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Przyjrzyjmy się ciału w mieście. 
Sprawdźmy, w jaki sposób 
zwraca ono na siebie uwagę i po co; 
w jakim stroju występuje 
i w jakich okolicznościach; 
jak się porusza; 
jak manifestuje swoją obecność 
w przestrzeni miasta 
i jak wpływa na jej charakter. 

Ciało w mieście jest też „pakun-
kiem”, który chce dotrzeć z jedne-
go punktu przestrzeni do drugiego. 
W Bangkoku, stolicy Tajlandii, jed-
nym z najbardziej zakorkowanych 
miast świata, codziennie ciężarne 
kobiety spieszą miejskimi taksów-
kami na poród do szpitala 
i wiele z nich – wskutek problemów 
transportowych – nie dociera 
w porę. Rodzą więc na ulicy. Jest 
to zjawisko do tego stopnia maso-
we, że za państwowe środki prze-
szkolono taksówkarzy i policjantów 
w odbieraniu porodów. Co prawda 
polskie miasta nie są jeszcze 
targane tym problemem, ale także 
w nich można doświadczyć bloko-
wania ciała, na przykład porusza-
jącego się na kółkach innych niż 
samochodowe. 

Ciało w mieście to żywy organizm, 
który wykonuje różne czynności: 
skacze, biega i porusza się, żeby 
się dobrze rozwijać. I przebywa 
w określonych miejscach, żeby 
się dobrze poczuć.  W końcu – ciało 
w mieście jest też organizmem mar-
twym – który po śmierci jego „nosi-
ciela” dalej w mieście przebywa.  
Ciało to skomplikowane i wielo-
funkcyjne „coś”. Zapraszamy do 
obejrzenia jego różnych odsłon.

nie zwierząt, ograniczanie wolności 
osobistej, dyskryminację, niespra-
wiedliwość. Złoty czas protestów 
nagiego ciała na ulicach przypadł 
na lata sześćdziesiąte ubiegłego 
stulecia, ale korzeniami sięgają one 
samego początku ubiegłego wieku. To 
wówczas używanie nagiego ciała jako 
narzędzia protestu politycznego za-
początkowali Wolnościowcy – odłam 
powstałych w Rosji Duchobierców, 
przeciwników systemu, i pacyfi stów, 
którzy po represjach w Rosji uciekli 
do Kanady. Organizowali tam głośne 
„nagie demonstracje” przeciwko ma-
terializmowi, przymusowej edukacji 
dzieci w szkołach państwowych 
i wykupywaniu ziemi przez państwo. 

Oczywiście – żeby coś manifestować, 
ciało nie musi objawiać się nago na 
ulicy. Każde nasze wyjście „na mia-
sto” jest swoistą manifestacją, 
bo strój sam w sobie jest wypowie-
dzią, często nastawioną na dialog 
z innymi ubranymi ciałami. Stroje-
nie ciała w modną odzież nabiera 
nowego sensu, gdy modą staje się 
współodpowiedzialność za świat. To 
ogromna różnica, czy ktoś przemiesz-
cza się po mieście w futrze z lisa czy 
w tunice z ekologicznej bawełny, 
której producenci zadbali o prawa 
pracujących przy jej zbiorze. 

Ciało jest stałym elementem miej-
skiej gry i miejskich manewrów. 
Ubrane, nagie, wystrojone, stabilne 
i w ruchu – zawsze ma coś do powie-
dzenia. Ciało ubrane to wypowiedź 
i sposób na dialog z innymi ciałami 
poruszającymi się po mieście. Roze-
brane – jest przede wszystkim mani-
festacją. Masa ciał to masa mocy. 
„To ciała na ulicach i placach, 
a nie paplanina na Twitterze czy 
Facebooku mają znaczenie” – pisze 
w niedawno wydanej świetnej książ-
ce pt. „Bunt miast” geograf politycz-
ny David Harvey, odnosząc się do 
protestów antykapitalistycznych 
i prodemokratycznych, które przeto-
czyły się przez miasta całego świata, 
poczynając od placu Tahrir w Kairze, 
stolicy Egiptu, przez Santiago de 
Chile – stolicę Chile, po Zuccotti Park 
w Nowym Jorku. „(…) kolektywna siła 
ciał w przestrzeni publicznej nadal 
jest najefektywniejszym narzędziem 
sprzeciwu w sytuacji, gdy inne środki 
dostępu zostają nam odebrane” – 
podkreśla Harvey. 

Najbardziej radykalna odsłona ciała 
w przestrzeni publicznej to ciało na-
gie. Odsłaniają je modelki i cykliści, 
działacze społeczni i politycy – po to, 
by zwracaną na ciało uwagę przekie-
rować na coś innego: złe traktowa-

ciało 
w mieście

WSTĘP: BEATA MACIEJEWSKA FO
TO

: J
OÃ

O 
TR

IN
DA

DE



W tysiącach miast, od Montrealu w Kanadzie, 
gdzie karmiące matki wyciągają w proteście swoje 
piersi, poprzez Madryt, w którym nadzy rowerzyści 
sprzeciwiają się dominacji „przestrzeniożernych” 
samochodów, po Hongkong i organizowane tam 
akcje antyfutrzarskie – nagie ciało jest narzędziem 
politycznym. Używa się go w sprawach, które 
przez władze lokalne czy centralne są ignorowane, 
a zwracanie na nie uwagi tradycyjnymi formami 
protestu na nic się nie zdało. 

W dość podobnych celach nagości  
w swoich akcjach używa madrycki 
ruch masy krytycznej, czyli regular-
ne spotkania rowerzystów i rowerzy-
stek, przybierające formę zbiorowe-
go przejazdu przez centrum miasta. 
Ta swoista forma manifestacji ma na 
celu przekonanie władz do zmiany 
polityki wobec rowerowej społeczno-
ści, która skarży się na faworyzowa-
nie samochodów w ruchu ulicznym, 

na świecie, ruchu PETA – „Ludzie 
na rzecz etycznego traktowania 
zwierząt”. PETA organizowała liczne 
protesty, m.in. w Hiszpanii – na 
rzecz zakazu przeprowadzania walk 
byków, a w Hongkongu – przeciw 
zabijaniu zwierząt w celu produkcji 
futer. Uczestnicy i uczestniczki pro-
testów maszerują przez centra miast  
pod hasłem „Wolę chodzić nago, niż 
nosić futro”. 

NA ULICY

Rozwój internetu i nadmiar informa-
cji sprawiają, że do opinii publicznej 
coraz częściej docierają tylko te 
akcje społeczne, które są najbar-
dziej wyraziste w formie. Najczęściej 
nagie ciało kojarzone jest z akcjami 
obrońców zwierząt, np. jednej 
z najbardziej zaprawionych 
w „nagich protestach” organizacji 

„WOLĘ CHODZIĆ NAGO, 
NIŻ NOSIĆ FUTRO.” 
– JOANNA KRUPA DLA PETA

nagie ciało
jako narzędzie
polityczne

TEKST: MICHAŁ WSZOŁEK
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co zagraża jej bezpieczeństwu 
i komfortowi podróży. Występują 
z postulatami typowymi dla zielonej 
polityki miejskiej, domagając się 
wyprowadzenia ruchu samochodo-
wego z centrów aglomeracji, stwo-
rzenia gęstej sieci dróg rowerowych 
i lepszej organizacji transportu 
zbiorowego, co ma się przyczynić 
do zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza. W Europie Zachodniej 
niektóre „masy krytyczne” przy-
bierają radykalniejsze formy niż te 
znane z polskich ulic. 

W 2012 r. stolica Hiszpanii już po 
raz dziewiąty gościła nagich cykli-
stów. Uczestnicy rowerowej mani-
festacji domagali się wprowadzenia 
przepisów umożliwiających im 
korzystanie z madryckiego metra. 
Istotę „nagiej masy krytycznej” 
wyjaśnił kilka lat temu jej rzecznik 
Ramon Limaza: „Rozebraliśmy się, 
by nasze nagie ciała symbolicznie 
pokazały, jak bardzo bezbronni 
jesteśmy w  mieście zapchanym 
samochodami; domagamy się spra-
wiedliwości i nie chcemy miasta, 
w którym samochody narzucają 
prawo silniejszego, hałasują 
i zajmują ludziom przestrzeń”. 
W Polsce nie odbyła się jeszcze 

masowa akcja „nagiej masy krytycz-
nej”, ale ruch rowerzystów i rowe-
rzystek jest coraz lepiej zorganizo-
wany, a klasyczne masy krytyczne 
odbywają się w coraz liczniejszych 
miastach. Nagość madryckich 
rowerzystów jest narzędziem walki 
o prawa użytkowników niezmotory-
zowanych jednośladów, ale czy jest 
narzędziem skutecznym? Stopień 
rozwoju i organizacji ścieżek rowe-
rowych na zachodzie Europie wciąż 
znacznie przewyższa jakość i liczbę 
polskich dróg dla jednośladów. 

W KAMPANIACH 
POLITYCZNYCH 

Nagie ciało służy równie dobrze 
protestującym na ulicach 
obrońcom zwierząt i zwolennikom 
jednośladów, jak i debatującym 
w sa lach parlamentarnych posłom 
i posłankom. Na początku 
2012 r. w słowackim parlamencie 
17 posłanek i posłów partii Wolność 
i Solidarność (SaS), walczących 
o zniesienie immunitetu parla-
mentarnego, zdecydowało się na 
udział w sesji fotografi cznej, której 
efektem było zdjęcie przedstawiają-
ce nagich członków SaS-u, trzy-

mających na wysokości pasa napis 
„Pozbawmy deputowanych immu-
nitetu”. Happening deputowanych 
Wolności i Solidarności był ważnym 
elementem debaty, która przeto-
czyła się przez Słowację w pierwszej 
połowie 2012 r. Media, politycy 
i społeczeństwo zastanawiali się 
nad sensem utrzymywania przywi-
leju deputowanych – immunitetu 
zwalniającego od odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa i wykrocze-
nia. Z pewnością odważna fotogra-
fi a członków i członkiń Wolności 
i Solidarności przyspieszyła decy-
zję – na Słowacji immunitet przestał 
obowiązywać 1 września 2012 r. 
Projekt ustawy poparły wszystkie 
ugrupowania, w tym także rządzący 
socjaldemokratyczny SMER 
z premierem Robertem Fico na 
czele. Nowe prawo podsumował 
minister sprawiedliwości Słowacji 
Daniel Lipšic: „Ten dzień przejdzie 
do historii. Posłowie nie mogą mieć 
większych praw niż obywatele, 
których reprezentują”. 

Do historii przejdzie z pewnością 
kampania wyborcza polskiej Partii 
Kobiet w czasie wyborów parla-
mentarnych 2007 r. Wśród morza 
plakatów wyborczych, które zalały 

NAGIE CIAŁO SŁUŻY RÓWNIE DOBRZE 
ZWOLENNIKOM JEDNOŚLADÓW, 
JAK I DEBATUJĄCYM W SALACH 
PARLAMENTARNYCH POSŁOM I POSŁANKOM.
FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

W 2012 R. STOLICA HISZPANII JUŻ PO RAZ 
DZIEWIĄTY GOŚCIŁA NAGICH CYKLISTÓW. 
FOTO: JOÃO TRINDADE

wówczas miasto, uderzały mate-
riały Partii Kobiet, której członkinie 
zdecydowały, że ich ugrupowanie 
wypromują rozebrane liderki partii 
wraz z ówczesną przewodniczącą 
partii, znaną pisarką Manuelą Gret-
kowską, trzymające tablicę z nazwą 
partii i hasłem: „Polska jest kobie-
tą”. Partia przyjęła slogan wyborczy: 
„wszystko dla przyszłości i nic do 
ukrycia”. Na konferencji prasowej 
inaugurującej kampanię Manuela 
Gretkowska mówiła, że celem Partii 
Kobiet jest zwiększenie udziału 
kobiet w życiu politycznym kraju. 
Przekonywała, że więcej kobiet 
w parlamencie i rządzie to szansa 
na dialog i pozytywną zmianę w kul-
turze prowadzenia sporów politycz-
nych. Sam plakat wyborczy spotkał 

się z nieprzychylnymi komentarzami 
części prawicowych mediów, a Partia 
Kobiet nie dostała się do parlamen-
tu. Następne wybory parlamentarne 
odbyły się według nowej ordyna-
cji, wprowadzającej obowiązkową 
35-procentową kwotę miejsc dla 
kobiet na listach wyborczych. Kwota 
procentowa nie zastępuje parytetu, 
ale jest sporym krokiem naprzód 
w działaniu na rzecz zwiększenia 
politycznej partycypacji kobiet. 
Z pewnością swój wkład w tę zmianę 
włożyła Partia Kobiet. 

KOBIECA PIERŚ

W Montrealu narzędziem kobiecej 
manifestacji stała się kobieca pierś. 
Za pośrednictwem portalu społecz-

nościowego matki umówiły się 
w centrum handlowym na zbiorowe 
karmienie piersią. Protestowały 
w ten sposób przeciw zachowaniu 
sprzedawcy, który jedną z nich wy-
prosił ze sklepu w trakcie karmienia 
dziecka. Co ciekawe, w organizacji 
akcji pomogła dyrekcja centrum 
handlowego; przeprosiła ona także 
za zachowanie sprzedawcy. Po 
happeningu matki podkreśliły, że 
chcą, by swoboda karmienia piersią 
została uregulowana prawnie i wy-
stosowały petycję w tej sprawie do 
parlamentu prowincji Quebec. 

Kobieca pierś została także użyta w 
proteście przeciw budowie elektrow-
ni atomowej w Polsce. Mieszkańcy 
gminy Mielno, w której ma powstać 
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JEDNĄ Z NAJSŁYNNIEJSZYCH GRUP 
POSŁUGUJĄCYCH SIĘ CIAŁEM NIEMAL 
WE WSZYSTKICH AKCJACH JEST 
UKRAIŃSKA FEMEN ZAŁOŻONA 
W 2008 R. PRZEZ GRUPĘ KIJOWSKICH 
STUDENTEK-FEMINISTEK. 
FOTO: ARCHIWUM FEMEN

elektrownia, zdecydowanie wypowie dzieli 
się przeciw tej lokalizacji. Wraz 
z miesz kańcami i mieszkankami Szczeci-
na, Mielna, Gąsek i Darłowa oraz przed-
stawicielami partii Zielonych 
i organizacji społecznych z Polski 
i Niemiec protestowali przed Zachodnio-
pomorskim Urzędem Wojewódzkim 
w Szczecinie z transparentami „Czarno-
byl, Fukushima... Polska? Nie dla atomu!”. 
Jedna ze szczecińskich aktywistek, chcąc 
zwrócić uwagę na ryzyko, jakie niesie ze 
sobą napromieniowanie, rozebrała się, 
pokazując trzecią, sztuczną pierś. 

Jedną z najsłynniejszych grup posługu-
jących się ciałem niemal we wszystkich 
akcjach jest ukraińska FEMEN założona 
w 2008 r. przez grupę kijowskich studen-
tek-feministek. Protestują one najczęściej 
w obronie praw kobiet, nie zgadzając się 
na stosowanie przemocy, coraz po-
wszechniejszą na Ukrainie seksturystykę 
i próby zaostrzenia prawa aborcyjnego. 
Kwestię obecności kobiet w życiu 
publicznych podkreśla jedna 
z założycielek ruchu, Anna Hucoł: „Za-
łożyłam FEMEN, ponieważ zdałam sobie 
sprawę, że brak jest kobiet działaczek 
w naszym społeczeństwie. Ukraina jest 
zorientowana na mężczyzn i kobiety peł-
nią bierną rolę”. Wszystkie protesty ukra-
ińskich feministek są do siebie podobne 
w formie, członkinie grupy prowadzą ak-
cję w stroju topless, używają transparen-
tów i wykrzykują głośno swoje postulaty. 
Zawsze spotyka się to ze zdecydowaną 
akcją służb porządkowych, podobnie jak 
8 czerwca 2012 r. w Warszawie podczas 
protestu przed meczem inaugurującym 
mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 

Protesty FEMEN-u coraz częściej są wypo-
wiedzią przeciw naruszaniu praw oby-
watelskich. Ukrainki protestowały w dniu 
wyborów prezydenckich w Rosji przeciwko 
naruszeniom gwarancji wyborczych. Pro-
test odbył się przed gmachem Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Petersburgu chwilę po 
oddaniu głosu przez przyszłego prezyden-
ta Rosji Władimira Putina. FEMEN sprze-
ciwiał się też konsekwentnie organizacji 
mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce 
i na Ukrainie, twierdząc, że ta sportowa 

CZŁONKINIE GRUPY PROWADZĄ 
AKCJĘ W STROJU TOPLESS, UŻYWAJĄ 
TRANSPARENTÓW I WYKRZYKUJĄ 
GŁOŚNO SWOJE POSTULATY. 
ZAWSZE SPOTYKA SIĘ TO ZE 
ZDECYDOWANĄ AKCJĄ SŁUŻB 
PORZĄDKOWYCH. 
FOTO: ARCHIWUM FEMEN

impreza grozi eskalacją seksturystyki 
i uprzedmiotowianiem kobiet. 
W Dniepropietrowsku feministkom 
udało się zrzucić z podestu puchar 
EURO 2012 podczas jego prezenta-
cji. Jedna z nich mówiła: „Jesteśmy 
przeciwne Euro 2012. Atakujemy 
wszystkie symbole związane 
z mistrzostwami, w tym również 
ten stojący na piedestale garnek”.

Na początku swojej działalności 
aktywistki FEMEN-u protestowały tylko 
w większych ukraińskich miastach; 
obecnie akcje odbywają się także poza 
granicami ich ojczystego kraju. Gdy 
wybuchł skandal z udziałem byłego 
szefa Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego Dominique’a Strauss-
-Kahna oskarżonego o zgwałcenie 
pokojówki w nowojorskim hotelu, 

FEMEN protestował pod oknami 
jego paryskiego domu w odzieży 
służbowej obsługi hotelowej. Pod 
hasłem „Wolność dla kobiet” człon-
kinie organizacji wystąpiły na placu 
Świętego Piotra w Watykanie, zwra-
cając uwagę na utrzymywanie się 
patriarchalnego stosunku Kościoła 
katolickiego do kobiet. 

CO PROMUJE NAGOŚĆ? 

Działalność FEMEN-u jest oceniana 
niejednoznacznie, podobnie niejed-
noznacznie oceniane są wszelkie 
„nagie” akcje. Tę niejednoznacz-
ność dobrze ujęła Agnieszka Graff  
w „Krytyce Politycznej”: „Dla jed-
nych FEMEN to żaden feminizm, 
tylko medialne popisy i autopromo-

cja, przy tym strategia grupy jest 
mocno wątpliwa z feministycznej 
perspektywy, bo posługiwanie się 
kobiecym ciałem to «promocja sek-
sizmu». Inne głosy zdradzają jednak 
fascynację tym ludycznym buntem 
przeciw brutalnie patriarchalnej kul-
turze i cieszą się, że zwraca uwagę 
na problemy kobiet”. 

Współczesnym nagim akcjonistom 
i akcjonistkom z pewnością nie 
można zarzucić braku odwagi 
i determinacji. Ich obecność w prze-
strzeni publicznej to element walki 
o respektowanie praw. To mocny 
głos w obronie tego, czego więk-
szość ludzi nie dostrzega. Publiczne 
wyzbycie się części swojej intymno-
ści bywa czasem jedynym środkiem 
na przyciągnięcie uwagi.

POLITYCZNE 
KARMIENIE PIERSIĄ
Gabrielle Palmer, 
„Polityka karmienia piersią. Ideologia, biznes i szemrane interesy”, 
Mamania, Warszawa 2011

Mleko matki to naturalny, pełnowartościowy pokarm dla nowo-
rodka, zawierający wszystkie potrzebne składniki. Nie od parady 
jesteśmy ssakami. Czemu więc tak wiele kobiet decyduje się 
karmić swoje dzieci produktem mlekopodobnym, wyproduko-
wanym w laboratorium, niezawierającym przeciwciał, powodu-
jącym choroby, a często nawet śmierć? Odpowiedź jest prosta: 
„Światową wartość rynku pokarmów dla niemowląt szacuje się 
na 20,2 miliarda dolarów rocznie”. A mleko matki jest darmowe. 
„Polityka...” wpisuje się w nurt książek obnażających struktu-
ry tzw. „wolnego rynku”. Autorka odsłania przed nami kolejne 
szwindle, matactwa, nieetyczne praktyki, działania mające na 
celu dezinformację, manipulacje, czy też techniki tzw. PR (AK)

księgarnia internetowa 3K 
www.trzy-ka.pl
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CIAŁO POWINNO 
BYĆ ŹRÓDŁEM 
ŻYCIA I RADOŚCI 

Anna Grodzka 
Funkcjonujemy w przestrzeni 
społecznej w oderwaniu od ciała. 
Przykrywamy je niekoniecznie 
dlatego, że jest nam zimno albo by 
nie poparzyć się od słońca, ale po 
to, żeby je ukryć. Ciało generalnie 
nam przeszkadza: w kulturze, w 
której żyjemy, i w polityce, którą 
uprawiamy. A przecież powinno być 
źródłem życia i radości. 

Nie bardzo lubię swoje ciało. Każdy 
człowiek ma jakiś obraz własnej 
osoby, a mój obraz własnego ciała 
różni się od tego w rzeczywistości. 
Stałam się w Polsce ikoną korek-
ty płci, ale ja nie chciałam być 
zmienioną kobietą, chciałam po 
prostu być kobietą. Z powodu tego 
generalnie złego doświadczenia: 
egzystowania ciała w oderwaniu 
od psychiki, szczególnie odczuwam 
wagę cielesności. Człowiek, u któ-
rego ciało i psychika są w zgodzie,  
nie dostrzega problemu, a ja wyraź-
nie widzę, że cielesność jest u nas 
tematem tabu. Mamy politykę „an-
tycielesną”, która spycha na bok 
seksualność człowieka, nakazuje 
nam ignorować cielesne, pierwotne 
potrzeby. Rozpowszechnia się ideę 
ducha, który funkcjonuje w oderwa-
niu od ludzkiego ciała. A przecież 
wszystko dzieje się w ciele. Dusza 
jest złudzeniem, jest software’em 
w ciele. Realna jest seksualność. 
To nie  duch święty utrzymuje nas 
przy życiu jako gatunek.  

We wszystkich cywilizacjach mamy 
jednak do czynienia z duchem 
świętym powstałym z lęku człowie-
ka przed rzeczywistością. Odwoły-
wanie się do Boga, który jest wielki 
i niematerialny, daje nam poczucie 
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spokoju. Ale ja, jako osoba – po-
wtarzając za Jeremim Przyborą 
– „głęboko niewierząca” uważam, 
że warto ten lęk wziąć na siebie, 
oswoić go. Wtedy można znaleźć 
oparcie w sobie, a nie poza sobą, 
w czymś, co jest nierzeczywiste.   

W polityce ciało funkcjonuje wraz 
z ciałami innych ludzi, bo polityka 
to jest sztuka układania stosun-
ków społecznych, relacji między 
ludźmi. A prawa rządzące stosun-
kami społecznymi rządzą relacjami 
międzyludzkimi, także tymi między 
ciałami.  

Nie wyobrażam sobie, aby można 
było sensownie działać politycznie, 
ukrywając swoją tożsamość. Tema-
ty związane z kwestią płci i mniej-
szości seksualnych są mi bliskie. 
Ale chcę robić znacznie więcej. 
Mam swoje poglądy w wielu innych 
ważnych sprawach dotyczących 
całej Polski, całego społeczeństwa.

PARADA 
RÓWNOŚCI
W UGANDZIE
80-tysięczne miasto Entebee, 
położone nad jeziorem Wiktoria  
w Ugandzie zostało wybrane na 
miejsce pierwszej Pride Parade 
(odpowiednik Parady Równości) nie 
tylko w  historii tego kraju, ale całej 
Afryki. Ugandyjska Pride Parade 
odbyła się na początku sierpnia  
2012 roku i wzięło w niej udział 
niecało sto osób. Dwa miesiące 
wcześniej tamtejszy minister etyki 
i praworządności Simon Lokodo 
zapowiedział zakazanie działania 
38 organizacjom pozarządowym 
działającym na rzecz praw człowie-
ka. W Ugandzie homoseksualizm 
jest zabroniony i karany więzie-
niem. Od 2009 r. w parlamencie 
spoczywa projekt ustawy przewidu-
jący dożywocie i karę śmieci. 

NIE BYĆ NIE-SOBĄ
Władze Hiszpanii uwolniły obywa-
teli i obywatelki tkwiące w nieswo-
ich ciałach od konieczności utoż-
samiania się z… nie-sobą. Ustawa 
o tożsamości płciowej, przyjęta 
już w 2007 roku, pozwala każdej 
osobie na zmianę płci w akcie 
urodzenia i wszystkich ofi cjalnych 
dokumentach jeszcze przed inter-
wencją chirurgiczną. Warunkiem 
jest zadeklarowanie woli zmiany 
płci, przedstawienie medycznego 
zaświadczenia o zaburzeniu tożsa-
mości płciowej i przejście stosow-
nej kuracji przez minimum 2 lata. 
Hiszpańskie Towarzystwo Endokry-
nologiczne szacuje, że w Hiszpanii 
jest około 3 tysięcy transseksuali-
stów, a środowiska trannseksualne 
– że 7 tysięcy.  
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FOTO:  ARCHIWUM PRYWATNE

GROŹBA DLA 
NARODOWEGO 
BEZPIECZEŃSTWA
Obradujący w na początku paź-
dziernika 2012 parlament ukraiński 
przyjął ustawę zakazującą tzw. 
„propagandy homoseksualizmu”, 
który został uznany za „groźbę dla 
narodowego bezpieczeństwa, gdyż 
prowadzi do epidemii HIV/AIDS, oraz 
niszczy instytucję rodziny i może 
doprowadzić do kryzysu demogra-
fi cznego”. Konserwatywni politycy 
przeforsowali zmiany w ustawodaw-
stwie już w pierwszym czytaniu i to 
przy braku sprzeciwu któregokol-
wiek z parlamentarzystów. Inicja-
tywę skrytykowała wcześniej m.in. 
organizacja Amnesty International, 
wskazując, iż jest to łamanie praw 
człowieka. Projekt ustawy zakłada 
zakaz pokazywania homoseksu-
alnych związków w pozytywnym 
świetle. Najwyższa przewidziana 
kara wynosi 5 lat więzienia. 

Anna Grodzka, współzałożyciel-
ka Fundacji Trans-Fuzja, posłanka 
na Sejm, pierwsza w Polsce 
i Europie osoba publicznie ujawnia-
jąca swoją transseksualność, którą 
wybrano do parlamentu krajowego. 
Należy do Klubu Parlamentarnego 
Ruchu Palikota, utożsamiana z jego 
lewicowym skrzydłem. Jest człon-
kinią Rady Programowej Zielonego 
Instytutu – wydawcy Zielonego 
Miasta.  W październiku 2012 r., 
zainicjowała  Parlamentarny Zespół 
Zrównoważonego Rozwoju Społecz-
nego „Społeczeństwo FAIR”.
http://www.facebook.com/anna-
grodzka.polityk?fref=ts

C
E

L
E

B
R

A
C

JA
 C

IA
Ł

A

FOTO:  DAN LITTAUER

1 2 1 3



25

Ciało w mieście to ciało opakowane, ustrojone, 
okryte, a strój jest manifestację odrębności 
i częścią dialogu z innymi ciałami.  
Ten dialog dotyczy też odpowiedzialności. 

NEAPOL:
SZACUJE SIĘ, ŻE CO GODZINĘ NA ULICACH 
NEAPOLU LĄDUJE KOLEJNYCH 50 TON 
ODPADÓW.
FOTO: DAVID EVERS

miejskie 
ciało wrażliwe 
na strój

TEKST: IWONA BOJADŻIJEWA

WEARSO, TUNIKA 
Z BAWEŁNY EKOLOGICZNEJ
FOTO: PAWEŁ FRENCZAK

zwiększyła się o 35%. Organizacja 
Organic Trade Association podaje, że 
bawełnę ekologiczną uprawia się dziś 
w 22 krajach, rękoma 220 tysięcy 
osób. Wrażliwi użytkownicy odzieży 
i jej projektanci to przede wszystkim 
mieszkańcy dużych miast. Przejmują 
się tym, że pola bawełny – jednego 
z najpopularniejszych surowców 
stosowanych do produkcji odzieży – 
zajmujące zaledwie 2,5% powierzchni 
wszystkich upraw na Ziemi, pochła-
niają 25% światowego zużycia insek-
tycydów (środków owadobójczych) 
oraz około 10% nawozów sztucznych. 
A także tym, że na przykład na 
plantacjach bawełny w Uzbekistanie 
pracuje około 450 tysięcy dzieci 
(w czasie zbiorów szkoły są zamy-
kane). Polska Zielona Sieć, która od 
kilku lat – wraz z Clean Clothes Cam-
paign – prowadzi kampanię „Kupuj 

– mówi Luiza Jacob, warszawianka, 
twórczyni ekologicznej marki Dream 
Nation. Jej ubrania zostały uszyte 
z ekologicznej bawełny z certyfi ka-
tem GOTS (Global Organic Textile 
Standard) potwierdzającym, że strój 
powstał z poszanowaniem Ziemi 
i ludzi. Szyje je emerytowana kraw-
cowa z Otwocka. Ubrania Dream 
Nation podróżują stamtąd do dużych 
polskich miast: Warszawy, Gdańska, 
Poznania, Krakowa. Szczególnie 
lubią je kobiety w wieku od 25 do 
35 lat, nierzadko młode mamy, które 
zamawiają identyczne fasony dla 
siebie i swoich dzieci. 

W ostatnich dwu dekadach wzrosła 
liczba „nosicieli” i projektantów ubrań, 
którzy chcą się wyróżnić wrażliwością 
na ludzi i środowisko. W latach 2008–
-2009 sprzedaż bawełny ekologicznej 

„Od stroju się zaczyna, strój jest 
wypowiedzią i grą z wypowiedzią 
(cudzą i własną). Strój jest przede 
wszystkim różnicą (…)„ – pisała 
kilka lat temu w „Magazynie Sztuki” 
krytyczka Ewa Mikina, i nawoływała: 
„Przejdźcie się po praskiej ulicy, 
tylko po praskiej, nie wspominam 
o berlińskiej, zobaczcie jak ubrani 
są młodzi. (…) Człowiek ustrojony 
rozumie gry znaczeń, mechanizmy 
budowania sensów”. Dziś strojem 
buduje się często wypowiedź 
o odpowiedzialności za świat. 

„Uważam, że wkładając coś na 
siebie, można jednocześnie dać coś 
od siebie. Zwracamy już uwagę na 
to, co jemy, powinniśmy również 
zdawać sobie sprawę z tego, co 
nosimy, czyli jak i z czego nasze 
ubranie zostało wyprodukowane” 

1 4
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KULTURA PATRZENIA

Krystyna Kłosowska,
„Ciało, pożądanie, ubranie. 
O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej”
Wydawnictwo eFKa, Kraków 1999, 2012

Finalistka Nagrody Literackiej NIKE 2000 

Ciało kobiety jakie jest, każdy widzi. Ale widzi, 
ponieważ sposobu patrzenia nauczyła go 
kultura, która ponadto uformowała kobietę 
w przedmiot do oglądania. Bo widzenie ciała 
jest w każdym społeczeństwie związane 
z władzą jego modelowania. Kłosińska pokazu-
je - interpretując powieści Zapolskiej – jak 
w XIX wieku społeczne instytucje wychowania 
(dom, szkoła, pensja, gabinet lekarski, salon) 
służyły obserwowaniu modelują-
cemu, które narzucało kobietom 
role zgodne z wolą (pożądaniem) 
silniejszego. 

księgarnia internetowa 3K www.
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POKAZ ODPOWIEDZIALNEJ 
MODY W LINZ, 2011
FOTO: REINHARD WINKLER C SÜDWIND

nawet bielizna może być orężem 
w walce o lepszy świat. Ekologiczną 
bawełnę, z której powstaje, upra-
wia się w indyjskim stanie Orissa, 
w trzech małych wioskach: Semla, 
Banjipali i Kuibahal. Stamtąd jest 
przewożona na południe, do Tirupuru 
w stanie Tamil Nadu, gdzie mieści się 
ekologiczna tkalnia i szwalnia Arm-
strong. Gotowa bielizna sprzedawana 
jest w miastach 20 krajów świata. W 
ten sposó Pants to Poverty, tak jak i 
inne ekomarki, udowadnia, że globali-
zacja nie musi łączyć się 
z wyzyskiem.

Sceptykom i sceptyczkom z pewno-
ścią nasunie się pytanie: Czy moda, 
której kwintesencją są zmienność, 
sezonowość i nieustająca pogoń za 
nowością, może w ogóle być odpo-
wiedzialna? Czy w radykalnym ujęciu 
ekomoda nie powinna się równać 

Ekomoda to nie tylko drobne, kilku-
osobowe inicjatywy, produkujące 
limitowane serie odzieży. Yvon Cho-
uinard, wspinacz i założyciel 
kalifornijskiej marki Patagonia, od 
1972 roku udowadnia, że nawet 
globalny biznes nie musi wywierać 
negatywnego wpływu na środowisko. 
Wręcz przeciwnie: marka stosuje 
ekosurowce oraz energooszczędne 
technologie, a jej pracownicy i pra-
cowniczki mogą brać płatne dwumie-
sięczne urlopy, w czasie których biorą 
udział w ekologicznych projektach. 
Magazyn „Fortune” uznał Chouinarda 
za najbardziej skutecznego biznesme-
na w branży odzieży outdoorowej. 

O tym, że ekologiczna moda zatacza 
coraz szersze kręgi, świadczy sukces 
londyńskiej marki Pants to Poverty. Jej 
fl agowy produkt – bezpretensjonalne 
bawełniane majtki – udowadnia, że 

Odpowiedzialnie Ubrania”, defi niuje odpowiedzialną 
modę, opierając się na ośmiu standardach: stoso-
waniu ekologicznych surowców i łagodnych barwni-
ków, respektowaniu standardów Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, wykorzystywaniu surowców 
ze „sprawiedliwego handlu” itd.

W polskich miastach ekoodzież można kupić przede 
wszystkim w sklepach internetowych. Joasia Lom-
part-Chlaściak, politolożka, dla której ekomoda była 
początkowo pasją i hobby, założyła internetowy 
sklep Zielona Nitka, w którym można kupić ciuchy 
czołowych ekoprojektantów. W Zielonej Nitce dosta-
niemy klasyczne ubrania People Tree – jednej 
z wiodących brytyjskich ekomarek, są także koszul-
ki dla dzieci Animal Tails, ozdobione wizerunkami 
zagrożonych gatunków zwierząt (marka wspiera 
WWF), wzorzyste sukienki etycznej marki Nomads 
założonej przez parę podróżników, Duncana i Vicky, 
zafascynowanych Indiami, a także torby Traidcraft, 
wykonane w Wietnamie w ramach projektu Mai 
Handicrafts, który opiera się na zasadach sprawie-
dliwego handlu. 

wyeliminowaniu jej samej i noszeniu 
ciuchów aż do przetarcia? Ola Waś, 
twórczyni stołecznej ekomarki Wear-
so, doszła do wniosku, że wymiana 
ubrań co sezon nie jest uzasadniona 
logicznymi przesłankami (oprócz 
oczywiście żądzy zysku wielkich 
korporacji odzieżowych). Poza tym, 
że zimą trzeba nosić kurtkę, a pod 
spodnie ewentualnie dodatkowo 
włożyć rajstopy, nie musimy od razu 
wymieniać całej garderoby. Wear-
so specjalizuje się więc w luźnych, 
bawełnianych tunikach i sukienkach, 
które sprawdzą się zarówno latem, 
jak i zimą. Ubrania dostępne są tylko 
w 5 rozmiarach, mimo to nie dyskry-
minują żadnej sylwetki. Takie rozwią-
zanie pozwala zaoszczędzić spore 
ilości materiału, wody, barwników itd. 
– oto sposób, w jaki fi lozofi a Wearso 
wpisuje się w nurt odpowiedzialnej, 
oszczędnej mody „antysezonowej”. 

Pierwsze w Polsce Targi Odpowiedzialnej Mody WearFair, organizowane przez Polską Zieloną Sieć, 
odbyły się w październiku 2012 roku w Łodzi.
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„Być może nie uderzy to w was przebłyskiem geniuszu, 
ale po przeanalizowaniu wielu wykresów, statystyk 
i współzależności doszliśmy do jednego wniosku: 
ludzie siadają tam... gdzie są miejsca do siedzenia”.
[William H. Whyte]

w zdrowym
ciele
w mieście

TEKST: JAKUB KRUKAR

Zieleń od zawsze kojarzy się z rekre-
acją i odpoczynkiem. Gdy mamy dość 
tłoku, hałasu i pędu wokół, spacer po 
parku, bieg wzdłuż rzeki czy piknik na 
trawie skutecznie pomagają nała-
dować baterie. Miękka zieleń pod 
stopami i haust świeżego powietrza 
są dla zmysłów i ciała orzeźwiającym 
kontrastem wobec betonowej codzien-
ności. Wśród drzew, przy wodzie czas 
płynie inaczej; nie jest to subiektywne 
odczucie, ale fakt znany mieszkańcom 
miast od stuleci.

W ZDROWYM CIELE…

Socjolog, dziennikarz i urbanista Wil-
liam H. Whyte w fi lmie „The Social Life 
of Small Urban Spaces” dokumentu-
jącym badania nad klęską i sukcesem 
amerykańskich miast stwierdza: „Pró-
bowaliśmy odkryć, co powoduje, że 
ludzie lubią przesiadywać w jednych 
miejscach, a w innych nie. Być może 
nie uderzy to w was przebłyskiem ge-
niuszu, ale po przeanalizowaniu wielu 
wykresów, statystyk i współzależności 

doszliśmy do jednego wniosku: ludzie 
siadają tam... gdzie są miejsca do sie-
dzenia”. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że ta sama skomplikowana zasada 
tłumaczy istnienie zieleni w mieście. 
Ludzie chodzą na spacery tam, gdzie 
można spacerować (z przyjemnością). 
I odwrotnie – jeśli nie ma gdzie space-
rować, to... nie spacerują.

Geografowie i psychologowie nie od 
dziś mówią o środowiskach otyłościo-
gennych, sprzyjających nadwadze 

W MIEJSCACH, KTÓRE ZACHĘCAJĄ 
DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, 
LUDZIE SĄ ZDROWSI, A BRAK 
OKAZJI DO WYSIŁKU ROZLENIWIA.
FOTO: NICK

WPŁYW WODY NA CZŁOWIEKA 
MIERZONO JUŻ NA WIELE SPOSOBÓW, 
ZAWSZE OKAZUJE SIĘ POZYTYWNY. 
FOTO: STIG NYGAARD
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krew płynie szybciej, wydzielają się inne 
hormony. Stres, zarówno krótkotrwały, jak 
i długotrwały, ma ogromny wpływ na zdrowie 
człowieka. Dlatego wrażenie, że w lesie łatwiej 
się odstresować, może nawet mieć większe 
znaczenie niż uprawiany w lesie aktywny 
wypoczynek. Działanie takich wrażeń jest 
bardzo silne; udowodniono, że sam widok 
zieleni pomaga w uspokojeniu szybkiego bicia 
serca po stresującym wydarzeniu. Co zatem 
powiedzieliby na park wokół szpitala pacjenci 
powracający do zdrowia? 

Najlepiej byłoby, gdyby oprócz drzew był tam 
także staw. Wpływ wody na człowieka mie-
rzono już na wiele sposobów, zawsze okazuje 
się pozytywny. To dlatego nad rzekami i nad 
brzegiem morza buduje się bulwary spacero-
we, a nie autostrady (chociaż bywają wyjątki). 
W Wielkiej Brytanii wykonano ciekawy eks-
peryment. Za pomocą smartfonowej aplikacji 
w losowo wybranych porach wysyłano do 

pojawia się głównie w lepszych, droższych dzielnicach, a dzielnice 
biedniejsze wciąż są od niej odcięte. W pewnym sensie skazuje 
to ich mieszkańców na mniejszą aktywność fi zyczną. Wyrównanie 
różnic między biedniejszymi i bogatszymi częściami aglomeracji 
miejskich to zatem kolejny priorytet. Zieleń miejska powoli staje 
się dobrem tak powszechnie oczekiwanym, jak dostęp do bieżącej 
wody, prądu i gazu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie szczególnie 
nasilony jest problem rozrastających się przedmieść, nawet nowe 
domy pozostają bez dostępu do usług i rekreacji w zasięgu space-
ru. Przekłada się to na wartość nieruchomości. Raport organizacji 
CEOs for Cities wziął pod lupę stronę internetową WalkScore.com, 
która na skali 0–100 ocenia stopień przyjazności okolicy naszych 
miejsc zamieszkania. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych 
każdy dodatni punkt na tej skali oznacza wzrost ceny mieszkania 
nawet o 3 tysiące dolarów.

…ZDROWY DUCH

Ciało człowieka to nie tylko mięśnie, ścięgna i kości, które war-
to utrzymywać w dobrej kondycji. Tryb życia odbija się na jego 
funkcjonowaniu. Gdy się denerwujemy, serce zaczyna bić mocniej, 

(ang. obesogenic environments). Dzielnice miast bez dostępu do 
zielonych terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych i innych czyn-
ników wspierających zdrowy tryb życia w dużym stopniu pokrywają 
się z obszarami, na których w szkołach stwierdzono wysoki procent 
uczniów otyłych. Widać więc, że w miejscach, które zachęcają do 
aktywności fi zycznej, ludzie są zdrowsi, a brak okazji do wysiłku 
rozleniwia. Szacuje się, że na świecie 6% zgonów powodują cho-
roby, których można by uniknąć, gdyby ludzie więcej spacerowali. 
Problem jest więc poważny, chociaż rozwiązanie wydaje się tak 
proste. Dlatego na uniwersytecie w Essex (Wielka Brytania) przepro-
wadzono eksperyment: sprawdzono stan zdrowia pracowników tej 
samej fi rmy i zmierzono ich stały poziom stresu. Następnie podzielo-
no ich na grupy. Grupy poproszono, by w porze lunchu spacerowały 
po 2 kilometry, 2 razy w tygodniu, po wyznaczonych trasach. Grupa 
pierwsza miała chodzić po mieście, a grupa druga – po terenach 
zielonych. Okazało się, że osoby spacerujące wśród zieleni miały 
lepsze wyniki już po 8 tygodniach, a co bardziej istotne – chętnie 
kontynuowały nowy zwyczaj po zakończeniu badania. Lunchowe 
spacery wśród zieleni zadziałały więc jak samonapędzająca się 
zachęta – pokazano ludziom, jak przyjemny jest taki spacer, oni spa-
cerowali częściej, a to „przy okazji” utrzymywało ich ciała w lepszej 
kondycji. Stąd liczne inicjatywy promowane przez takie organizacje, 

jak amerykańska Active Living by Design, 
których celem jest m.in. zapewnienie 
każdemu mieszkańcowi miasta dostępu do 
zielonych terenów rekreacyjnych. Urbaniści 
wychodzą z założenia, że ludzi nie trzeba 
do niczego zmuszać – każdy człowiek sam 
odkryje przyjemność płynącą z przebywa-
nia w takich miejscach, jeśli tylko dać mu 
szansę. 

NA JAKIM ETAPIE JESTEŚMY?

Statystyki ze 150 największych miast 
Europy pokazują, że w ciągu ostatnich 
dwóch dekad liczba skwerów i parków 
rosła w nich szybciej niż całkowita po-
wierzchnia tych miast. Wydawałoby się 
więc, że europejskie aglomeracje mogą 
być przykładem dla szybko urbanizującego 
się świata. Gdy jednak badacze przyjrzeli 
się wynikom bliżej, stwierdzili, że natura 

STR. 12:
KOPENHAGA
FOTO: STIG NYGAARD
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MĄDRE CIAŁO

Dr Christiane Northrup,
„Ciało kobiety, mądrość kobiety.
Jak odzyskać i zachować fi zyczne
I emocjonalne zdrowie”,
Wydawnictwo Zacharek, Warszawa 2010

Biblia zdrowia kobiet. Ponad 800 stron wiedzy na 
temat kobiecego ciała. Autorka – lekarka ginekolożka 
– czerpiąc z doświadczenia własnego, a także swoich 
pacjentek, pokazuje drogę od choroby do uzdrowie-
nia. Zintegrowana wiedza na temat ciała i psychiki. 
Dr Northrup rozpatruje związek między psychiką, 
kulturą i zdrowiem. Pisze o tym, jak kobiety mogą 

samodzielnie wspomagać się w procesie 
leczenia, oraz jak słuchać własnego ciała. 
(AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl

Wizja zielonych biur i mieszkań staje się tak bliska, że poja-
wiają się pomysły coraz odważniejsze, na dzień dzisiejszy 
niemal utopijne. Człowiek wyewoluował wśród natury, jest 
jej elementem. Tymczasem przez ostatnie stulecia coraz 
bardziej się od natury oddala i izoluje się od tego, co zawsze 
było mu bliskie. Zaczynamy jednak dostrzegać, że nadszedł 
czas, by choć trochę to zmienić. Stąd wziął się pomysł 
„zewnętrznych biur”, który rozwinął Jonathan Olivares. 
W Instytucie Sztuki w Chicago zaprezentował on koncepcję 
składanych mebli, które mogłyby być wykorzystywane do 
pracy biurowej pod gołym niebem. Skoro do pracy służy 
telefon komórkowy i laptop, co stoi na przeszkodzie? Jeśli 
sprawia nam przyjemność powiew ciepłego wiatru na 
twarzy i promieni słońca na skórze, to czemu  skazywać się 
na klimatyzację i jarzeniówki? Olivares uważa, że wystar-
czy rozkładana ścianka chroniąca przed silnym słońcem, 
przenośny stół, kilka krzeseł, rozwijana podłoga, tablica na 
kółkach – i sala konferencyjna gotowa. Oczywiście nie chodzi 
o leżenie pod parasolem z drinkiem w dłoni – chodzi o rygor 
i praktyczność biura, ale bez ścian wokół. Przynajmniej 
wtedy, kiedy nie pada i nie wieje, nie jest za zimno ani 
za gorąco (bo tego organizm człowieka nie lubi).

GDY MAMY DOŚĆ TŁOKU, 
HAŁASU I PĘDU WOKÓŁ, SPACER 
PO PARKU, BIEG WZDŁUŻ RZEKI 
CZY PIKNIK NA TRAWIE 
SKUTECZNIE POMAGAJĄ 
NAŁADOWAĆ BATERIE. 
FOTO: EMILY

użytkowników pytanie „Jak się teraz czujesz?”. Odpowiedzi wracały 
do badaczy wraz z danymi GPS telefonu adresata, co pozwoliło na 
przedstawienie wyników na mapie. Okazało się, że najbardziej po-
zytywne wiadomości nadeszły od osób przebywających nad wodą: 
rzeką, jeziorem, morzem. Oczywiście nie chodzi tylko o uspokajającą 
aurę; jedziemy tam, gdzie jest nam dobrze. Woda przyciąga.

Ale nie codziennie możemy sobie pozwolić na odpoczynek nad wodą, 
tymczasem sytuacji stresogennych nie brakuje – często wystarczy 
sobie przypomnieć ostatni tydzień w pracy. Stąd biorą się pomysły 
odstresowywania całych biur. W próbach takich działań też pojawiają 
się zielone elementy, np. sponsorowanie pracownikom roślin doniczko-
wych (nie tylko wprowadzają naturę do betonowego wnętrza biurowca; 
pozwalają każdemu pracownikowi z osobna stworzyć nieco bardziej 
domową, indywidualną atmosferę wokół miejsca pracy) i naturalne 
światło słoneczne. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje przy 
naturalnym świetle przede wszystkim dlatego, że zmienia się ono 
w ciągu dnia tak samo, jak zmienia się stopień pobudzenia. Wewnętrz-
ny zegar sterowany jest przez to, co widać za oknem. Człowiek potrze-
buje światła o różnej barwie w zależności od tego, czy dopiero się obu-
dził czy też ma za sobą osiem godzin pracy. Naturalne światło ułatwia 
tę dynamikę. Gdy jego rytm się nie zmienia, a nad głową świeci jarze-
niówka, spada satysfakcja z pracy, a na większą skalę – rośnie średnia 
liczba zwolnień lekarskich. Tę średnią można przeliczyć na konkretne 
kwoty, które fi rmy tracą, a zatem zapewnienie optymalnych warunków 
pracy (i odpoczynku) leży w ich interesie. Rośnie więc liczba biurowców 
projektowanych zgodnie z zielonymi normami, których celem jest nie 

tylko zmniejszenie zużycia energii w budyn-
ku, ale także zbliżenie człowieka siedzącego 
wewnątrz tej ogromnej konstrukcji z betonu 
i stali do tego, co jest mu naturalnie bliskie. 
Certyfi katy, jak amerykański Leadership in 
Energy Effi  cient Design (LEED), wymieniają 
zestaw reguł, które musi spełniać budynek, 
aby uznano go za „zielony”. Powątpiewano 
co prawda, czy przy obecnych kosztach 
i niedoskonałości technologii jest możliwe 
zapewnienie wewnątrz budynku takiego 
komfortu jak w budynkach standardowych 
(wyposażonych chociażby w energochłonną 
klimatyzację). Jednak przykład nowoczesne-
go Solaire na Manhattanie, pierwszego apar-
tamentowca ze złotym certyfi katem LEED 
pokazał, że nawet luksusowe mieszkania 
mogą być zielone, a ich wymagającym użyt-
kownikom nie grożą żadne niedogodności 
(pod warunkiem właściwego zarządzania). 
Skoro więc da się zapewnić taki sam komfort 
mieszkania i pracy wewnątrz zielonego 
budynku, który jest jednocześnie zdrowszy 
dla organizmu człowieka i korzystniejszy dla 
jego samopoczucia, co stoi na przeszkodzie? 
Właściwie chyba nic – oprócz czasu i kosztu 
technologii.

Jakub Krukar – doktorant na Uniwersytecie 
Northumbria w Wielkiej Brytanii. Pracuje w jednostce 
bagawczej Usability of Spatial Environments Centre, 

www.twitter.com/kubakrukar
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BEZPIECZNE 
CIAŁO 

Anna Wolska

Sztukami walki zajmuję się 
prawie dwadzieścia lat. Pierwsze 
było tae kwon do, później kick 
boxing, a od siedmiu lat upra-
wiam jedną z odmian tradycyj-
nego kung fu – Wing Tsun Kung 
Fu, i uczę jej innych. Dysponuję 
licencją instruktora zdobytą 
w Polskiej Akademii Sportu. 
Ścieżka życia nieplanowana, 
a jednak będąca pewną konse-
kwencją i wynikiem pasji.

Kiedy byłam małą dziewczynką, 
nie sądziłam, że z usmarkanego 
„wybijacza okien” stanę się kiedyś 
instruktorką kung fu. Na począt-
ku lat osiemdziesiątych XX w. na 
ekrany polskich kin wszedł fi lm 
„Wejście Smoka” z amerykańskim 
aktorem fi lmów akcji o chińskich 
korzeniach – Bruce’em Lee. Był 
to pierwszy zrealizowany z takim 
rozmachem fi lm spoza żelaznej 
kurtyny wyświetlany w czasach 
smutnego i szarego PRL-u. Chwilę 
później zapisałam się z bratem 
do pobliskiego klubu tae kwon do. 
Na sali ćwiczyło wówczas prawie 
200 osób, w tym tylko dwie dziew-
czyny.
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Czym jest Wing Tsun Kung Fu? Dla 
jednych – chińskim stylem z dość 
krótkim, ponadtrzystuletnim ro-
dowodem, dla innych – koncepcją 
walki przekładalną na inne tech-
niki. Dla mnie to sposób na życie, 
spełnianie się, samorealizację 
przez sport, a przede wszystkim 
podtrzymywanie tradycji kobie-
cych w sporcie. Niewiele osób wie, 
że jedną z osób współtworzących 
styl Wing Tsun była buddyjska 
mniszka Ng Moi. Dla mnie jest 
to bardzo ważne, zwłaszcza jeśli 
dodać do tego fakt, że mój idol 
z czasów dzieciństwa, Bruce Lee, 
również ćwiczył ten styl na począt-
ku swojej kariery w Hongkongu.

Mimo upływu lat i wielkich zmian 
w naszym społeczeństwie, tego 
rodzaju aktywność fi zyczna nie 
jest popularna wśród kobiet. 
Ciągle dominuje w wychowaniu 
stereotyp „niewiasty” – słabej, 
uległej, zajmującej się domem. 
To implikuje późniejsze zachowa-
nia w sytuacjach czynnej napaści. 
Uważam, że jest to wdrukowy-
wanie dziecku – dziewczynce – 
świadomości i zachowań poten-
cjalnej ofi ary. Taka konstrukcja 
psychologiczna determinuje także 
zachowania w innych sytuacjach, 
np. godzenie się na rolę „ofi ary” 
w pracy. Większość kobiet nie zda-
je sobie sprawy z tego, jak bardzo 
sposób wychowania ogranicza je 
w dorosłym życiu. 

CIAŁO W BIEGU
W naszych miastach coraz 
popularniejsze jest bieganie. 
Biegi uliczne stają się imprezami 
masowymi – w tegorocznej edycji 
„Biegnij Warszawo” wzięło udział 
prawie 12 tysięcy osób. Najwięk-
szą i najsłynniejszą tego typu 
imprezą jest Maraton Nowojor-
ski, który w tym roku ukończyło 
ponad 37 tysięcy osób. Równie 
liczne są biegi europejskie – 
w Berlinie i Londynie startuje oko-
ło 30 tysięcy biegaczy. Chętnych 
jest trzykrotnie więcej, ale ulice 
mają określoną przepustowość. 
Żeby wystartować w Londynie 
czy Nowym Jorku, trzeba mieć 
szczęście – lista uczestników jest 
ustalana w losowaniu. W Berlinie 
limit czasowy to 8 godzin, co 
pozwala na przejście dystansu 
nawet krokiem marszowym. 
Biega się nie tylko w wielkich 
miastach. W Polsce stolicą 
maratonu jest Dębno, a najwięk-
sza polska impreza to Festiwal 
Biegowy w Krynicy. Startują też 
osoby na wózkach i poruszające 
się o kulach oraz matki i ojcowie 
z dziećmi w wózkach. Na olimpia-
dzie w Londynie po raz pierwszy 
niepełnosprawny biegacz – poru-
szający się na protezach Oscar 
Pistorius – został zakwalifi kowany 
do konkurencji razem z osobami 
sprawnymi. Zdobył srebrny me-
dal w biegu na 200 m. 

PORANEK 
W HANOI 
Hanoi, piąta rano. Pierwsze pro-
mienie słońca leniwie przebijają 
się przez chmury. W kierunku 
jeziora Hoan Kiem, położonego 
w sercu starego miasta, zmie-
rzają dziesiątki szarych postaci. 
Gdy zrobi się trochę jaśniej, 
dostrzegamy, że są to głównie 
starsi ludzie, kobiety i mężczyźni. 
Przychodzą tu każdego ranka po-
rozciągać ciała i kości. Niektórzy 
w skupieniu ćwiczą tai chi, inni 
wykonują proste skłony i skręty, 
rozkoszują się powietrzem, które 
o tej porze dnia jest jeszcze cał-
kiem rześkie (zmieni się to wraz 
z nadejściem południa). To oddol-
na inicjatywa, jezioro przyciąga. 
Przez kilkadziesiąt porannych mi-
nut fragment miasta przemienia 
się w teatr ruchomych ciał. Ponoć 
15 minut ćwiczeń dziennie może 
przedłużyć życie o trzy lata i aż 
o 10% zmniejszyć ryzyko śmierci 
z powodu choroby nowotworowej.

WENDO 
– DROGA KOBIET
Kobiety są socjalizowane na 
grzeczne, miłe i uległe. Chłopca 
zaatakowanego przez rówieśnika 
zachęca się, żeby „oddał”, dziew-
czynka powinna raczej poskarżyć 
się dorosłym. To między innymi 
taki rodzaj wychowania sprawia, 
że ofi arami przemocy najczę-
ściej padają kobiety. Nie potrafi ą 
krzyknąć, boją się uderzyć, żeby 
nie skrzywdzić agresora, nawet 
w warunkach zagrożenia życia. 
WenDo to sposób na przełamanie 
wyuczonego schematu. To zinte-
growany kurs samoobrony i aser-
tywności dla kobiet i dziewcząt, 
łączący elementy psychoterapii, 
pracy z głosem i podstawowych 
technik samoobrony zaczerp-
niętych ze sztuk walki. Zaczyna 
się od przełamania deseczki, 
które ma znaczenie symboliczne 
i wzmacniające. WenDo uczy ko-
biety mówić „nie” w taki sposób, 
żeby nikt nie miał najmniejszych 
wątpliwości, że to nie jest „być 
może”. 
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A Ćwiczenie kung fu i ćwiczenie 
umysłu to system naczyń połą-
czonych. To, co w głowie przekła-
da się na pracę ciała: postawa, 
reakcje, odruchy, refl eks – wpływa 
na głowę nie tylko w zakresie 
biomechaniki, czyli powstawania 
nowych połączeń neuronowych, 
ale także na sferę psychiki. Jak? 
Ćwicząc uczymy się opanowywać 
emocje, wychodzić naprzeciw 
niebezpieczeństwu, przepuszczać 
większą siłę, kontratakować. Do 
tego dołóżmy samodyscyplinę, 
codzienną walkę z największym 
przeciwnikiem – lenistwem 
i mamy cały wachlarz czynności, 
który zamyka się w pojęciu „praca 
nad charakterem”. W kung fu nie 
ma rozdzielenia ciała i duszy. Nie 
sposób sobie wmówić, że wysiłek 
i ból nie istnieją, ale można, za 
pomocą umysłu, przesunąć prio-
rytety i reakcje tak, by mimo bólu 
móc realizować cele. Kung fu to 
jedna z metod szlifowania umysłu 
i odkrywania jego nieprzebranych 
możliwości.

Warsztaty samoobrony, które 
w naszym klubie realizowałam 
już kilkanaście razy, mają zawsze 
podstawowy cel – pokazać drogi 
i możliwości rozwiązań w sytu-
acji potencjalnie niebezpiecznej. 
Nazywam to budzeniem z letargu. 
Co później zrobią z tym kursant-
ki? Nie wiem, ale cieszy mnie 
niezmiernie, że zawsze jedna lub 
dwie osoby pozostają w klubie, by 
kontynuować naukę i poznawać 
nie tylko tajniki kung fu, ale także 
samą siebie. Wszystkie kobiety, 
które być może nie miały dotąd 
okazji albo odwagi, zapraszam na 
warsztaty samoobrony „Bezpiecz-
na w miejskiej dżungli”.

Więcej informacji:
Kobieca Szkoła Sztuk Walki 
Wing Tsun Kung Fu, 
Gimnazjum im. K. Kieślowskiego, 
ul. Polna 7, 
Warszawa, www.eewto.pl
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Ciało poruszające się na kółkach ma się w mieście
całkiem dobrze, pod warunkiem, że są to kółka 
samochodowe. Inni muszą przejść górą, dołem, bokiem, 
kładką, przejściem podziemnym, objechać, przeskoczyć, 
wziąć rower pod pachę, wózek z dzieckiem przenieść.

ciało 
na kółkach

TEKST: AGNIESZKA KRASKA

Nie miałam żadnych problemów, 
żeby zostawić na nim samochód. Ale 
niepełnosprawni ruchowo nie mają 
wstępu na perony tego supernowo-
czesnego obiektu. Zimą odśnieża się 
w pierwszej kolejności ulice, chodniki 
później, a ścieżek rowerowych i pod-
jazdów dla wózków nie odśnieża się 
wcale. Jeśli gdzieś trwa remont, to 
organizuje się objazd dla samocho-
dów, pieszy musi swoje przetuptać 
ulicą, rowerzysta jakoś sobie poradzi, 
ale wózek – nie przejedzie. 

Kierowcy czują się w mieście 
u siebie. Przestrzeń w zasadzie 
należy do nich. Blokują chodniki, 
nie myśląc o tych, którzy nie będą 
mogli tamtędy przejść czy przeje-
chać, a czasem nawet przecisnąć 
się – bo przecież ich zdaniem miejsc 
parkingowych wciąż jest za mało. 
Policja i straż miejska interweniują 

Ciało w samochodzie ma prawo do 
równej, funkcjonalnej sieci dróg. 
Pieszy, młody czy stary, zdrowy czy 
chory, z wózkiem czy na wózku, musi 
przejść górą, dołem, bokiem, kładką, 
przejściem podziemnym, objechać, 
przeskoczyć, wziąć rower pod pachę, 
wózek z dzieckiem przenieść. Niepeł-
nosprawny… nie wiem. Przefrunąć?  
Ulice, drogi jezdne, zawsze prowadzą 
dokądś, podczas gdy ścieżki rowe-
rowe w większości kończą się nagle 
i niespodziewanie w samym środku 
niczego. Przy większości z nich moż-
na by postawić znak „ślepa ulica”. 
Z okien naszych domów rozpościera 
się najczęściej podobny widok – na 
parking. Ale rower muszę codziennie 
znosić, a potem wnosić na pierwsze 
piętro, żeby zaparkować go w swoim 
40-metrowym mieszkaniu. O parking 
zadbano za to przy przebudowie 
Dworca Wschodniego w Warszawie. 

niechętnie, i tylko wtedy, kiedy ktoś 
złoży skargę. Sami są kierowcami, 
więc rozumieją, jaki to ciężki los. 
Pewnie dlatego pośrodku ścieżki 
rowerowej nad Wisłą, w pobliżu 
Cypla Czerniakowskiego, regularnie 
parkuje radiowóz. Rowery, piesi, 
a nawet drzewa postrzegane są 
jako… niebezpieczne. Usłyszałam 
i taką opinię, że komunikację 
miejską należałoby zlikwidować, 
bo buspasy i tory tramwajowe za-
bierają miejsce na ulicy i powodują 
tworzenie się korków. 

Czy sytuacja jest naprawdę aż tak 
zła, czy tylko ja ją tak postrzegam? 
Żeby zasięgnąć opinii eksperckiej, 
porozmawiałam z Anną Pietruszką 
z Fundacji MaMa, Agatą Kowalską 
prowadzącą audycję „Skołowani” 
w radio TOK FM i Izabelą Sopalską, 
autorką bloga Kulawa Warszawa. 

PRZEKONANIE, ŻE NAJLEPSZYM 
ROZWIĄZANIEM JEST KOSZTOWNA, 
ODSEPAROWANA OD JEZDNI DROGA 
ROWEROWA, JEST DOŚĆ PRZESTARZAŁE. 
W NOWOCZESNYCH MIASTACH KIEROWCÓW, 
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW WŁĄCZA SIĘ 
W JEDNĄ PRZESTRZEŃ.
FOTO: FLOWIZM

NA ROWERZE 

Zapytana o to, co dla rowerzysty 
jest w mieście najgorsze, Agata 
Kowalska bez wahania odpowia-
da: „Brak woli i wizji politycznej 
dotyczącej polityki prorowerowej 
polskich miast. Nie mówię o stawia-
niu stojaków, tylko o całościowym 
sposobie myślenia, o przekonaniu, 
że miasto z dużą liczbą rowerzystów 
to lepsze miasto”. Według Agaty Ko-
walskiej politycy nadal nie postrze-
gają roweru jako środka transportu, 
ich zdaniem służy on tylko rekreacji. 
Wśród włodarzy miast przeważa 
myślenie, że poważny człowiek 

do pracy dojeżdża samochodem. 
Przed urzędami, teatrami, instytu-
cjami publicznymi nie ma stojaków. 
– „Wciąż tkwimy w samochodo-
centrycznym punkcie widzenia”. 
W Piasecznie wzdłuż głównej ulicy 
prowadzi droga rowerowa. Przed 
skrzyżowaniem z każdą, nawet 
najmniejszą przecznicą stoi znak 
„koniec drogi dla rowerów”, 
a za skrzyżowaniem – „początek 
drogi dla rowerów”. – „To absurdalne 
i niepotrzebne koszty – komentuje 
Agata Kowalska. – W efekcie na 
każdym skrzyżowaniu pierwszeń-
stwo przed rowerzystą ma kierowca 
wyjeżdżający z drogi podporządko-

wanej. Pytanie – dlaczego?”. Agata 
Kowalska uważa, że miejscem 
najwięcej mówiącym o polityce War-
szawy wobec rowerzystów jest ści-
słe centrum. – „Przez Śródmieście 
prowadzą trzypasmowe jezdnie, 
w obydwie strony. To niewiarygod-
ne. Do tego dorzucono sieć przejść 
podziemnych, które powinny mieć 
specjalne mapy, żeby się po nich 
poruszać. I przy tym wszystkim 
droga dla rowerów, która urywa się 
na schodach do przejścia pod-
ziemnego. Gdybym chciała komuś 
pokazać czarne punkty Warszawy, 
powiedziałabym: dojedź na Dworzec 
Centralny na rowerze”.
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Prawdziwa, odważna, prorowerowa wizja poli-
tyczna sprawia, że miasto zaczyna się przeobra-
żać i staje się przyjazne nie tylko dla rowerzy-
stów, ale dla wszystkich: osób na wózkach, 
pieszych, osób poruszających się o kulach, osób 
z dziećmi w wózkach, samych dzieci. – „Chodzi 
o myślenie o mieście jako o miejscu przyjaznym 
dla ludzi, nie dla samochodów – mówi Agata. 
– W Wielkiej Brytanii władze zastanawiały się 
nad tym, jak to zrobić, i to tanio. Wprowadzono 
uspokojenie ruchu do 30 km/h w centrach 
miast. Pozwężano jezdnie, stawiając donice 
z roślinami. Samochody jeżdżą wolniej, jest 
mniej wypadków, jest ciszej, dzieci bezpiecznie 
mogą biegać, piesi mają wygodniej, bo mogą 
przechodzić przez ulicę w każdym miejscu. To 
oni są głównymi użytkownikami ulic. Rowerzyści 
czują się jak w raju. Przekonanie, że najlepszym 
rozwiązaniem jest kosztowna, odseparowana od 
jezdni droga rowerowa, jest dość przestarzałe. 
W nowoczesnych miastach kierowców, pieszych 
i rowerzystów włącza się w jedną przestrzeń, co 
sprawia, że wszyscy wzajemnie na siebie uważa-
ją. Nie ma przejść dla pieszych, nie ma barierek 
przy torach tramwajowych, i jakoś nie słyszymy 
o masowych wypadkach”. W Ratyzbonie jeden 
z najpiękniejszych mostów miejskich został 
zamknięty dla samochodów. Najbardziej presti-
żowy kawałek miasta, z wjazdem na przepiękną 

starówkę, oddano rowerzystom i pieszym. Jeśli ktoś 
chce tam dojechać samochodem, musi zrobić nim 
ogromne kółko, cudem znaleźć miejsce parkingowe, 
a następnie przejść pokaźny odcinek drogi piechotą. 
Niemcy zorganizowali dla seniorów wypożyczalnie 
rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, którymi 
łatwiej podjeżdżać pod górę. W wielu krajach ulice są 
na tyle bezpieczne, że dzieci masowo dojeżdżają do 
szkoły na rowerach. We Francji świetnie funkcjonują 
utrzymywane przez miasta przechowalnie rowerów.

W Polsce również można zobaczyć światełka w tune-
lu. Nowo budowane mosty są zazwyczaj przejezdne 
dla rowerzystów.W wielu miastach, ostatnio także 
w Warszawie, pojawiły się systemy rowerów miej-
skich. – „Trzeba oddać miastu honor, że to się udało 
– mówi Agata. – Z drugiej strony, przede wszystkim 
udali się Warszawiacy. Nawet urzędnicy przyznają, 
że nie spodziewali się takiej popularności systemu”. 
W Polsce rowerowym liderem jest Gdańsk, w któ rym 
wdra ża się już plan ograniczenia prędkości do 
30 km/h na 60% powierzchni miasta. Funkcjonuje też 
dobrze zorganizowana sieć dróg rowerowych, łącznie 
z kontrapasami, czyli wydzielonymi pasami jezdni na 
ulicach jednokierunkowych, po których można jeździć 
rowerem w kierunku przeciwnym do obowiązującego.

Audycja „Skołowani”, prowadzona przez 
Agatę Kowalską i Krzysztofa Woźniaka, nadawana 

jest w każdą sobotę o godzinie 9.00 w radiu TOK FM.

FOTO: BECKER FRASER

NA WÓZKU

„Zaczęło się od tego, że musiałam 
chodzić o kulach – mówi Izabela 
Sopalska, autorka bloga Kulawa 
Warszawa. – Miałam ogromny pro-
blem z tym, żeby się poruszać po 
Warszawie. Autobusy, schody, uli-
ce… wszędzie napotykałam trudno-
ści. Kiedyś musiałam zejść z Mostu 
Gdańskiego na przystanek autobu-
sowy, który jest pod nim. Dla osoby 
o kulach to po prostu mordęga. 
Wtedy stwierdziłam, że Warszawa 
jest nieprzystosowana dla niepełno-
sprawnych i postanowiłam założyć 
bloga, żeby opisywać swoje podróże 
po mieście. Później zaczęłam jeździć 
na wózku. Było jeszcze gorzej”. 
Najczarniejsze miejsce w Warszawie 
to według niej okolice Dworca Cen-
tralnego. Tam nie sposób się dostać 
na żaden przystanek tramwajowy. 
Przez skrzyżowanie Alej Jerozolim-
skich z aleją Jana Pawła II nie można 
przejechać na wózku, chyba że po 
ulicy.– „Nawet o kulach było mi bar-
dzo ciężko”. Drugie miejsce to plac 
Na Rozdrożu. W niektórych miej-
scach są tam wprawdzie przejścia 
dla pieszych na poziomie jezdni, 
ale jest też miejsce, którego nie 
można przejechać, bo jedyne 
przejście prowadzi pod ziemią. 
No i oczywiście słynny przystanek 
przy Trasie Łazienkowskiej; żeby się 
z niego dostać na górę, trzeba poko-
nać gigantyczne schody bez żadnej 
windy czy podjazdu. Wózek jest bez 
szans.

Spory problem stanowi też Dworzec 
Centralny. – „Teoretycznie są tam 
jakieś rozwiązania, ale one często 
nie działają – mówi Iza. – Platfor-
my przyschodowe są przeważnie 
niesprawne. Na perony są pochyłe 
zjazdy albo windy towarowe (z wind 
można korzystać tylko w towarzy-
stwie pracownika ochrony). Pochyły 
zjazd nie jest najlepszym rozwiąza-
niem dla osoby na wózku”. Jeszcze 
gorzej jest na dworcach Wschodnim 
i Zachodnim. Na Dworcu Wschod-
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nim pomagać ma ochrona. – „Pan 
Marek Sołtys, aktywista znany jako 
Szalony Wózkowicz, porusza się na 
wózku elektrycznym – opowiada Iza. 
– Taki wózek dużo waży, szczególnie 
z dorosłym facetem. Czterech czy 
sześciu ochroniarzy próbowało mu 
pomóc i nie dali rady. Nie byli 
w stanie podnieść tego wózka 
nawet na centymetr. A mieli go 
wnieść po schodach na peron. Na 
dworce przychodzą osoby z cięż-
kim bagażem. Im jest ciężko, a co 
dopiero osobom niesprawnym”. 
Na dworcu Warszawa Śródmieście 
zdarza się, że winda nie działa. 
Nigdzie nie ma numerów telefonów, 
na które można by zgłosić awarię. 
Na peronie stacji Warszawa Włochy 
niepełnosprawny może przeczytać 
informację, że najbliższa przysto-
sowana stacja to Warszawa Ursus. 
Żeby więc wydostać się z peronu, 
należy pojechać pociągiem do Ursu-
sa, a stamtąd wrócić autobusem na 
Włochy. Pociągów przystosowanych 
jest bardzo mało. Większość z nich 
to pociągi EuroCity, czyli tej najdroż-
szej. – „Jeśli jest się osobą niepeł-
nosprawną, trzeba mieć pieniądze – 
komentuje Iza. – Jutro będę jechała 
jednym pociągiem przystosowanym, 
potem muszę się przesiąść 
w nieprzystosowany, wracać będę 
też nieprzystosowanym. Na szczę-
ście mam faceta, który jest dość 
silny i mnie nosi”.

Mimo wszystko blogerka uważa, 
że przez ostatnie kilka lat wiele 
zmieniło się na korzyść. – „Nie-
które windy przy kładkach jednak 
działają. Ostatnio widziałam nową 
windę przy komisariacie policji”. 
Zauważa, że ludzie, którzy mają 
kontakt z osobami niepełnospraw-
nymi, częściej zwracają uwagę na 
bariery architektoniczne i starają się 
o ich likwidację. – „Dzięki blogowi 
udało mi się załatwić, żeby klub Plac 
Zabaw przy Agrykoli został przysto-
sowany dla niepełnosprawnych”. To 
było bardzo proste. Ponieważ lokal 
funkcjonował na zewnątrz, łatwo 

było się do niego dostać. Wystarczy-
ło postawić przenośną toaletę dla 
niepełnosprawnych. – „Napisałam 
do właściciela. Stwierdził, że szkoda, 
że sam wcześniej o tym nie 
pomyślał i za tydzień już był tam 
«toj-toj», z którego mogłam ko-
rzystać. Nie wiem, jak wiele osób 
niepełnosprawnych będzie tam 
przychodzić, ale niewielkim kosztem 
pokazali, że to jest miejsce 
dla wszystkich”. Dobrze przystoso-
wano też kawiarnię Kafka przy ulicy 
Oboźnej. – „Tylko tam mam problem 
z dojechaniem do samej kawiarni, 
bo jest pod górkę albo z górki. Ale 
w środku jest fajnie. Mają toaletę 
dla niepełnosprawnych i na tyle 
szerokie przejście do kasy, że ja 
się tam mieszczę na wózku. Już 
niedługo zostanie przystosowana 
kawiarnia Relaks na Puławskiej, to 
moje ulubione miejsce. Starbucks, 
w którym siedzimy, też jest w po-
rządku”. Znakomicie przystosowany 
jest maleńki Dworzec Gdański, 
na którym zatrzymują się pociągi 
podmiejskie. Co więcej – połączono 
go z metrem. Przyjazne są auto-
busy miejskie. Większość spośród 
jeżdżących po Warszawie to pojazdy 
niskopodłogowe. 

Blog Izabeli Sopalskiej można 
czytać pod adresem 

www.kulawawarszawa.pl. 
Blogerka zamieszcza na nim 

również zdjęcia i fi lmy ze swoich 
podróży po mieście.

WE FRANCJI ŚWIETNIE FUNKCJONUJĄ 
UTRZYMYWANE PRZEZ MIASTA 
PRZECHOWALNIE ROWERÓW.
FOTO: XSNOWDOG
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Z WÓZKIEM

Fundacja MaMa od sześciu lat prowa-
dzi akcję „O! Mamma Mia! Tu wóz-
kiem nie wjadę!”. Bada dostępność 
dworców, urzędów, ośrodków kultury 
i miejsc publicznych dla rodziców 
z dziećmi w wózkach. Wydała po-
radnik dla władz lokalnych. Zbadała 
40 miejsc kultury: muzea, galerie, 
domy kultury, teatry. Dzięki niej aż 
18 urzędów dzielnicowych zostało 
przystosowanych do potrzeb osób 
z wózkami, około 60 miejsc 
w przestrzeni publicznej zostało 
wyremontowanych. Przygotowała 
projekt altany do karmienia piersią 
w parku. Przyznaje certyfi katy miej-
scom przystosowanym do potrzeb 
rodziców – urzędom, kawiarniom, 
klubom, kinom. Właściciel lub 
właścicielka miejsca, które chciałoby 

otrzymać taki certyfi kat, może wejść 
na stronę www.fundacjamama.pl 
i sprawdzić, jakie kryteria należy 
spełnić i jak przystosować miej-
sce. – „Stworzyłyśmy cały system 
certyfi kacji – mówi Anna Pietrusz-
ka z Fundacji MaMa. – Żeby dostać 
ten certyfi kat, trzeba spełniać 75% 
norm, które zakładamy. Przede 
wszystkim podjazd, brak schodów, 
kącik zabaw dla dzieci. Nawet mały, 
ale bezpieczny. Jeśli to jest kawiarnia 
czy restauracja – dostępność menu 
dziecięcego. Niezmiernie ważna 
jest możliwość karmienia piersią, 
przewijak w dużej toalecie z koszem 
na śmieci”. Ciekawą inicjatywą jest 
akcja „Z dzieckiem w kinie”. 
W niedziele o godz. 12 rodzice mogą 
przyjść z dziećmi do kina Muranów, 
zostawić je pod bezpłatną opieką 
w kąciku zabaw i zaznać półtorej 

NIE BYWAM NA STARÓWCE, BO PRZEJŚCIE 
TAMTĘDY TO DLA MNIE KOSZMAR. TO NIE DO 
POMYŚLENIA, ŻE TURYŚCI Z DZIEĆMI NIE MAJĄ 
JAK ZWIEDZIĆ STARÓWKI! A WYSTARCZYŁOBY 
WYREMONTOWAĆ CHODNIKI.
FOTO: SCOTT

godziny spokoju podczas oglądania 
fi lmu. W inne miejsca z dzieckiem 
można się wybrać tylko na bajko-
wy poranek, w Muranowie seans 
przeznaczony jest dla dorosłych. 
Ważne jest też, że kino Muranów jest 
przystosowane dla wózków. – „To, 
co się zmieniło, to urzędy – mówi 
Pietruszka. – W większości z nich jest 
kącik zabaw dla dzieci, są wydzielone 
miejsca do karmienia, są podjazdy. 
Wygląda to już dużo lepiej”. Nie-
wątpliwie przyjaznym miejscem jest 
sama siedziba Fundacji MaMa. Jest 
tam podjazd, jest szeroka łazienka, są 
przewijaki. Przez dwie godziny dzien-
nie fundacja zapewnia bezpłatną 
opiekę nad dzieckiem. Rodzice mogą 
przyjść z laptopem i popracować 
w spokoju, albo po prostu napić się 
kawy. Według Anny Pietruszki, takich 
miejsc jest w Warszawie coraz więcej. 

W czasie trwania akcji „O! Mamma 
Mia! Tu wózkiem nie wjadę!” dziew-
czyny z Fundacji MaMa znalazły 
w Warszawie, tylko w dzielnicy Śród-
mieście, około 800 miejsc niedostęp-
nych lub niebezpiecznych dla dzieci 
w wózkach: krzywe krawężniki, 
dziury w chodnikach, brak podjaz-
dów, dworce, na których platforma 
peronu jest na innej wysokości niż 
platforma pociągu. Przez wiele lat 
pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej, 
tzw. SKM, miały wagony z dwoma 
schodami pośrodku. Pociągi te rekla-
mowały się jako przyjazne, bo miały 

3 1

jeden przedział dla matki i dziecka. 
Nieprzystosowane są, o zgrozo, 
niektóre teatry dziecięce. 

Zapytana o warszawskie czarne 
punkty dla osób z wózkiem, Anna 
Pietruszka bez wahania wskazuje 
rondo Dmowskiego, plac Na Rozdro-
żu, Dworzec Centralny, Stare Miasto. 
– „Ja tam po prostu nie bywam. Nie 
bywam na Starówce, bo przejście 
tamtędy to dla mnie koszmar. To nie 
do pomyślenia, że turyści z dziećmi 
nie mają jak zwiedzić Starówki! 
A wystarczyłoby wyremontować 

chodniki. Słabo jest też nadal ze 
świadomością społeczną. Przy Sta-
rówce samochody parkowane są tak, 
że nawet piesi, nie mówiąc już o oso-
bach prowadzących wózki, muszą 
chodzić ulicą. W restauracjach ludzie 
krzywo patrzą na to, jak matka karmi 
dziecko piersią. Zimą nie odśnieża 
się podjazdów, chodniki zresztą też 
byle jak, na szerokość przejścia dla 
osoby poruszającej się pieszo”. 

Siedziba Fundacji MaMa mieści się 
w Warszawie przy ul. Wilczej 27a. 

www.fundacjamama.pl

FO
TO

: G
RZ

EG
OR

Z 
 „W

AS
YL

” 
GR

AB
OW

SK
I



4  |  2 0 1 2  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  c i a ł o 4  |  2 0 1 2  |  Z I E L O N E  M I A S T O  |  c i a ł o

CIAŁO 
NIEWIECZNE

Jae Rhim Lee

„Żeby być eko, trzeba wybiegać 
myślami daleko wprzód – poza 
horyzont własnego życia. W kra-
jach wysoko rozwiniętych człowiek 
dożywa przeciętnie ok. 80 lat. 
To całkiem sporo. Nasze ciała 
magazynują w tym czasie duże 
ilości toksyn i innych szkodliwych 
substancji. Co stanie się z tymi 
substancjami, po naszej śmierci? 
W taki lub inny sposób powrócą 
do ekosystemu zatruwając go” – 
mówi Jae Rhim Lee.

W czasie prestiżowego wydarze-
nia TED Global 13 lipca 2011 r. 
w Edynburgu, Jae Rhim Lee sta-
nęła przed zgromadzoną licznie 
publicznością. Przemawiając 
ze sceny, na której pojawiło się 
wcześniej wielu noblistów i nobli-
stek, budziła ciekawość przecho-
dzącą w coraz większe zdumienie. 
Kobieta o twarzy dziecka, ubrana 
w dziwny czarny strój z białymi 
nitkami w formie dziwacznych 
pajęczyn, przypominający futury-
styczny kombinezon, w ciągu 
7 minut i 30 sekund wykładu 
z humorem i taktem opowiedziała 
o tym, co dzieje się z ludzkim cia-
łem po śmierci i jaki to ma wpływ 
na środowisko. Występ przerywały 
salwy śmiechu i gromkie oklaski 
(np. gdy przestrzegała przed 
kanibalizmem, który może zakoń-
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czyć się poważną intoksykacją). 
Precyzyjny, złożony opis projek-
tu artystycznego dotyczącego 
śmierci i dekompozycji ludzkich 
ciał zabrzmiał niczym głos z innej 
galaktyki. Ten sam wykład został 
powtórzony 5 października 
2012 r. w Krakowie, podczas 
festiwalu Reminiscencje. Tam 
także wzbudził emocje.

Jae Rhim Lee – amerykańska 
artystka, ekolożka i eksperymen-
tatorka, studiowała sztuki wizual-
ne na dwu prestiżowych amery-
kańskich uczelniach: Harvardzie 
i MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), będącym kuźnią 
rewolucjonistów i modernizato-
rów. Jej projekt artystyczny jest 
wyjątkowy, chociaż zainteresowa-
nie ciałem po śmierci od wieków 
budzi zainteresowanie artystów. 
Tajemnice ludzkiego ciała badał 
Leonardo da Vinci, wykonując nie-
dozwolone wówczas sekcje zwłok. 
Ciało fascynowało Rembrandta, 
czego efektem jest „Lekcja ana-
tomii”. Także współcześni artyści, 
między innymi Grzegorz Klaman 
i Damien Hirst, są zafascynowani 
ludzkim ciałem. 

Infi nity Burial Project (Projekt 
Wiekuistego Pochówku) autorstwa 
Lee nosi jednak wyraźny znak 
czasu – dotyczy ekologii. 
Dla artystki ważny jest negatywny 
wpływ ciał zmarłych ludzi na stan 
gleby, powietrza i wód. Nasze ciała 
magazynują za życia duże ilości 
ołowiu, kadmu, glinu, bisfenolu A, 
ftalanów. Z badań amerykańskiego 
Center for Disease Control wynika, 
że bisfenol A (BPA) obecny jest 
w organizmach 93% osób powyżej 
6. roku życia, a ciała przeciętnych 
Amerykanów i Amerykanek zawie-
rają aż 219 toksycznych substan-
cji. Część z nich jest regularnie 
usuwana przez organizm, niektó-
rych jednak nie sposób wyelimino-
wać. W procesie kremacji zgroma-
dzone toksyny uwalniane są do 

DLA DZIECI O ŚMIERCI
„Mała książka o śmierci”, Pernilla Stalfelt
Czarna Owca, Warszawa 2008 

Co powiesz dziecku, kiedy umrze jego 
ukochany piesek? A jeśli to będzie ktoś 
bliski z rodziny? Ta książka oswaja dzieci 
z tym trudnym tematem, o którym prze-
cież kiedyś i tak trzeba będzie porozma-
wiać. Z humorem i na poważnie, książka 
odpowiada na najczęściej zadawane 
przez dzieci pytania – co się z nami dzieje 
po śmierci, jak wygląda martwy człowiek, 
czy wszyscy pójdziemy do nieba 
i czy człowiek zamienia się po śmierci 
w kościotrupa. A także o wiele więcej. 
(AK)

księgarnia internetowa 3K 
www.trzy-ka.pl

EKOLOGICZNY 
POCHÓWEK
Liderem nowoczesnych ekopo-
chówków jest Wielka Brytania. 
Moda na ekocmentarze, ekourny 
i ekopogrzeby rozpoczęła się tam 
pod koniec XX wieku. Zamiast 
lakierowanego drewna trumien 
i pozłacanych uchwytów, czyli 
materiałów, które nie są biode-
gradowalne proponuje się proste 
i zgrzebne trumny z drewna, 
wikliny lub tektury.  Zamiast 
betonowych grobów – pochówek 
pod wybranym drzewem. Zamiast  
marmurowych płyt  – zwykły 
kamień z wyrytym nazwiskiem. 
Prawdziwy powrót do korzeni. 
W Wielkiej Brytanii istnieje około 
200 ekocmentarzy. Grzebie się na 
nich co roku około 4000 zmarłych. 
W Niemczech co trzeci obywatel 
preferuje pochówek ekologiczny. 
Ekocmentarze powstają także 
w innych krajach Europy, m.in. 
w Hiszpanii. 

atmosfery. Samej rtęci zawartej 
w plombach dentystycznych uwal-
nia się rocznie około 2,5 tysiąca 
kilogramów. Lee przypomina też, 
że w Stanach Zjednoczonych przed 
pochówkiem ciała zmarłych trak-
towane są najróżniejszymi chemi-
kaliami (w tym trującym formalde-
hydem), który przenika do gleby, 
powoduje także choroby personelu 
zakładów pogrzebowych. 

Projekt Lee ma stanowić zielo-
ne remedium na to pośmiertne 
zatruwanie środowiska. Projekt 
Wiekuistego Pochówku (Infi nity 
Burial Project) jest praktyczny do 
bólu, a przy tym szalenie odkryw-
czy, wręcz „odjazdowy”. Czarny, 
dziwaczny kostium, który Lee 
ma na sobie podczas wykładu, 
nazywa się Infi nity Burial Suit – 
wiekuisty strój pochówkowy. Białe 
„pajęczyny” nie są motywami 
dekoracyjnymi, lecz kanalikami 
zawierającymi zarodniki grzybów, 
których zadaniem będzie rozło-
żenie toksyn z ciał umarłych oraz 
użyźnienie gleby. Strój ma być 
przepustką do reintegracji 
z naturą – odziane weń ciała 
bardzo szybko staną się częścią 
podziemnego ekosystemu. Jae 
Rhim Lee zapewnia, że pierwsze 
zestawy będzie można kupić 
za około 2 lata.

Strona projektu: 
http://infi nityburialproject.com/

BAL NA 
CMENTARZU?
W zachodniej kulturze cmentarze 
to miejsca refl eksji, zadumy i spo-
koju. Ale nie zawsze tak było. 
W średniowieczu miejsca pochów-
ku zmarłych były przestrzenią 
wielofunkcyjną i wieloznaczną. 
Belgijski mediewista Michel Lau-
wers pisze, że mimo sprzeciwu 
Kościoła „na wsiach i w miastach 
cmentarze pozostały miejscami 
schronienia, azylu, zebrań, ucie-
chy, miejscami, w których wymie-
rzano sprawiedliwość, zawierano 
umowy, handlowano”. A Jaques Le 
Goff , wybitny francuski historyk, 
dodaje: „Na szczątkach zmarłych 
nawet się tańczy, tyleż po to, by 
z nimi blisko obcować, ile gwo-
li trzymania ich na odległość”. 
Praktyki te zostały ukrócone około 
XVIII w. przez przedstawicieli 
kościelnych instytucji.
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RUSZA 
PRENUMERATA 
„ZIELONEGO 
MIASTA”

Zamówienia  
przez naszą stronę: 
www.zielonemiasto.org

Dostawa 
pocztą 
do domu. 

Do każdej prenumeraty 
dodajemy publikację pt. 
„Zielone miasto nowej generacji”.
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