mocno się to wszystko zmedykalizowało. Poza tym
chodzi też o pieniądze. W Polsce mamy taki
system opieki, że za pacjentem w szpitalu idą
pieniądze, gdy pacjentka rodzi w domu — szpital nie zarabia. Fundusz Zdrowia nie refunduje
porodów domowych -pacjentka za opiekę musi
zapłacić sama.

— Mam koleżankę, która chciała rodzić
w domu, ale mówi: co ja wtedy zrobię
z moim pięcioletnim dzieckiem?
— Często dziećmi zajmuje się ojciec dzieci,
poza tym podczas porodu rodzinnego w domu
może być więcej osób, więc może być też babcia czy przyjaciółka. Tu już nie ma sztywnych
jak w szpitalu norm. Pojawiają się też takie pomysły, żeby razem wspólnie rodzić, żeby dzieci
widziały. Mam do tego mieszane uczucia. Bo to
zależy jak się kobieta zachowuje w tym momencie, bo jak jest ciężko i krzyczy — to taki maluch
może się przestraszyć. Ale wiem, że kobiety
dużo spokojniej zachowują się podczas porodu
rodzinnego, bo są mniej zestresowane.

— A jak to wygląda w innych krajach?
— W Holandii mamy często rodzą dzieci w domach. Na Zachodzie funkcjonuje coś takiego, jak
domy narodzin. Nie jedzie się rodzić do szpitala,
tylko do takiego specjalnego miejsca, gdzie porody odbierają właśnie położne. Zaraz po porodzie wychodzi się do domu, a położna przychodzi
do domu opiekować się mamą i maleństwem. To
dużo łagodniejsze dla tych pacjentek. W domu
wiele ludzi czuje się po prostu bezpieczniej. Ale
położne w Holandii wiele lat na to pracowały,
by taki spokojny system dla siebie i rodzących
stworzyć. Nie musi być całego tabunu ludzi do
pilnowania, bo poród to nie patologia.
— Często na forach widzę jak panie
licytują się, jak często miały w ciąży USG.
Mówią — mam znajomą lekarkę co mi robiła USG co 2 tygodnie, lubiłam wiedzieć
że wszystko jest w porządku.
— Trochę za bardzo chyba lubimy się monitorować, przy okazji mało ufając pierwotnym
instynktom i sobie. Jeśli wszystko jest dobrze
— to od dbania o ciążę i rodzącą powinna być
położna. Pacjentka na Zachodzie w czasie
ciąży widzi lekarza 3 razy i 3 razy wykonuje
się USG. My położne 5 lat uczymy się zawodu
studiując tylko to. Jesteśmy przygotowywane
do prowadzenia ciąży i porodu fizjologicznego.
Natomiast jest to nam systemowo odbierane,
walka o pacjenta trwa. Jest ogromna potrzeba
zmiany mentalności naszych przyszłych mam,
bo to tu tkwi cały problem naszej opieki nad
nimi. Wielu kobietom się wydaje, że my może nie
jesteśmy od prowadzenia ciąży i porodu. A tak

— We własnych czterech ścianach mniej
boli?
— Fizjologicznie boli dalej tak samo. Ale w głowie znoszenie tego bólu jest już inne. Panie potrafią się bardziej wyluzować, spojrzeć na siebie
z większą uwaga. Atmosfera w domu zawsze
jest przyjaźniejsza niż w szpitalu.
— A może to kwestia charakteru i osobowości tych pań, że są spokojne? Podejrzewam, że na poród domowy decydują
się te pewne siebie, pełne wiary i ufności
we własne ciało i możliwości. Może one
w szpitalu też by nie krzyczały?
— Jak najbardziej! Jak panie od początku
wiedzą, że chciałyby urodzić w domu to też się
do tego wewnętrznie przygotowują. Jakiś charakterologiczny wspólny rys na pewno można
u nich zauważyć. Jest w nich otwartość i spokój. I każda po fakcie mówi — że zapłaciłaby
trzy razy tyle, żeby móc urodzić w domu. Moje
pacjentki są z całego województwa — nie jest
tak że tylko z Olsztyna. Jeżdżę i na wieś i do
miasteczek i miast. Każdy kraniec województwa. Nie ma reguły.
— Co panią skłoniło, żeby zająć się porodami domowymi?
— Chęć bycia samodzielną. Komfort pracy
jest dużo większy, niż wtedy gdy się pracuje
w szpitalu. Atmosfera i spokój tych porodów
ma w sobie coś ujmującego. To trzeba przeżyć,
poczuć tę magię, cud domowych narodzin trudno opisać słowami.
Agnieszka Porowska
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Militaria

to część mojego życia
Kobiety nie tylko służą w wojsku, ale również te w cywilu swoją
pasją do militariów potrafią zaskoczyć niejednego mężczyznę.
Do takich pasjonatek należy Aleksandra Bazarewicz, która razem
z mężem prowadzi Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie.
— Militaria to wciąż nietypowe zainteresowanie wśród kobiet. Skąd to się u pani
wzięło? Wina męża czy może jednak ciągnęło panią wcześniej do takiej tematyki?
— Jak byłam małą dziewczynką to chciałam
zostać kierowcą rajdowym, a moim pierwszym
nauczycielem prowadzenia samochodu był mój
tata. I do dziś wspominam swoją pierwszą lekcję
jazdy autem po polnej drodze. Więc można śmiało powiedzieć, że do motoryzacji ciągnęło mnie
od najmłodszych lat. Bardzo szybko zrobiłam
prawo jazdy i za kółkiem czuje się bardzo dobrze.
Kiedy poznałam Sławka miał kilka sprzętów wojskowych. I to dzięki niemu miałam możliwość poznać takie pojazdy z bliska. Razem jeździliśmy na
zloty militarne i można powiedzieć, że wspólna
pasja nas połączyła.
— Skąd wziął się pomysł, żeby zrobić
z tego sposób na życie?
— Kiedy pojazdów na naszym podwórku zaczęło przybywać, pojawiły się osoby, które chciały
je po prostu obejrzeć. Więc było tak, że ludzie
zaczęli chodzić po naszym podwórku i po sprzę-
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tach. Padł więc pomysł żeby utworzyć muzeum
i zarejestrować je w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otworzyło nam to drzwi do
pozyskania kilku ciekawych eksponatów z Ministerstwa Obrony Narodowej i motywowało, żeby
inwestować w to miejsce. Na ten moment mamy
ponad 100 eksponatów. Dzięki temu muzeum
urosło do takiej skali, jaką możemy zobaczyć
dzisiaj. W ciągu roku odwiedzają nas wycieczki
szkolne i grupy zorganizowane. Coraz więcej trafia do nas klientów indywidualnych. Zdarzają się
nawet wieczory kawalerskie oraz imprezy integracyjne. 10 lat temu żadne z nas nie spodziewało
się, że pójdzie to w takim kierunku.
— Muzeum świętuje w tym roku okrągłą
rocznicę. Chyba jednak nie takiego jubileuszu się spodziewaliście?
— No tak, rzeczywistość pokrzyżowała nam nasze plany. Mieliśmy zorganizować dużą imprezę
w muzeum, a skończyło się na świętowaniu w rodzinnym gronie. W tajemnicy przed Sławkiem poprosiłam wszystkich naszych znajomych o nagranie krótkich filmików z życzeniami dla Sławka

właśnie z okazji 10 rocznicy założenia Muzeum
Sprzętu Wojskowego. Dograłam życzenia od
naszych dzieciaków i od siebie, zmontowałam
wszystko w jedną całość. W dniu, w którym planowaliśmy świętowanie puściłam Sławkowi ten
filmik. Wywołał on ogromne wzruszenie. Czuliśmy się tak, jakby te wszystkie osoby były tam
z nami. Zobaczyliśmy, jak dużo osób nam kibicuje
i nas wspiera. Mamy teraz wspaniałą pamiątkę.
— Jak mocno „korona” zalazła wam za
skórę?
— Przede wszystkim nie wiedzieliśmy, czego się
spodziewać. Obawialiśmy się, że w tym roku nie
będzie sezonu turystycznego. Wszystkie wycieczki szkolne jak i grupy zorganizowane odwołały
swoje zaplanowane wizyty. Czekaliśmy więc na
decyzje rządu. Kiedy na początku maja dostaliśmy zielone światło na otworzenie muzeum,
z utęsknieniem wypatrywaliśmy turystów. Dosłownie siedziałam w muzeum z kubkiem kawy
i czekałam aż ktoś się pojawi. Na początku było
to kilka osób, ale z czasem było ich coraz więcej.
Sezon był krótki i ludzie potrzebowali odskocz-
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ni od tego wszystkiego, szukali atrakcji w kraju
i część z nich trafiła właśnie do nas.
— Słyszałem, że w sezonie wakacyjnym
praktycznie nie wychodziła pani z muzeum?
— Dokładnie tak było. W sezonie muzeum jest
otwarte codziennie od 9 do 17 niezależnie od
frekwencji. Nie było ani jednego dnia, w którym
byśmy skończyli pracę o tej godzinie. Często zdarzało się, że turyści dzwonili, że kończą zwiedzać
np. Wilczy Szaniec i chcą koniecznie zajechać
do nas. Więc czekaliśmy i tak naprawdę było
otwarte do ostatniego klienta. Zdajemy sobie
sprawę, że jeśli ktoś chce obejrzeć kilka atrakcji
to czasem może po prostu zabraknąć czasu na
wszystko. Wiemy to z własnego doświadczenia,
dlatego nie wyganiamy nikogo. Więc 7 dni w tygodniu spędzałam właśnie na terenie muzeum.
— Militaria to obecnie jeszcze bardziej
pasja czy tylko praca?
— Praca i pasja. Chociaż bywa, że trudno to pogodzić. Nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby
w sezonie wyskoczyć na jakiś zlot militarny. Jak
prowadzi się własny biznes to trzeba go pilnować,
poświęcać mu czas i starać się cały czas rozwijać.
Są osoby, które odwiedzają nasze muzeum po raz
kolejny i widzą, że z roku na rok staramy się rozszerzać kolekcję pojazdów. Będąc codziennie na
miejscu rozmawiam z ludźmi o historii muzeum,
o sprzętach i wydaje mi się, że w moim głosie słychać, że jest to bliskie mojemu sercu. Potrafię tak
czasami przegadać naprawdę sporą ilość czasu.
Ale o to chyba w tym wszystkim chodzi. Bardzo
zależy mi na tym, żeby było czuć tutaj atmosferę rodzinną.
— Zakładam jednak, że na spotkaniach
z koleżankami ciężko pani porozmawiać
o różnicach między SKOT-em a BWP-em?
— To zależy (śmiech). Mam dużo koleżanek,
które w jakiś sposób są zaznajomione z tymi
sprzętami, ponieważ często całymi rodzinami
spotykamy się u nas w muzeum. Dzieciaki biegają po sprzętach, jak po dużym placu zabaw,
a my spokojnie możemy wypić kawę. Coraz więcej
naszych znajomych kupuje również jakieś pojazdy wojskowe, więc obracamy się raczej w gronie
osób, które podzielają nasze zainteresowania.
Także nie ma problemu z posługiwaniem się
terminologią militarną. Na szczęście można ze
mną porozmawiać na wiele innych tematów i nie
zamęczam nikogo tylko opowieściami o swojej
pasji. Tak mi się przynajmniej wydaje (śmiech).
— Pani „ulubieniec” w muzealnej kolekcji
to…
— Mam kilku swoich ulubieńców, z którymi są
związane fajne historie i wspomnienia. Trudno jest
wybrać jeden konkretny. Ale pamiętam, jak Sławek
kiedyś przyszedł do mnie i powiedział, że znalazł
czołg na Allegro i czy pojedziemy go obejrzeć. Tak
też się stało. Jak wysiadaliśmy z samochodu i zobaczyłam błysk w oku Sławka wiedziałam, że ten
czołg będzie nasz. To był T-55, pierwszy tak ciężki
sprzęt w naszym muzeum. I tak naprawdę cała
historia rozwoju muzeum zaczęła się od niego.
Właśnie tym czołgiem w muzeum organizujemy
przejażdżki, a nawet jest możliwość poprowadzenia samodzielnie takiego sprzętu. Mój 6-letni syn
kiedyś zapytał mnie czy nie jest mi przykro, że nie
mam swojego czołgu. Bo T-34 jest jego, T-55 jest

taty, a T-72 brata. Być może nadejdzie taki dzień,
że i ja będę miała swój osobisty czołg (śmiech).
— Jeździ pani pojazdami pancernymi,
czołgami?
— Jeżdżę. Na razie robię przejażdżki w muzeum Gazem69 i transporterem SKOT. Uwielbiam
minę pasażerów kiedy wsiadam za kierownicę
ja – dziewczyna w blond włosach. Na początku
zawsze jest konsternacja, że jak, że z panią jedziemy? Ale wszyscy wracają z uśmiechami na
twarzy, a niejeden pan zwrócił mi honor i uścisnął
rękę. Myślę, że większość też zazdrości mi tej pracy. Wożę klientów po specjalnie przygotowanej
trasie i jeszcze sama mam z tego radochę i dobrą
zabawę. A kiedy zamykamy muzeum, uczę się jeździć jakimś cięższym sprzętem, jak BWP, czołg…
— Zainteresowanie militariami idzie u pani
w parze z zainteresowaniem historią?
Jaki jest Pani ulubiony okres historyczny
i dlaczego jest to II wojna światowa?
— Mój nauczyciel historii z liceum na pewno potwierdzi to, że nigdy nie byłam orłem z tego przedmiotu. Jednak, kiedy zaczęłam mieć styczność
z takim sprzętem wypadało, co nieco wiedzieć.
U nas w domu ogląda się programy historyczne
i faktycznie głównie związane z okresem II wojny światowej. Lubię słuchać historii ludzi, którzy
przeżyli tamten okres. Mam w rodzinie osoby,
które pamiętają okres powojenny. I czasem opowiadają, jak wyglądało wtedy życie codzienne i jak
sobie radzili z różnymi trudnościami.
— Dla większości osób pasja jest odskocznią od codzienności, od pracy. U pani ta
pasja jest codziennością i pracą jednocześnie. W jaki sposób więc odpoczywa pani od
militarnej codzienności?
— Często łapię się na tym, że nawet jak chce
poczytać książkę, a jest ładna pogoda, to idę
z nią posiedzieć w muzeum. Nasze dzieciaki potrafią cały dzień biegać i bawić się na sprzętach.

Więc nawet jeśli mamy dzień wolny, chętnie
spędzamy tu czas. Bardzo często całą rodziną
wsiadamy do jakiegoś pojazdu i udajemy się na
przejażdżkę. Sprawia nam to radość i właśnie
w taki sposób odpoczywamy. Więc ta codzienność militarna, to po prostu nasze życie i nie ma
potrzeby od tego odpoczywać.
— Nie żałuje pani czasami tego, że nie ma
pani takiej „normalnej”, spokojniejszej
pracy, za biurkiem od 8 do 16?
— Sezon jest bardzo intensywny i wymaga
ode mnie 200% zaangażowania. Bywa ciężko,
zmęczenie czasem daje o sobie znać, ale nie
zamieniłabym tego na żadną inną pracę. Zdarza się, że trudno mi to pogodzić z obowiązkami
domowymi, ale mam bliskie osoby, które bardzo
mocno mnie wspierają i pomagają mi. Codziennie w muzeum są ze mną również nasi synowie
Mateusz i Janek. Mam możliwość obserwowania, jak się rozwijają i jak rośnie razem z nimi
pasja do miejsca, które stworzyliśmy razem
z ich tatą. W jakiej innej pracy miałabym taką
możliwość? Spotykam mnóstwo ciekawych
osób, zawiązują się nowe znajomości, a nawet
przyjaźnie. Każdy dzień jest inny, a ja czuję się
spełniona. Nagrodą są komentarze osób które
nas odwiedziły i piszą, że bardzo im się podobało, że obsługa jest miła i spędzili u nas fajnie
czas. To daje kopa do działania. Po sezonie, kiedy w muzeum nie ma już tyle pracy jest czas dla
rodziny i na wspólny odpoczynek. Pojawiają się
wtedy inne obowiązki, ale mi osobiście bardzo
odpowiada taki system pracy.
— A praca w służbach mundurowych pani
nie pociągała?
— Nigdy o tym nie myślałam i chyba zostawię to
dla innych osób, które bardziej się do tego nadają.
Ja mam swoje miejsce, w którym się odnajduję.
Myślę, że w żadnej służbie mundurowej nie miałabym tylu atrakcji i dobrej zabawy na co dzień.
Wojciech Caruk
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Śmietnikowi łowcy

i ich perełki
Aneta Włodarczyk
pasję zbieracza
odkryła w sobie
wiele lat temu. Dziś
jej zdobycze można
zobaczyć na profilu
na Instagramie
„Co/_dziś/_w/_
śmietniku”. Okazuje
się, że śmietnikowych
łowców przybywa
i coraz częściej
znajdują prawdziwe
perełki.
— Podobno podliczyłaś, że 17 sprzętów
w twoim salonie jest ze śmietnika, nie
licząc kwiatów i doniczek. A jesteś w stanie
przypomnieć sobie pierwszy przedmiot,
który przyniosłaś ze śmietnika?
— To bardzo trudne pytanie, bo tych przedmiotów było naprawdę dużo. Trudno więc przypomnieć, co było tym pierwszym przedmiotem.
Zdobycze ze śmietnika zaczęłam znosić do domu
dużo wcześniej, niż to było modne. Pamiętam
historię z mojego dzieciństwa, kiedy mój tata
przyniósł ze śmietnika taboret, który służył nam
potem w domu wiele lat.

Fot Arch. prywatne

— Kiedyś raczej głośno nie mówiło się, że
ma się w domu mebel znaleziony na śmietniku. A myślisz, że dziś to się zmienia?
— Myślę, że to zależy. Ludzie, którzy obserwują
mój profil na Instagramie często pytają: „jak ty
to robisz, że chodzisz po tych śmietnikach?”. Oni
sami by chcieli, ale na przykład boją się, że ktoś
ich oceni, trochę się tego wstydzą. Czasem mają
mieszkanie urządzone meblami ze śmietnika, ale
nie chcą do tego przyznać się publicznie. Jedni
więc chwalą się i cieszą ze zdobyczy, a drudzy
uważają, że to wstydliwe.
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— Teraz to moda, ale również element
świadomego życia, którego częścią jest
troska o środowisko. Śmietnikowi łowcy,
jak się często o nich mówi, wpisują się
w trend zero waste.
— I właśnie dlatego tak wiele osób zaczęło się
przekonywać do tych śmietnikowych rzeczy. Bo

nawet jeśli trochę się wstydzą, to wiedzą, że dawanie drugiego życia przedmiotom ze śmietnika
jest eko czy wpisuje się we wspomniany trend
zero waste. Zależy to również od tego, na którym
odcinku drogi do życia eko jesteśmy. To wszystko
jest bardzo indywidualne.
— Widać też, że konsumpcjonizm nas trochę przerósł i śmietnikowe łowy dają nam
poczucie, że trochę bardziej przykładamy
się do ochrony środowiska.
— Zależy to również od tego, co przynosimy ze
śmietnika. Meble nie są problemem, bo możemy
je potem odnowić. Lubimy też kolekcjonować
ceramikę ze śmietnika. Wątpliwości pojawiają
się, kiedy widzimy ubrania na śmietniku. A przecież czasem można znaleźć naprawdę ciekawe
rzeczy, często nawet wyprane. Jest też trend, na
który jednak w tej chwili się nie zdecyduję - freeganizm. Polega on na tym, że ludzie pozyskują
jedzenie ze sklepowych śmietników. Kilka razy
byłam na takich wyprawach do supermarketów, gdzie mogłam przekonać się, jak ogromne
ilości jedzenia są marnowane. Zrezygnowałam
jednak, bo te wyprawy po sklepowych śmietnikach wymagają naprawdę dużo czasu, a ja go
raczej nie mam.
— Choć przyznasz, że może nie każdy
zostanie freeganinem, ale może to dobry
sposób, by niektórzy w końcu zobaczyli
problem i przestali marnować jedzenie?
— Oczywiście, że każdy taki trend jest korzystny. Chodzi przecież o to, byśmy ograniczali konsumpcję. Choć czasem zaczynam zauważać, że
i tych używanych przedmiotów mam już za dużo.
— A masz się czym pochwalić. Wśród rzeczy, które zabierasz, są meble, ceramika
i szkło. Masz też cenne znaleziska, m.in.
szkło projektu Horbowego czy ceramikę
z Koła, nie wspominając o Bolesławcu.
Na śmietniku można znaleźć prawdziwe
perełki.
— Wśród ceramiki, którą znalazłam na śmietniku, jest na przykład ogromny wazon z Bolesławca. Jest odrobinę uszkodzony, ale niemal tego
nie widać. Kiedy przeprowadzałam się z Muranowa pod Warszawę brakowało mi foteli. Jakie
było moje zdziwienie, gdy tydzień później okazało się, że fotele stoją pod moim śmietnikiem.
I w ten sposób w moim domu stoi teraz fotel
Lisek, czyli polski fotel z PRL-u według projektu Henryka Lisa. Kiedy rozmawiamy właśnie
na nim siedzę. Jest bardzo wygodny. Mam też
unikatowy zestaw krzeseł projektu profesora
Rajmunda Hałasa.
— Co jest atutem tych przedmiotów?
— Lubię dizajn sprzed lat, rzeczy, które mają

swoją historię. Mówi się o nich, że to przedmioty „z duszą”. Często też, że mają dużo lepszą
jakość niż te, które są produkowane obecnie.
Dodatkowo kiedy otaczamy się rzeczami, które
lubimy, nagle okazuje się, że zaczynają do siebie
pasować. Nawet jeśli pozornie są z różnych światów. Jasne, że mogłabym sobie kupić fotel z Ikei,
ale po co? Skoro wiem, że mogę mieć w domu
mebel, za którym idzie interesująca opowieść.
Jestem ciekawa ludzkich historii, także z racji
wykonywanego zawodu, bo na co dzień jestem
psychoterapeutką.
— Wspólne łowiectwo na śmietnikach połączyło ludzi w wielu polskich miastach.
— Tak, a tak naprawdę dużo w tym względzie zrobiła grupa „Uwaga! Śmieciarka jedzie”.
Mieszkając na Muranowie śledziłam profil warszawskiej grupy na bieżąco. I jeśli było trzeba
jechałam tam, gdzie było coś ciekawego. Nie powiem, zdarzały się bitwy o śmietnikowe perełki
(śmiech). To pasja, która też łączy. Tutaj nawiązują się znajomości, przyjaźnie. Dzięki tej grupie
poznałam bardzo dużo ludzi i ciekawe opowieści.
To wszystko ma wiele pozytywnych aspektów.
Daję przedmiotom drugie życie, chronię środowisko, ale co chyba najważniejsze - oszczędzam
pieniądze. Przecież nie wydaję pieniędzy na meble. Czasem kosztuje ich renowacja, bo trzeba im
przywrócić ładny wygląd.
— Na twoim profilu na Instagramie
można śledzić nie tylko to, jak adaptujesz
znalezione przedmioty, ale pokazujesz też
słynną polską ceramikę.
— Tak, był to cykl, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Oznaczyłam go hasztagiem „#czyjtoprojekt”. Na śmietnikach można znaleźć
wyjątkową polską ceramikę z Włocławka, Łysej
Góry, Ćmielowa czy lubianą przez ludzi ceramiką
z Mirostowic. Czasem niektórzy nie wiedzieli, że
mają w domu coś tak wartościowego. Przesyłali
mi zdjęcia ceramiki znalezionej na śmietnikach,
ale także tej, którą mieli w domach. Chciałam też
dzięki temu pokazać historię wzornictwa polskiego
w ceramice.
— Bo często wyrzucamy rzeczy, które są
naprawdę wartościowe.
— Ależ tak. Niedawno mieliśmy święta Bożego
Narodzenia. Znalazłam na przykład bombki, które
produkowano w PRL-u. To były te bombki, które
pamiętam z mojego dzieciństwa. Okazało się, że
ktoś nie miał do nich sentymentu i je wyrzucił. Trafiły na śmietnik, a przecież niektóre wzory potrafią
naprawdę dużo kosztować.
— Wydaje się, że można się trochę w tym
zbieractwie zagalopować?
— Kiedyś zbierałam dużo przedmiotów, teraz
biorę tylko te, których faktycznie potrzebuję. Za
to czasem nie da się obok czegoś przejść obojętnie. Ale nie trzymam tych przedmiotów w domu, by
nimi handlować. To nie o to w tym chodzi. I widać
to też na grupach „Uwaga! Śmieciarka jedzie!”.
Ludzie chcą puścić przedmioty w drugi obieg, by
komuś jeszcze posłużyły. Łowcy perełek ze śmietników raczej ich nie sprzedają. Tutaj chodzi o to, by
znaleziona rzecz zyskała drugie życie. Zbieram od
dawna, więc przedmiotów też się nagromadziło.
Część przedmiotów pooddawałam, ale i tak duży
kredens i krzesła czekają w piwnicy na odnowienie.

Fot Arch. prywatne

Fot Arch. prywatne
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Aneta Włodarczyk: Wśród ceramiki, którą
znalazłam na śmietniku, jest na przykład
ogromny wazon z Bolesławca. Jest odrobinę
uszkodzony, ale niemal tego nie widać.
Kiedy przeprowadzałam się z Muranowa pod
Warszawę brakowało mi foteli. Jakie było
moje zdziwienie, gdy tydzień później okazało
się, że fotele stoją pod moim śmietnikiem.
I w ten sposób w moim domu stoi teraz
fotel Lisek, czyli polski fotel z PRL-u według
projektu Henryka Lisa.
— Dziś dzielisz się swoim doświadczeniem
na swoim profilu na Instagramie. To twoja
odskocznia od pracy zawodowej?
— Profil prowadziłam już wcześniej, zanim
zaczęłam pracować jako psychoterapeutka. Tak
naprawdę został ze mną do dziś i sprawia mi przyjemność. Kiedyś też mieszkałam w innym miejscu,
gdzie śmietników było więcej, więc sposobności do
znajdowania ciekawych przedmiotów było więcej.
Pomysłów na wpisy było więc więcej. W tej chwili
trochę szukam swojej drogi. Trochę też jest w tym
wszystkim slow life, choć nie wiem tak do końca,
czy udaje mi się żyć w ten sposób (śmiech). Staram się jak mogę. Profil na Instagramie sprawia
mi jednak ogromną przyjemność. Dziś dzięki niemu
dzielimy się swoimi doświadczeniami nie tylko ze
śmietnikowych łowów, ale rozmawiamy o życiu,
po prostu.
— Łowiectwo śmietnikowe łączy?
— Oczywiście! To sposób na nowe znajomości,
ale też czasem dzięki temu można znaleźć nową
pracę. Jestem tego dowodem.
— Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
— Chciałabym, by prowadzenie mojego profilu
sprawiało mi przyjemność. Nie chcę więc skupiać
się na tym, ile postów dziennie muszę zamieścić,
w jakim kolorze mają być zdjęcia. Chciałabym też,
by treści, które będą na Instagramie, były wartościowe. Może wrócę z pomysłem na „#czyjtoprojekt”? Może będę robić to cyklicznie? Wiele osób
o to dopytuje, więc pewnie do tego wrócę. A każdy
śmietnikowy łowca przyzna, że wyprawy na poszukiwania to zawsze porządna dawka adrenaliny. Rodzaj przygody, eksplorowania terenu. Spotykamy
ludzi, z którymi przyjemnie można porozmawiać.
Cóż dodać więcej. To wszystko sprawia, że ze
śmietnikowego łowiectwa trudno zrezygnować.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
Fot. archiwum prywatne
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Ślub w czasie pandemii:

Fot. Unsplash.com

lęk, emocje
i niepewność

Jak planować, kiedy nie da się nic zaplanować? — Ten i ubiegły rok to dla par
młodych i podwykonawców prawdziwy rollercoaster — mówi Katarzyna
Gajek, wedding planner i właścicielka agencji ślubnej Aspire.
Rozmawiamy o tym, jak w czasie pandemii zmieniły się wesela
i jaka przyszłość czeka branżę ślubną.
— Pandemia spowodowała dużą inflację. Czy także w branży ślubnej istotnie wzrosły ceny?
— Wszystkich obowiązują zawiązane wcześniej umowy. Więc jeśli chodzi o
umowy podpisane wcześniej na ten rok, to ich warunki zostały utrzymane, a
więc kwoty drastycznie się nie zmieniły. Z kolei pary, które dopiero zaczynają
planować ślub na ten lub kolejne lata, muszą się liczyć ze wzrostem cen o
około 20 procent. I to w każdej kategorii - niezależnie czy mówimy o jedzeniu,
czy na przykład dekoracjach, florystyce. Rynek boryka się obecnie z wieloma
problemami. Byliśmy przecież zamknięci od października do połowy maja. Z
tego rynku do innych sektorów odpłynęło bardzo dużo pracowników. I teraz
kiedy rynek się otworzył okazało się, że nie ma ludzi do pracy. W związku z
tym ci, którzy zostali mają wyższe oczekiwania finansowe.
— Czy ci, którzy odpłynęli z branży, po odmrożeniu obostrzeń,
często wracają do pierwotnego zajęcia?
— Trudno generalizować. Nie wszyscy, którzy wyciszyli swoją działalność
ją odwieszają, bo w tym sezonie nie ma jeszcze aż tak dużej skali działania.
Wiele obiektów w ogóle się nie otworzyło, bo nie opłaca im się wracać, nie
mając wystarczającego popytu. To, że obostrzenia zostały zniesione, nie
oznacza, że wszyscy rzucili się na organizację wesel. Oczywiście są realizacje
ślubne, ale może na 30 - 40 proc. tego co było przed pandemią. Obecnie jest
problem niemalże z każdym rodzajem usług, dlatego ci, którzy dopiero zaczynają planować śluby na 2022 mają bardzo nikłe możliwości. I to jest spory
problem, bo ci na rynku, którzy zostali już mają maksymalnie wypełnione
kalendarze. Nie mówię, że znalezienie kontrahentów będzie dla przyszłej
pary młodej niemożliwe, ale na pewno nie będą mieli oni takiego wyboru,
jaki był kiedyś.
— Branża zamknęła się dwukrotnie. Jakie były tendencje wśród par
- raczej decydowały się one na przełożenie i zorganizowanie dużych
imprez po odmrożeniu, czy na organizację kompromisowych,
mniejszych wesel?
— Bardzo trudno jest tu także generalizować. W naszej kulturze ślub i
wesele są bardzo mocno powiązane, a dla niektórych ślub z niemożliwością organizacji wesela uchodzi za mniej wartościowy. Więc jeżeli nie można
było robić dużych wesel, to dużo par zawiesiło plany ślubne. Zdarzały się i
takie, które brały ślub cywilny, a ślub kościelny i duże wesele przełożyły na
późniejszy termin. Niemniej jednak poszliśmy w stronę organizacji kameralnych uroczystości do 50 osób w restauracjach, mieszkaniach czy ogrodach. I
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nawet dużo par doceniło, że tego dnia będzie im towarzyszyć mniejsze grono
bliskich ludzi, więc nie widzieli w tym dużych trudności. Ale znam też pary,
które nie zdecydowały się na żaden kompromis i przekładały uroczystość
już dwa razy. Z pewnością wszystkie te pary łączy jednak ogromny lęk i stres.
Przygotowania ślubne zawsze są stresujące, a ten „pandemiczny parasol”
odbiera całkowitą radość z planowania. Bo zawsze gdzieś z tyłu głowy są
pytania: czy impreza się odbędzie, czy w razie czego odzyskamy pieniądze?
Na kiedy ewentualnie przełożyć ślub? Zmiany terminów ślubów w większości
oznaczały dodatkowe koszty związane z przeniesieniem. Dlatego wśród par
młodych panują dość negatywne emocje.
— Mówi pani, że duże wesela były przekładane. Ale jeśli już się
odbywały, to czy w nowych terminach były organizowane według
pierwotnych planów państwa młodych?
— W zeszłym roku kiedy limit gości był ustalony na 150 osób w zielonej
strefie, nie obserwowałam na rynku wielu tak dużych wesel. Nawet jeśli
taka liczba osób była zaproszona, to na uroczystość przychodziło ok. 60, 70
procent z nich. Trudno ocenić jak będzie w tym sezonie, ale w ubiegłym widziałam więcej zalęknienia i stresu. Teraz już tego nie dostrzegam, być może
na poczucie bezpieczeństwa wpływa większa liczba osób zaszczepionych. W
zeszłym roku dla wielu par trudnością było weryfikowanie listy gości, tak aby
zmieścić się w narzuconych limitach. Po wprowadzeniu stref czerwonych,
pomarańczowych w ciągu kilku dni pary młode musiały selekcjonować gości
i niektórych odwoływać. To była dla nich bardzo niekomfortowa sytuacja.
— Czy w tak niepewnych czasach buforem bezpieczeństwa może
okazać się zatrudnienie wedding plannera, który będzie reagował
na kryzysowe sytuacje?
— W czasie pandemii bardzo dużo par doceniło usługę wedding plannera.
Jesteśmy obecnie w takim kontekście sytuacyjnym, że w zasadzie każdy
czuje się ofiarą sytuacji pandemicznej, każdy czuje się poszkodowany. Pary
młode nie mogą zrealizować swoich marzeń, tracą pieniądze i towarzyszy
im duża niepewność sytuacji, a kontrahenci nie mają tak wielu zleceń lub
część w ogóle musiała zmienić sposób zarobkowania. My - wedding plannerzy
panując nad emocjami próbujemy negocjować jak najlepsze warunki dla
obu stron. Jeśli strony robią to same, to najczęściej kończy się konfliktem,
nieprzyjemną atmosferą, a przecież później muszą ze sobą jeszcze współpracować. W ubiegłym roku około trzech miesięcy poświęciłam na przekładanie
uroczystości w sytuacjach, kiedy umowy w ogóle nie zawierały opcji przekła-
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— Na co więc mają zwrócić uwagę pary, które w tym momencie
planują swoje śluby?
— Na pewno na właściwe i precyzyjne zapisy w umowach. Jeśli wchodzą
obostrzenia rządowe, że nie można nic organizować, to sytuacja jest dość
klarowna. Ale najgorzej jest, gdy wchodzą limity, a para chce przełożyć imprezę. Bo wówczas kontrahenci, na przykład fotograf czy zespoły muzyczne
mówią, że mogą świadczyć usługę zgodną z wcześniejszymi ustaleniami
nawet dla zmniejszonej liczby gości. Wtedy zapisy covidowe nie obowiązują
i nie ma powodu, by umowa została wypowiedziana, rozwiązana czy bezkosztowo przełożona. I się zaczynają trudności, bo pary mówią, że nie chcą
mniejszych wesel, a kontrahenci, że mają dla nich zarezerwowany termin
i nie chcą tracić zleceń. Warto też czujnie sprawdzać sytuację finansową
lokalizacji, czy firma nie jest w procesie upadłości, czy ma przedłużoną
umowę najmu i czy zawarcie umowy na za rok jest bezpieczne. W przypadku zamówień sukien ślubnych z zagranicy wydłużyły się terminy dostaw.
Dlatego z większym wyprzedzeniem należy dokonywać wyborów.
— Czy zdarzają się sytuacje, że umowy z podwykonawcami w ogóle
nie są tworzone na piśmie?
— Tak, nadal jest tak, że pisemne umowy czasem nie funkcjonują. Pary
sądzą, że wystarczą ustalenia przez telefon i wysłanie maila. To nieprawda.
Unikajmy jednak skrajności, umowy nie muszą być 12-stronicowe, ale też
nie mogą być w ogóle nie zawierane. Co ważne, powinny być symetryczne
dla obu stron. Pamiętajmy, że świadomość par młodych nie jest duża. To
najczęściej młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia z formalnościami.
Więc jeśli rodzą się jakieś wątpliwości, to warto skontaktować się z prawnikiem, szczególnie przy umowach wysokowartościowych.
— A czy pandemia wpłynęła na zmianę podejścia podwykonawców? Czy skoro na rynku zostało ich mało, to mogą przebierać w
zleceniach?
— W zeszłym roku podwykonawcy prezentowali najczęściej bardzo korzystną postawę prokliencką.
Było bardzo dużo empatii, zrozumienia i elastyczności. Każdy próbował
znaleźć rozwiązanie i się po ludzku porozumieć. Obserwując planowanie
ślubów na lata 2022 i 2023, to na teraz sytuacja wygląda tak, że jest bardzo
dużo chętnych par, a coraz węższe możliwości rynkowe, by je obsłużyć. Na
pewno zajdzie rotacja wśród lokali, podwykonawców, niektórzy zrezygnują
z tego rynku, zapewne pojawią się nowi, którzy zaczną budować swoje portfolio, zbierać doświadczenie. Z pewnością doświadczeni podwykonawcy są
i będą bardzo obłożeni pracą.
— Mówi pani, że w trakcie pandemii „odkryliśmy” kameralne śluby.
A czy zmieniliśmy też swoje podejście do wydawania dużej sumy
pieniędzy na śluby?
— Kameralne śluby rzeczywiście się odbywają i zostaną z nami na dłużej,
ale często ich koszt na osobę wcale nie jest niższy. Pary nie organizują
mniejszych ślubów i wesel, bo oszczędzają, tylko nie mogą zorganizować
większych. Jesteśmy bardzo spragnieni i wytęsknieni kontaktów oraz zabawy, więc na teraz wśród klientów mojej agencji tendencji oszczędnościowej
nie widać. Co będzie w sezonie 2022 - zobaczymy.

Fot. Unsplash.com

dania. Teraz jest prościej pod względem formalnym, umowy zawarte już na
ten lub przyszły rok uwzględniają covidowe restrykcje. Natomiast te, które
były wcześniej podpisane nie zawierały w ogóle możliwości przekładania
wesel. To był jeden z trudniejszych okresów w mojej działalności ślubnej, a
działam na rynku od ponad 15 lat. Sytuacja wymagała opanowania, dyplomacji i efektywnych rozwiązań, a nie było nawet właściwego orzecznictwa.
Nawet prawnicy nie wiedzieli co rekomendować. Więc na tamtym etapie
rola wedding plannera była kluczowa. Ja swoim prarom uratowałam wiele
kwestii i wynegocjowałam znacznie lepsze warunki przekładanych uroczystości, niż gdyby robili to sami w tych skrajnych emocjach. Nadal wedding
plannerzy ratują kryzysowe sytuacje. Doświadczony konsultant ślubny
może zaoferować same korzyści.

dzieci itd. Pod kątem obrotów rynku ślubnego to myślę, że dojdziemy do skali
działania jak przed pandemią nie za rok, tylko najwcześniej za dwa, trzy lata.
Pamiętajmy, że pandemia się jeszcze nie skończyła. Rynek rozwinie się zapewne w dwie strony. Będzie się organizowało zarówno huczne, wysokobudżetowe
wesela, jak i kameralne uroczystości, które przez pandemię znalazły swoją
grupę docelową. Paradoksem tej całej sytuacji jest to, że przez pandemiczne
fale, nieprzewidywalne obostrzenia nic nie da się na 100 proc. zaplanować. Ale
nieplanowanie skutkuje też ryzykiem niemożliwości zrealizowania imprezy
np. w 2022 roku, bo kalendarze obiektów i podwykonawców są wypełnione po
brzegi. Jeśli więc planować, to trzeba się zabezpieczać i mieć plan B, a czasem
i C. Branża ślubna naprawdę mierzy się z nie lada wyzwaniem.
REKLAMA

KREDENS MARYSI
W sprzedaży posiadamy:
1 wina z różnych krajów,
ekologiczne, bez siarczanów
i miody pitne
1 herbaty czarne klasyczne
i smakowe
1 herbaty zielone klasyczne
i smakowe
1 herbaty czerwone (PU-ERH)
klasyczne i smakowe
1 herbaty owocowe na bazie
hibiskusa
1 herbatki rooibos
1 zioła
1 przyprawy

1 produkty bez cukry
1 produkty wegańskie
1 kawy smakowe
1 kawy klasyczne z różnych
krajów
1 oleje z pierwszego tłoczenia
1 orzechy i owoce
w czekoladzie mlecznej
i deserowej
1 miody smakowe i naturalne
1 koszyczki na zamówienie
1 mąki i płatki
1 orzechy i bakalie

ul. Olsztyńska 5F | 11-500 Giżycko
tel. 786 011 499 | kredensmarysi@gmail.com

— Jaka będzie pani zdaniem przyszłość branży ślubnej? Wrócimy
jeszcze do stanu sprzed pandemii czy rynek zawsze już będzie
inny?
— W Polsce rocznie ok. 190 tysięcy par zawierało śluby. Czy pandemia
wpłynie na brak ślubnych intencji Polaków? Nie. Pary będą planować śluby, bo też dla wielu ludzi to początek: do zakupu mieszkania, posiadania
56921gggi-A-K
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Joga uczy

harmonii

Nie wiem kim bym była, gdyby nie joga. Jestem taką mocno energiczną
osobą, która chciałaby mieć wszystko na raz, ze skłonnością
do perfekcji. Dużo we mnie zacięcia do porządku i pewnego rodzaju
kontroli. Joga uczy mnie łagodności — mówi Justyna Cilulko-Dołęga,
instruktorka jogi z Olsztyna.
— Styczeń, czas postanowień noworocznych. Gdyby ktoś obiecał sobie, że od
teraz będzie praktykował jogę, to co może
zyskać?
— Jeżeli wytrwa w postanowieniu i będzie ćwiczył regularnie np. dwa razy w tygodniu, bo chyba
regularność jest w tym wszystkim największym
wyzwaniem, to na pewno może się spodziewać
samych pozytywów. Na początku ludzie na zajęcia przychodzą przeważnie z dolegliwościami
idącymi z ciała. Dzięki regularnemu rozciąganiu
i wzmacnianiu mięśni przestaje boleć kręgosłup,
mamy większe zakresy w ciele, lepiej się czujemy,
możemy więcej zrobić i mamy więcej energii. Rozpuszczamy stres. Poprawia nam się samopoczucie,
uspokajamy się, wyciszamy, lepiej oddychamy — bo
w jodze ważny jest oddech.
— No właśnie oddech — mimo dość długiej
praktyki — mam wrażenie, że mój jakoś
wciąż nie chce się ze mną zsynchronizować.
Jak ma być wdech, robię wydech i odwrotnie. I czasem to tempo oddychania trochę
jakby inne niż prowadzącej.
— Generalna zasada jest taka, że to ruch dostosowujemy do oddechu, a nie odwrotnie. Więc w takiej
sytuacji zatrzymaj się, obserwuj i spokojnie zacznij
się ruszać. Wszystkie otwarcia, podnoszenia rąk,
wyprosty to wdech, który jest naturalny dla tych
czynności, natomiast skłony, skręty, zamknięcia
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to wydech, który ułatwia nam ich wykonanie. Gdy
ktoś przychodzi pierwsze kilka razy na zajęcia, to
często mówi, że nie nadąża, że nie wie jak, że się
denerwuje na siebie, bo ma poczucie, że wszystko
mu idzie jakoś niezgrabnie. Regularna praktyka
sprawia, że wszystko się normuje. Jak prowadzę
zajęcia to mówię „Wdech. Podnosimy ręce. Wydech.
Skłon”. Trochę zdejmuję z głów moich praktykujących myślenie o tym co i kiedy. A potem to samo
wchodzi im w nawyk.
— A ciebie osobiście jak zmieniła joga?
— Dzięki jodze bardzo zbliżyłam się do samej siebie. Joga jest dla mnie takim spotkaniem ze sobą,
które na początku dzieje się na poziomie ciała. Zaczynam zauważać jak się czuję, co mnie boli, co
muszę zrobić, żeby przestało lub kiedy i dlaczego
to się dzieje. Świadomiej doświadczam najpierw
swoich mięśni i ścięgien, a potem zaczyna się to
przekładać na całe życie. Zadaję sobie pytania
i znajduję odpowiedzi dotyczące mnie pojmowanej
już holistycznie, całościowo. Czego ja potrzebuję? Czego pragnę? Czego ja nie chcę, a czego chcę
więcej. Dla mnie joga teraz to lepszy kontakt ze
sobą, wyciszenie i większy spokój wewnętrzny. Nie
wiem kim bym była, gdyby nie joga. Jestem taką
mocno energiczną osobą , która chciałaby mieć
wszystko na raz, ze skłonnością do perfekcji. Dużo
we mnie wojskowego zacięcia do porządku i pewnego rodzaju kontroli. Lubię, gdy wszystko jest na

swoim miejscu. Gdyby nie joga, to mogłoby być mi
w życiu trudno.
— Byłabyś spięta i sfrustrowana? Nadmiar
obowiązków które brałabyś na siebie i chęć
wykonywania ich do bólu idealnie — bez
takiego wentyla w postaci jogi — mógłby się
okazać mocno obciążający?
— Dokładnie. Joga uczy harmonii. Dodaje mi
łagodności i miękkości. Akceptacji dla siebie,
dla swoich „zalet dodatnich” i „zalet ujemnych”
(śmiech). Uczy bycia świadomym. Pozwala na to,
by te rzeczy dobre i złe, wygodne i niewygodne,
jakoś próbować przytulić do siebie.
— Na świecie jest wiele różnych rodzajów
jogi, ktoś kto zaczyna — szczególnie myślę
tych wyżej wspomnianych z postanowieniami noworocznymi — może pogubić się
w tym gąszczu nazw i systemów. A ostatnio
pojawiły się nawet takie twory jak joga z pizzą, piwkiem czy kozami... Co o tym sądzisz?
— Z jednej strony może to w porządku. Jest taka
potrzeba czasów. Wielu ludzi szuka urozmaicenia,
bo mamy dookoła tyle bodźców, że czasem do niektórych tylko tak można dotrzeć — bo jest to coś
nowego, śmiesznego lub ekscytującego. Przyjdą,
pośmieją się, spędzą razem czas, potraktują to na
zasadzie jednorazowego wydarzenia. Ale może niektórych ta joga, zaczynając w ten sposób, do siebie

Fot. Agata Kurczak
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na dłużej przyciągnie? Byłoby fajnie, natomiast
wydaje mi się, że te takie udziwnienie gubią tego
ducha jogi, jej kontemplacyjny charakter. Te jogi
to głównie takie chwyty marketingowe.
— A jeśli mówimy o jodze na poważnie to ile
jest tych odmian?
— Podejrzewam, że około stu. Pozwolisz, że
wszystkich nie wymienię (śmiech). Ja zajmuje
się vinyasą — jogą dynamiczną, w której płynnie
przechodzimy z pozycji do pozycji, a ruch jest połączony z oddechem. Jej odmianą jest popularna
ashtanga, tam jest z góry ustalona sekwencja ruchów, zawsze ćwiczy się to samo, w zależności od
stopnia zaawansowania zamienia się wykonywaną
sekwencję. Przeważnie ashtanga jest mocniejsza,
bardziej wysiłkowa niż typowa vinyasa, choć nie
zawsze — odmianą vinyasy jest power joga, która
jest bardzo wymagająca. Ale vinyasa może tez być
bardzo spokojna. Ona jest mi najbliższa ze względu
na swoją różnorodność, plastyczność, możliwość
dostosowania praktyki do potrzeb danego dnia czy
do osoby. Joga Iyengara też jest lubiana. To joga
statyczna — tutaj nawet kilka minut pozostajemy
w danej pozycji i dużą uwagę przykłada się do precyzji wykonywania poszczególnych pozycji. Często
też używa się różnych pomocy do jogi — takich
jak paski, kółka czy klocki. To Iyengar wymyślił
te wszystkie pomoce, aby joga była dostępna dla
ludzi Zachodu, cierpiących na wiele schorzeń ciała.
Yin joga — to nowy styl, troszkę nawiązujący do
medycyny chińskiej, podczas którego skupiamy
się na dolnych partiach ciała — biodrach, nogach, miednicy, bo tu najczęściej wraz z wiekiem
pojawiają się bóle i zwyrodnienia. Tu też długo
pozostajemy w pozycji — ale takiej raczej pasywnej. Ta joga jest bardziej wyciszająca i łagodna.
Poddajemy się pozycji, nie walczymy z nią. Lubię
ją ponieważ pozwala się pięknie wyciszyć, zatrzy-

mać, poddać i wspaniale równoważy dynamiczne
praktyki czy inne aktywności yang (typu bieganie,
rower, siłownia). Ważna, choć mało popularna jest
joga Kundalini. Tu sporo jest pracy z oddechem
i śpiewaniem mantr.
— A jest taka joga, żeby leżeć nic nie robić,
a efekt był?
— Jest! To będzie joga nidra. Ale w niej leżymy
i nic nie robimy tylko na poziomie fizycznym, bo
w naszej głowie dzieje się więcej. To taka medytacyjna forma jogi. Niektórzy nazywają ją jogicznym
snem lub jogiczną drzemką, bo nidra — z sanskrytu to sen. Nie wykonujemy żadnych pozycji , tylko
leżymy w pozycji relaksu — savasanie i podążamy
za głosem nauczyciela. Myślami przechodzimy
przez punkty w ciele, kierujemy uwagę na oddech
i wchodzimy w takie głębokie stany niskiej częstotliwości mózgu. Podczas jogi nidry przechodzimy
od częstotliwości fal mózgowych alfa do bety i delty, a czasem nawet dalej. Takie częstotliwości są
charakterystyczne dla głębokich faz snu i sprzyjają
regeneracji mózgu (głęboka delta nie występuje
normalnie podczas snu). Ciekawostką jest fakt,
że 45 minut jogi nidry odpowiada około trzem
godzinom snu.
— Kilka razy próbowałam, ale jakoś nie
mogę się tak do końca wyciszyć, myśli
o pracy wciąż krążą mi po głowie (śmiech)
— Na początku umysł zawsze dużo gada — i on
zawsze będzie gadał. To nie jest tak, że po miesiącu, roku czy nawet pięciu latach osiągniemy
taki moment, że zagłębiając się w medytację,
będziemy mieć totalną pustkę w głowie. Dla
mnie, gdy się o tym dowiedziałam było to bardzo pocieszające, bo ja jako osoba, która lubi
mieć szybko rezultaty, efekty i dużo od siebie
wymaga również się tym martwiłam. Moim na-

uczycielem medytacji był Maciej Wielobób i po
dwóch latach praktyki mówię do niego: ,,Kurczę, Maciej. U mnie to jakoś nie działa, siadam
i zalewają mnie myśli. Non stop coś przechodzi
mi przez głowę”. To było bardzo frustrujące.
On powiedział, że jedni mają łatwiej, inni trudniej, ale te myśli będą zawsze. I to nie chodzi
o to, żeby ich nie było, tylko żeby zauważać je
i próbować im dać przepływać, nie wdawać się
z nimi w dyskusję. Chwilę je obserwujemy, po
czym puszczamy dalej. Najważniejsze jednak
to w ogóle przystąpić do praktyki, czyli dać sobie czas i usiąść na poduszce do medytacji, bez
żadnych oczekiwań.
— Mi przy relaksacji bardzo pomagają
dzwonki koshi. Ich dźwięk przenosi mnie
w inny bardziej harmonijny świat.
— Koshi to bambusowa tuba z metalowymi
pręcikami różnej długości wewnątrz, o które
uderza kryształowa kulka. Koshi istnieją zasadniczo w czterech odmianach — czterech żywiołach,
o nieco innej tonacji. Każdej osobie może bardziej
podobać się inny dzwonek w zależności od jej potrzeb i osobowości. Ja jestem z żywiołu ognia i do
mnie najbardziej przemawia i najlepiej na mnie
wpływa woda (być może dlatego, że harmonizuje moją energię). Innym instrumentem, którego
używam od niedawna jest T-drum — metalowy
bębenek, którego dźwięki mają częstotliwość ok
440 Hz, która sprzyja relaksacji. Wykorzystuję
też dzwonki tingche — np podczas medytacji
czy praktyk oddechowych, jako sygnał końca
jakiegoś etapu.
— To co kończymy rozmowę, dryndniesz
dzwonkami?
— Kończymy (śmiech).
Agnieszka Porowska
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Jak się
opalać,
Fot. Adobe Stock

żeby się
nie spalić?

Skóra || „Na plaży słońce praży. Tu bladość ciał zanika...”
— śpiewały Wały Jagiellońskie we Władysławowie, a echo tę pieśń niosło
pod sam Hel…! Był rok 1985, nie było kremów z filtrem ani takiż okularów.
A ludzie na tej plaży jakoś dawali radę…

P

iękna Monika, dziewczyna ratownika,
tym się odznaczała, że miała „ciało
opalone, prawie nieosłonione”.
I budziła szczery zachwyt męskiej
części plażowiczów. A co na to lekarze? Jak to jest z tym prażącym słońcem? I co
zrobić, by oprócz wspomnień z wakacji zachować
na długo oliwkowy odcień skóry?
Zofia Siłakowska, dermatolog z Olsztyna,
przed nadmiernym opalaniem przestrzega
przede wszystkim osoby z dużą liczbą znamion
barwnikowych, popularnie zwanych pieprzykami.
— To pierwsza rzecz, o jaką pytam w kontekście
kąpieli słonecznych — mówi. — Jeśli jest ich
dużo, a dodatkowo jesteśmy obciążeni genetycznie, bo mama i tata też mają takich znamion
dużo — to intensywne opalanie się odradzam
kategorycznie. Trzeba wtedy bardzo chronić
skórę i to kremami ochronnymi z filtrem od
50 w górę. Przy jasnym fototypie skóry to absolutna konieczność. Od kremów z wysoką
ochroną zaczynamy także wtedy, kiedy w danym sezonie w ogóle nie korzystaliśmy z promieni słonecznych, a wyjeżdżamy do któregoś
z ciepłych krajów — dodaje.
Jak mówi, niektórzy popełniają też inny
błąd: smarują się kremem ochronnym zaraz
po przyjściu na plażę i uważają, że skutecznie
zablokowali promienie słońca. — To nieprawda,
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bo przecież pocimy się, kąpiemy — i ten krem
po prostu schodzi z naszej skóry, szczególnie
po kąpieli w morzu — stwierdza dr Siłakowska.

— Schodzi nawet krem,
który producent na
opakowaniu oznaczył jako
wodoodporny. Trzeba
więc smarować się mniej
więcej co dwie godziny, tym
bardziej że światło odbite
od tafli wody operuje
jeszcze silniej.
Należy przy tym pamiętać, że słońce opala
nas nie tylko na plaży. Przebywając na otwartym słońcu, szczególnie w krajach, gdzie
operuje ono naprawdę intensywnie, musimy
także dbać o ochronę naszej skóry. — Dlatego
obfitą warstwę kremu z filtrem powinniśmy
zastosować już około pół godziny przed
wyjściem na zewnątrz, a nie tylko na plaży,
w dodatku jednorazowo. Wtedy rzeczywiście
możemy mieć pewność, że kosmetyk na słońcu
działa i skutecznie chroni nas przed poparzeniem — radzi Zofia Siłakowska.

OCHRONA GŁOWY
Bardzo ważna jest także ochrona głowy.
— Najlepszy jest słomkowy kapelusz, przewiewny i lekki, ale bawełniana chusta lub
czapka z daszkiem też będą dobre. Grunt, żeby
były w jasnym kolorze, bo wtedy odbijać będą
światło. A przebywanie na intensywnym słońcu
kilka godzin może niekiedy skończyć się nawet
udarem — zaznacza.

— Pamiętajmy też
o naszych najmłodszych.
Skóra dziecka jest
szczególnie wrażliwa na
działanie słońca i balsamy
przeciwsłoneczne dla
dzieci powinny zawsze
znaleźć się na pierwszym
miejscu w bagażu
rodzinnym.
Tu też wspomnę o ludziach starszych,
u których ekspozycja na słońce może skutkować
pojawianiem się zmian skórnych przednowotworowych. W tej chwili dostępność specjalistycznych dermokosmetyków ochronnych
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przeciwsłonecznych dostosowanych do wieku,
problemów skórnych, np. trądziku różowatego,
cery naczynkowej czy bielactwa — jest bardzo
duża. Wzrasta też świadomość zachorowania na
czerniaka, co skłania nas do bardziej wnikliwej
oceny zmian na naszej skórze.
A co robić, gdy skóra zaczyna piec, a na jej
rozognionej powierzchni występują pęcherze?
— Przede wszystkim natychmiast zejść
ze słońca! — odpowiada stanowczo doktor
Siłakowska. — Następnie te najbardziej zapalne miejsca posmarować jakimś mocno
nawilżającym balsamem. Także pić dużo
płynów. I jak najszybciej udać się do lekarza, bo
jeśli nawet poczujemy chwilową ulgę, poparzeń
słonecznych nie da się wyleczyć kosmetykami
i zwykłymi, domowymi sposobami.

Swoich pacjentów bardzo
często przestrzegam też
przed spaniem na słońcu.
Ten rodzaj odpoczynku
grozi nie tylko udarem,
ale też odwodnieniem
organizmu.

TERAPIA SŁOŃCEM
Bratki na czczo to nawet piłam. O tabletkach zapomniałam jednak już trzeciego dnia,

a o maści — niedługo później. Jak wiadomo,
Bałtyk to nie jest Morze Czarne i nie bez kozery
polskie plaże usiane są od wczesnych godzin tymi
nieszczęsnymi parawanami.
Przez cały dzień zatem — a pogoda tego lata
była więcej niż piękna — albo taplałam się
w wodzie, albo plackiem leżałam na piasku, albo
spacerowałam wzdłuż i wszerz Władysławowa.
Nie muszę mówić, że na głowie nie miałam
żadnego nakrycia, bo wiatr wiał oczywiście sztormowy, a filtrów nie lubię, bo się kleją i brudzą
ubrania.
Po tak spędzonych trzech tygodniach stawiłam
się na wizytę kontrolną u swojej dermatolog. Humor miałam szampański, opaleniznę w kolorze
gorzkiej czekolady, a na twarzy... ani jednego pryszcza!
Pani doktor spojrzała na moje lico, spojrzała do
karty, jeszcze raz na lico...
— No, tak... — skwitowała z filozoficzną zadumą.
— Słoneczko zrobiło swoje...
Trzeba więc słuchać rad lekarzy, trzeba
pilnować, by nie przesadzić z opalaniem i nie
nabawić się oparzeń, warto zainwestować w dobre kosmetyki skutecznie chroniące przed nadmiarem słońca, ale czasem warto zwyczajnie
pokierować się zdrowym rozsądkiem. A słoneczku
pozwolić, by zrobiło swoje! Wiadomo, opalenizna
„na skwarkę” już od dawna jest passé, ale — ostatecznie — na widok opalonej Moniki większość
plażowiczek „palce gryzła do kości”!
Magdalena Maria Bukowiecka
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Poza tym taki sen naprawdę nie odpręża:
budzimy się najczęściej zmęczeni, wewnętrznie
rozbici, a dodatkowo narażamy się na poważne
problemy ze zdrowiem.

CO Z TRĄDZIKIEM?
Rady radami, ale życie jednak bardzo często
po swojemu weryfikuje osiągnięcia medycyny.
W czasach mojej licealnej młodości, którejś
pięknej wiosny zaczęłam cierpieć na tzw. trądzik
młodzieńczy. Był to ten etap mojego życia,
kiedy stanowczo zaczęłam unikać luster, a na
moje czoło intensywnie wybiły najmroczniejsze
czeluści mojej duszy. Lekarz pierwszego kontaktu
zapisał mi jakieś kremy, maści, coś do łykania...
Sceptycyzm bił z niego po oczach — a pragnę
zaznaczyć, że gotowa byłam wtedy wypić jednym
haustem butelkę zajzajeru...! W końcu poddał się
przy trzeciej wizycie i odesłał do dermatologa.
Wiosna mijała, wielkimi krokami zbliżało się
lato, wakacje, a moja twarz wciąż nie nadawała
się do użytku publicznego! Pani doktor dermatolog zapisała nowe mikstury, ponoć silne
i sprawdzone, oraz antybiotyk. Stanowczo też
przestrzegła przed wystawianiem tej kostropatej
twarzy na słońce. — Promienie tylko spotęgują
stan zapalny, a i ten antybiotyk ze słońcem
mocno reaguje. Mogą zostać blizny na całe życie
— powiedziała mi na odchodne.
Przestróg przestraszyłam się średnio, a dla
wzmocnienia kuracji zaczęłam pić na czczo
herbatkę z bratka, w pełni godną tego zajzajeru,
i tak uzbrojona wyjechałam na trzy tygodnie do
Władysławowa.
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Do obejrzenia,
posłuchania, poczytania

W ciepłe, letnie dni warto zadbać o dobre towarzystwo.
Także to symboliczne: książki, filmy, płyty... Nasze kulturalne propozycje na
najbliższe tygodnie sprawdzą się nie tylko podczas
wakacyjnego wypoczynku.
Pablopavo i Ludziki „Tournee Warszawskie”

Od premiery tej płyty minęło kilka miesięcy, ale moim zdaniem na lato sprawdzi się znakomicie. Dwupłytowy album Pablopavo i Ludzików to gratka nie tylko dla tych szczęśliwców, którzy pod koniec 2019 mieli okazję być na (przynajmniej) jednym z koncertów, które
zespół przez tydzień grał w stolicy, a które złożyły się na Tournee Warszawskie.
Sami artyści wspominają to wydarzenie w ten sposób: „Tournee Warszawskie okazało
się sukcesem i niezapomnianym tygodniem dla nas i — żywimy nadzieję — dla słuchaczy,
którzy od poniedziałku do niedzieli stawiali się na koncertach małych, średnich i bardzo
dużych. Znane są przypadki osób, które dotarły na wszystkie 7 występów. Próbując zapisać
chociaż część tej atmosfery na zawsze, zarejestrowaliśmy dla Was koncerty w Karrot
Kawa i Kultura oraz w Hydrozagadce”. Pierwszy z nich to, jak czytamy na stronie wydawnictwa, kameralny, niemal „domówkowy”, akustyczny koncert. Drugi z koncertów był z kolei
bardzo głośny i „przeszyty tym specjalnym czymś, co wytworzyło się między Pawłem i
załogą a słuchaczami”.Doskonałe teksty Pawła Sołtysa wyśpiewane jego charakterystycznym, kojącym głosem to chyba najlepsza muzyczna wspomnieniowa pocztówka,
jaką można wysłać lub odebrać tego lata.
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Katarzyna Czajka-Kominiarczuk
„Seriale. Do następnego odcinka”
Seriale, o czym przypomina nam w swojej najnowszej książce Katarzyna Czajka-Kominiarczuk,
blogująca jako Zwierz Popkulturalny, stały się jednym z najważniejszych elementów współczesnej kultury. „Nawet Olga Tokarczuk w swoim przemówieniu noblowskim wspomniała o serialowej narracji. Bo bez niej trudno zrozumieć współczesnego człowieka” — pisze autorka.
W rozmowie z Gazetą Katarzyna Czajka-Kominiarczuk zauważyła: „(...) pisząc książkę, starałam się by dała coś nie tylko zapalonym serialowym miłośnikom, ale także widzom, którzy
seriale oglądają i je lubią, ale nie poświęcili nigdy więcej czasu na refleksję „jak to działa”. Taka
formuła przewodnika wydaje mi się ciekawa i potrzebna, zwłaszcza, że na polskim rynku wciąż
jest mało pozycji, które zajmują się objaśnianiem, jak działa kultura popularna”.
„Seriale (...)” zostały podzielone na kilka części, których tytuły zdradzają, co w tym popularnym i fascynującym zjawisku autorkę zajmuje najbardziej. Mamy więc rozdziały poświęcone
twórcom seriali, streamingowi, serialowym gatunkom, najlepszym odcinkom i bohaterom
seriali. Ci, którzy słabiej orientują się w serialowym świecie, znajdą wyjaśnienia i twoje
eksperckie rozpoznania, a ci, którzy są z serialami na bieżąco, będą mogli się cieszyć szeregiem ciekawostek.

„Niezwyciężona”, reż. Tom Koliński
Twórcy filmu przez cztery lata towarzyszyli z kamerą Joannie Jędrzejczyk. Efektem
tych spotkań jest filmowa opowieść o zawodniczce pochodzącej z Olsztyna. Reżyserowi,
Tomowi Kolińskiemu, udaje się pokazać dwa oblicza mistrzyni, która jest i zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, i wojowniczką. Wojowniczką, dodajmy, budzącą respekt u swoich
rywalek i fascynującą miliony fanów na całym świecie. „Niezwyciężona” to historia
sukcesu i porażki Joanny Jędrzejczyk, która wielokrotnie obroniła tytuł mistrzyni MMA.
Pozycję na szczycie zawdzięcza swoim konfrontacjom nie tylko z rywalkami, ale i z sobą
samą. „Niezwyciężona” to szansa na zajrzenie za kulisy tego, co nazywa się walkami
współczesnych gladiatorów. Twórcy nie uciekają od pokazywania krwi, potu, łez i... samotności, dowodząc, że droga do sportowego sukcesu na światową skalę, bywa okupiona
ogromnymi wyrzeczeniami. Film w reżyserii Toma Kolińskiego został wyprodukowany
przez HBO Europe, Opus Film i Tallyho! przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. „Niezwyciężona” („Invincible”)
miała swoją festiwalową premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym, a od 24 czerwca
film jest dostępny w HBO GO.
Fot. Materiały prasowe/ HBO
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BUDOWA CentrUm POPUlAryzACji nAUki i innOWACji
UniWersytetU WArmińskO-mAzUrskiegO W Olsztynie, Czyli
„kOrtOsferA”, WChODzi W nOWy, WAżny etAP. OgłOszOnO
jUż PrzetArgi nA WyPOsAżenie miejsCA, które mA OBUDzić
W młODyCh lUDziACh miłOść DO nAUki. DlACzegO WArtO
zmieniAć PODejśCie DO eDUkACji, tłUmACzy WiOlettA
śląskA-zyśk, DyrektOr „kOrtOsfery”.
Wystarczy rzut oka na budżet, żeby zorientować się, że Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to inwestycja na dużą skalę...
Ogólna wartość projektu to 33 112 130,54 zł, z
czego 16 639 046,18 zł to fundusze z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego — Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Inne centra nauki,
o podobnym metrażu i zakresie, które powstają w
Polsce, mają większe budżety, ale myślę, że nasze
będzie równie atrakcyjne.

„Kortosfera” to miejsce, w którym młodzi
ludzie będą mieli szansę doświadczyć, jak
fascynujący jest świat nauki?
Celem naszego projektu jest popularyzacja nauki i
innowacji poprzez inwestycję w infrastrukturę edukacyjną oraz poprawę dostępności publicznych usług
edukacyjnych wysokiej jakości. Tworzymy przestrzeń
do twórczego eksperymentowania, miejsce zachęcające do odkrywania i poznawania świata. Stawiamy
na kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową. Naszym wyzwaniem jest wzmocnienie roli nauki i
edukacji w życiu młodego pokolenia tak, aby możliwe
było dalsze kształcenie przyszłych, ambitnych kadr,
cechujących się przedsiębiorczością, ale także zaangażowanych, żądnych sukcesów i rozwoju. Chcemy,
żeby każdy, kto nas odwiedzi, pokochał naukę, rozbudził w sobie ciekawość świata.
Jakiego rodzaju atrakcje będą czekać na młodych (także tych duchem!) w „Kortosferze”?
Sercem Centrum będzie wystawa stała, poruszająca zagadnienia związane z rolnictwem, żywnością,
dietą i zdrowiem oraz przyrodą i jej przekształcaniem
przez człowieka. Na pięciu kondygnacjach budynku
pojawi się 140 niesamowitych eksponatów! Nasza
wystawa i zajęcia w laboratoriach będą na pewno
fascynujące, będą pomagać zrozumieć świat, budować postawy kreatywności, otwartości i kształtować
nawyki samodzielnego myślenia. Prócz rozwoju liczy
się także ciekawie i radośnie spędzony czas. Kreatywna nauka połączona z zabawą będzie rozwijać
wyobraźnię, a zajęcia w laboratoriach i sali wykładowej wzbogacą dzieci o wiedzę m.in. z zakresu fizyki,
matematyki, biologii, chemii, żywności, a nawet
muzyki, języków obcych.

A co teraz dzieje się w „Kortosferze”?
W grudniu 2020 roku opracowaliśmy aranżację pomieszczeń Centrum. Początek roku był okresem przygotowywania dokumentacji przetargowej. W pierwszych dniach czerwca wkroczyliśmy w kolejny ważny
etap, bo ogłosiliśmy przetarg na wyposażenie Centrum. Podzieliliśmy go na dziewięć części, a dotyczą
one m.in. zaprojektowania i dostawy 140 eksponatów,
trzech wystaw mobilnych i zestawów edukacyjnych,
wyposażenia laboratoriów nauk przyrodniczych, sali
warsztatów o żywności i żywienia, urządzeń optycznych (czyli m.in. mikroskopów, teleskopów, aparatów
i kamer). Poza tym, oczywiście, potrzebujemy też
wyposażenia konferencyjnego, sprzętów biurowych
oraz mebli do pomieszczeń wspólnych. We wrześniu
planujemy podpisanie umów z wykonawcami, którzy
dostarczą niezbędne wyposażenie.
Domyślam się, że najdłużej trzeba będzie
czekać na eksponaty?
To prawda. Większość z nich będzie prototypami,
w związku z czym musimy uzbroić się w cierpliwość.
Zaprojektowane i wyprodukowane eksponatu zajmuje
od kilku do kilkunastu miesięcy. We wrześniu będziemy wiedzieli, ile czasu wykonawcy potrzebują, żeby
zrealizować nasze pomysły. W momencie planowania
realizacji całego przedsięwzięcia, czyli pięć lat temu,
realia były inne. Dzisiaj centra nauki powstają jak tzw.
grzyby po deszczu.

„kOrtOsferA”
tO pięć pięter
eksperymentów
i dobrej zabawy
OrAz, CO WAżne,
WieDzy, Dzięki której
BęDziemy tAkże lePiej
i zDrOWiej żyć.
W pracę nad koncepcją wystawy stałej
i funkcjonowania „Kortosfery” zaangażowano
sporo osób...
Aby nasze Centrum wyróżniało się spośród innych,
rok temu zorganizowaliśmy warsztaty, których celem było dopracowanie strategicznych podstaw dla
programu „Kortosfery”, w szczególności dla wystawy
stałej. Zależało nam na doprecyzowaniu kluczowych
grup odbiorców i tematów. Ważnym elementem było
także budowanie dobrych, transparentnych relacji
z potencjalnymi partnerami projektu. Uczestnicy
warsztatów dyskutowali o grupach zwiedzających,
które powinny być traktowane priorytetowo przy
przygotowywaniu wystawy i działań programowych
„Kortosfery”. Wypracowane pomysły posłużyły do
dalszych prac koncepcyjnych.
Powstawanie centrum nauki to długotrwały
proces?
Tak, ale jesteśmy już na ostatniej prostej. We
wrześniu, po rozstrzygnięciu przetargów, dowiemy
się, kiedy będziemy mogli przyjąć pierwszych gości.

POWierzChnie
WystAWienniCze
zAjmUją POnAD
1600 m kw.,
lABOrAtOriA
z zAPleCzAmi POnAD
300 m kw., sAlA
WykłADOWA OkOłO
150 m kw.
Projekt pt. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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