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Progresywność tekstów Brach- 
 -Czainy polegała na przekraczaniu 
granic gatunków, przemycaniu
metafor do świata nauki i narzędzi 
naukowych do obszarów 
literackich. Kiedy mówimy  
o krzątactwie, niepozorności, 
szczelinach i błonach umysłu, 
mięsności – mówimy jej językiem. 
Ponieważ rzeczywistość się 
zmienia, stan otwarcia,  
o którym pisała Brach-Czaina, 
zachęca do reinterpretacji  
i krytycznego namysłu. Pytamy 
o to, jak czytać Brach-Czainę 
z postantropocentryczną 
wrażliwością, po doświadczeniach 
ruchu #MeToo i w wirtualnych 
światach. 

Redaktorki prowadzące:  
Lucyna Marzec, Agnieszka Wolny- 
-Hamkało 

Pandemia pozwoliła wydobyć 
problemy i potrzeby, które 
wcześniej istniały, jednak 
pozostawały w cieniu, poza 
głównym nurtem. Troska coraz 
częściej pojawia się w debacie 
publicznej – zarówno w sensie 
dosłownego troszczenia się  
o innych (a także o siebie), jak  
i pewnej postawy wobec świata, 
namysłu nad miejscem troski  
w naszym porządku społecznym, 
w kulturze, w relacjach. Troska 
to też refleksja nad szeroko 
rozumianą słabością, której 
wiele z nas doświadcza w obliczu 
choroby czy też problemów  
i kryzysów, wobec których 
czujemy się bezsilne. 
Redaktorka prowadząca:  
Barbara Brzezicka

Czas troskiPlastyczne mitologie 
Jolanty Brach-Czainy
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Alicja Pakosz, Wydech, akryl na papierze, 2022
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LINIE, KOLORY 
I KSZTAŁTY
Do szóstej odsłony „Prototypów” – cyklu, w którym artystki i artyści na-
dają nowe znaczenia pracom z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi poprzez 
umieszczanie ich w nieoczywistych kontekstach – zaproszona została 
Alicja Bielawska. Artystka proponuje potraktowanie wybranych przez 
siebie dzieł sztuki jako wskazówek pozwalających na odnalezienie się 
w rzeczywistości. Przez wystawę, jak sugeruje jej tytuł: Na przecięciu li-
nii, prowadzą nas linie – linie widzialne, jak te na rysunkach, ale też li-
nie niewidzialne: nasze kroki, trajektorie ruchu i spojrzeń. Prezentowane 
prace to w większości dzieła abstrakcyjne, podatne na wielość odczytań 
i konotacji. Dzięki temu wystawa może działać jak choreografia, a każda 
osoba, własnym ruchem i skojarzeniami, może budować inną opowieść 
wokół tych samych kształtów, faktur i kolorów. Centralne znaczenie dla 
wystawy, mimo że dominują na niej rysunki i rzeźby, ma film – I’m Lost 
without Your Rhythm Johanny Billing. Proste, zaczerpnięte z codzienno-
ści ruchy tworzą dialogi zarówno pomiędzy osobami, jak i z ich otocze-
niem. Podobnie działać ma nasza obecność w salach wystawienniczych. 
1.04–5.06.2022
„PROTOTYPY 06”, ALICJA BIELAWSKA, NA PRZECIĘCIU LINII 
MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, MS2, UL. OGRODOWA 19 
WWW.MSL.ORG.PL 

Alicja Bielawska, Konstelacja poranna II, 2020, fot. Wojciech Pacewicz, instalacja,  
fot. dzięki uprzejmości artystki i Muzeum Sztuki w Łodzi
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(NIE)PAMIĘĆ
Charakterystyczne wnętrza Galerii Miejskiej we Wrocławiu stały się tym-
czasowym miejscem pracy Jakuba Glińskiego. Realizacje prezentowane na 
wystawie Memory Removal powstały w galerii z myślą o specyfice jej prze-
strzeni. Są wśród nich obiekty, obrazy oraz murale. Gliński – malarz, per-
former, artysta audiowizualny – w pracach przygotowanych na wystawę we 
Wrocławiu odwołuje się do problemu dysfunkcji pamięciowej. Artysta pra-
cuje na własnych wspomnieniach i emocjach. Poddaje się uczuciom, impul-
som i przypadkowym impresjom. Poprzez nie stara się przywołać i przenieść 
na płótno wypierane wspomnienia i momenty z życia. Na bazie pamięcio-
wych strzępków próbuje złożyć w spójną całość pokawałkowaną osobistą 
historię. Pamięć jednak może płatać figle. 

21.04–19.05.2022
JAKUB GLIŃSKI, MEMORY REMOVAL
GALERIA MIEJSKA WE WROCŁAWIU, UL. KIEŁBAŚNICZA 28
WWW.GALERIAMIEJSKA.PL

Jakub Gliński, bez tytułu, technika własna, 2022, 
fot. dzięki uprzejmości artysty i Gunia Nowik Gallery
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KARTKA SPRZECIWU
Przez ostatnie pół roku Lesia Pczołka, białoruska artystka mieszkająca 
w Polsce, pracowała nad wystawą o zbiorowej reakcji na fałszerstwa wy-
borcze w Białorusi i represjach, których w konsekwencji obywatelskiego 
zrywu doświadczyli Białorusini. Artystka poszukuje środków wyrazu dla 
mówienia o pełnych przemocy w stosunku do białoruskiego społeczeń-
stwa, opartych na opresyjnym prawie działaniach urzędników u władzy. 
Jej sposób opowiadania o terrorze jest wyciszony. Pczołka tworzy insta-
lację odnoszącą się do obiektów pozornie neutralnych, które można na-
potkać podczas spaceru. Pokazuje uchwyty na gazety i na flagi, a także 
dekorowane podstawy latarni z centralnej ulicy Mińska, przy której stoją 
od dziesięcioleci i które widziały już niejedną zmianę jej nazwy. Ludzie 
protestujący wśród tej zamrożonej architektury, aby chronić się przed 

odwetem władz, mają 
twarze zasłonięte 
kartkami A4. W Bia-
łorusi białe kartki to 
symbol protestu, za-
stępczy znak wieszany 
w oknach, od kiedy re-
presje za wywieszanie 
flag przybrały na sile.
29.04–19.06.2022
LESIA PCZOŁKA, ULICA 
SŁABOŚCI
GDAŃSKA GALERIA 
MIEJSKA, 4G, UL. 
SZEROKA 37
WWW.GGM.GDA.PL

Fot. Lesia Pcholka, Invisible Trauma
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RAMY OPORU
Endre Tót, artysta związany z ruchem Fluxus i węgierską neoawangardą, 
z lekkością i przymrużeniem oka pokpiwał z komunizmu na Węgrzech 
i w całym bloku wschodnim. W przełomowym 1989 roku stworzył po-
darty i sfragmentaryzowany portret Lenina jako przegranego rewolu-
cjonisty. Na wystawie Great Patriotic jego dzieła zostały zestawione 
z pracami artystek i artystów młodego pokolenia pochodzącymi z Ukra-
iny i Białorusi: Celiny Kanunnikavej, Hanny Shumskiej i Vitalija Shu-
pliaka. Wszystkie prace są politycznie zaangażowane, subwersywne 
i krytyczne. W obliczu kryzysu uchodźczego, brexitu, narastających 
nacjonalizmów i – przede wszystkim – wywołanej przez Rosję wojny 
w Ukrainie zadają pytanie o możliwość stawiania oporu poprzez sztukę. 
Ale czy artystki i artyści młodego pokolenia, których losy są zwią-
zane z Ukrainą i Białorusią, mają jeszcze siłę i ochotę na ironizowanie? 
A może ich zaangażowana sztuka powstaje z poczucia totalnej bezsilno-
ści? Jak polityka, toczące się tragedie i nieustające poczucie niepokoju 
przekładają się na sztukę? 
26.04–26.06.2022
GREAT PATRIOTIC
GALERIA MIEJSKA BWA W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 20
WWW.GALERIABWA.BYDGOSZCZ.PL

Vitalii Shuapliak, Flags sandpaper, 2019
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PERYFERIA 
HISTORYCZNEJ 
NARRACJI
Mówiąc o kolonializmie, najczęściej myślimy o krajach Europy Zachod-
niej. Wystawa Mikołaja Sobczaka Niebieskie zboże przypomina, że kolo-
nialna przeszłość Europy dotyczy także jej środkowo-wschodniej części. 
Centralnym punktem ekspozycji jest monumentalna malarska instalacja, 
przywodząca na myśl cerkiewny ikonostas. W prawosławnej tradycji ele-
ment ten oddziela sfery sacrum i profanum, a jednocześnie osłania święte 
atrybuty i odkrywa mistykę wydarzeń. Drugi istotny element stanowi 
film Upiór, stworzony specjalnie na wystawę we współpracy z Tarasem 
Gembikiem. Tytułowy Upiór to pośrednik, dzięki któremu odkrywamy 
niewygodne fragmenty historii związane z polityką wobec kościoła pra-
wosławnego, prowadzoną w Polsce w okresie międzywojnia, takie jak re-
windykacje cerkwi i przymusowe konwersje. Wątki te splatają się z innymi 
historycznymi zdarzeniami: buntem ukraińskich chłopek czy polskimi 
próbami pozyskania kolonii zamorskich. Sobczak, wskazując na uprosz-
czenia historii, pyta o to, jak tworzą się opowieści o przeszłości, dlaczego 
wymazujemy z nich zdarzenia, w których sami występujemy w roli opraw-
ców, i jaki ma to wpływ na kształtowanie się naszej zbiorowej, narodowej 
tożsamości. 

29.04–12.06.2022
MIKOŁAJ SOBCZAK, NIEBIESKIE ZBOŻE
GALERIA BIELSKA BWA, BIELSKO BIAŁA, UL. 3 MAJA 11 
WWW.GALERIABIELSKA.PL 

Fot. Mikołaj Sobczak, Taras Gembik, kadr z filmu Upiór, 2022
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WIEDZA  
ZE ŚWIATŁA
Światło i wiedza są ze sobą związane na różne sposoby, np. w języku – po-
przez związki frazeologiczne czy skojarzenia z nazwą głoszącej prymat 
rozumu epoki Oświecenia. Światło symbolizuje wiedzę, świadomość, wta-
jemniczenie, a ciemność – podporządkowanie, podatność na sterowanie. 
Joanna Rajkowska bawi się pojęciami i utartymi skojarzeniami, ciemność 
traktując jako kolebkę potencjalności. Czy może kryć się w niej potencjał do 
zmiany przeszłości? Artystka powraca do miejsc swoich poprzednich dzia-
łań i wykorzystuje ponownie narzędzia zastosowane we wcześniejszych 
projektach. Przestrzeń wystawy zbudowana została na bazie zdekonstruo-
wanych elementów znalezionych w przeszłości, takich jak zdjęcia z projektu 
Uhyst, zrealizowanego w Saksonii w 2008 roku, elementów zaprezentowa-
nych na wystawie Światło loży (2014) w galerii Charim w Wiedniu oraz arte-
faktów pochodzących z najnowszych akcji artystki na ulicach Warszawy. 

29.04–26.06.2022
JOANNA RAJKOWSKA, HORYZONT ZDARZEŃ
GDAŃSKA GALERIA MIEJSKA, GGM2, GDAŃSK, UL. POWROŹNICZA 13/15 
WWW.GGM.GDA.PL

Joanna Rajkowska, 
Horyzont zdarzeń
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CZAS KOSMICZNY 
I CZAS OSOBISTY
Jeśli mówić o czasie, to najlepiej w Jędrzejowie. Tamtejsze Muzeum 
im. Przypkowskich posiada niezwykłe zbiory, m.in. unikalnych zegarów 
słonecznych i przyrządów astronomicznych. Dorota Kozieradzka i Mi-
chał Szuszkiewicz zostali zaproszeni do stworzenia wystawy, która by-
łaby artystycznym odniesieniem do kolekcji. Czas jest najprostszą rzeczą 
traktuje o czasie, odnosząc się do tego, co materialne i niematerialne, 
uniwersalne i prywatne. Fizyczne artefakty i fotografie mieszają się ze 
wspomnieniami, a osobiste historie przenikają z kosmicznym wymiarem 
rzeczywistości. Czas w ujęciu fizycznym splata się z czasem ujmowanym 
w kategoriach filozoficznych. Prace stworzone specjalnie na wystawę 
uzupełnione są o wybór artefaktów ze zbiorów instytucji. 

Powstanie muzeum w Ję-
drzejowie zawdzięczamy 
żyjącemu na przeło-
mie XIX i XX wieku le-
karzowi, astronomowi, 
bibliofilowi, konstruk-
torowi i kolekcjonerowi 
zegarów słonecznych, Fe-
liksowi Przypkowskiemu. 
To on zainicjował, a po-
tem wraz z synem Tadeu-
szem rozwinął muzealną 
kolekcję. 
8.04–17.07.2022
DOROTA KOZIERADZKA, 
MICHAŁ SZUSZKIEWICZ, CZAS 
JEST NAJPROSTSZĄ RZECZĄ
MUZEUM IM. 
PRZYPKOWSKICH 
W JĘDRZEJOWIE, 
PL. KOŚCIUSZKI 7-8
WWW.MUZEUM.JEDRZEJOW.PL

Dorota Kozieradzka, Portal I, z cyklu „Cały czas wokół mnie”
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BAL NA EKRANIE
Dlaczego biała osoba z Europy Wschodniej tańczy voguing? – pyta Bożna 
Wydrowska, artystka, performerka, choreografka, propagatorka kultury 
ballroom, współtwórczyni Kiki House of Sarmata. W filmie Room of Projec-
ted Horizons opowiada o kulturze ballroom w Polsce, wychodząc od osobi-
stego procesu stawania się Mother Bożna Sarmata – liderką, matką, siostrą 
i przyjaciółką dla wielu queerowych osób. Widowiskowość, ekscentryczność 
i zabawa zderzone są z dążeniami bohaterek i bohaterów filmu do odzyska-
nia autonomicznej przestrzeni: fizycznej, symbolicznej i politycznej. Taniec 
jest tu odpowiedzią na wykluczenie, a bale tymczasową przestrzenią, która 
wymyka się heteronormie. 

3.06–20.08.2022
BOŻNA WYDROWSKA, ROOM OF PROJECTED HORIZONS
GALERIA PROMOCYJNA, STAROMIEJSKI DOM KULTURY, WARSZAWA, RYNEK 
STAREGO MIASTA 2 
WWW.SDK.PL 

Bożna Wydrowska, 
fot. K. Jackowska
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NIEPRAKTYCZNOŚĆ 
SZTUKI
Indywidualnej wystawie Alicji Pakosz w Centrum Sztuki Współczesnej 
Kronika w Bytomiu towarzyszy tekst napisany przez artystkę, w którym 
opowiada o swoich przodkach. Historia pradziadka i dziadka Pakosz, opo-
wiadana przez pryzmat ich pracy zawodowej, skłania do namysłu nad 
specyfiką zawodu artystki i rolą autorstwa przy wytwarzaniu różnych – 
materialnych i niematerialnych – dóbr. O ile nabywca butów (pradziadek 
artystki był szewcem) płaci za dobrze wykonany produkt, o tyle nabywcę 
sztuki interesuje często – nawet bardziej niż sam artefakt – nazwisko tego, 
kto go stworzył.
„Mój pradziadek naprawiał i robił buty do chodzenia. Wykopywał też wę-
giel i uczestniczył w wojnie. Większość tych prac wymagała użycia jego 
dłoni – fizycznej pracy, którą wykonywał sumiennie. Mój dziadek praco-
wał jako elektryk, także używając głównie rąk. Mój tata jest informaty-
kiem, który co prawda też używa dłoni, ale wytwory jego pracy są jeszcze 
bardziej wirtualne niż prąd, którym zajmował się jego ojciec. Ja też pra-
cuję dłońmi i wytwarzam rzeczy równie realne co buty. W pewien sposób 

łączy mnie to z pra-
dziadkiem, którego 
nie znałam. Z drugiej 
strony rzeczy, które ro-
bię, nie są użyteczne 
w takim sensie jak 
buty. Na dodatek au-
torstwo mojego pra-
dziadka jako twórcy 
butów było dla klien-
tów raczej bez zna-
czenia, byleby była 
to dobrze wykonana 
robota. U mnie au-
torstwo jest raczej klu-
czowe” – pisze Pakosz.

16.04–27.05.2022
ALICJA PAKOSZ, TE BUTY 
SĄ NIE DO CHODZENIA
CSW KRONIKA, BYTOM, 
RYNEK 26 
WWW.KRONIKA.ORG.PL/

Alicja Pakosz, Podróż służbowa, olej na płótnie, 2021, fot. Szymon Sokołowski
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CIACH SZTUKA
Ciach Fryzjer jest miejscem, w którym można nie tylko zadbać o swój 
wygląd, ale też doświadczyć miłych spotkań przy rozmowach o sztuce. 
Na początku tego roku założycielka Ciach, Katka Blajchert, wymyśliła 
cykl wystaw o nazwie „Kurtynka”. W ramach cyklu co miesiąc pokazy-
wana jest jedna praca zaproszonego artysty lub artystki. Po zakończe-
niu miniwystawy artysta/artystka przekazuje pałeczkę kolejnej osobie, 
a co trzy miesiące zmienia się „krąg znajomości” i sztafeta zaczyna się 
od nowa. W kwietniu Ciach otworzył nowy lokal tuż przy Klubokawiarni 
Młodsza Siostra, a wraz z otwarciem pojawiła się druga gałąź arty-
stycznych prezentacji. Jako pierwsza swoje prace pokaże Urszula Kozak 
– artystka pracująca też jako fryzjerka w salonie Ciach Fryzjer. W po-
przednich odsłonach można było zobaczyć prace Julianny Wińczyk, Ni-
koli Strenger i Kasi Szarlińskiej. 
22.04–20.05.2022
URSZULA KOZAK, WYSTAWA Z CYKLU „KURTYNKA”
CIACH FRYZJER, WARSZAWA, UL. DOBRA 14/1 

Fot. prace z wystaw z cyklu „Kurtynka”
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LIBERA 
RETROSPEKTYWNIE
Demaskowanie społecznych stereotypów, branie pod lupę rozmaitych form 
kultury masowej, badanie zawiłości zbiorowej wyobraźni, artystyczny na-
mysł nad mocą obrazów – to tematy, które Zbigniew Libera eksploruje od 
lat w swojej twórczości. Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu pre-
zentuje dorobek artysty od lat 80. po dzieła nowsze. Zebrane zostały na 
niej rysunki, fotografie i prace video. W Opolu zobaczymy też premierowo 
najnowsze realizacje artysty. 

20.05–26.06.2022
ZBIGNIEW LIBERA, EFEKTY WYBRANYCH BADAŃ TERENOWYCH. FOTOGRAFIE, VIDEO 
I RYSUNKI Z LAT 1984–2022
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, OPOLE, PL. TEATRALNY 12
WWW.GALERIAOPOLE.PL 

Zbigniew Libera, Wariat, 1984, fot. dzięki uprzejmości artysty
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WIELOGŁOS
Ilu ludzi, tyle prawd. Lawrence Durrell w Kwartecie aleksandryjskim po-
kazuje wielość sposobów doświadczania. W kultowej, czterotomowej 
powieści te same wydarzenia zostają przedstawione z różnych perspek-
tyw. Gdzie leży prawda? Im dłużej się zastanawiamy, tym bardziej zda-
jemy sobie sprawę, że nie można wskazać wyższości jednej wersji nad 
drugą. Struktura dzieła Durrella zainspirowała twórców wystawy Dla-
czegóż by ludzie nie mieli pokazywać kilku profilów jednocześnie? do pod-
jęcia tematu wielości sposobów percepcji i interpretacji. Poszczególne 
opowieści artystek i artystów, ujęte w pracach wykorzystujących od-
mienne media i materiały, tylko pozornie się od siebie różnią. Jaką hi-
storię wielogłosem opowiadają Bogna Burska, Agata Cieślak, Wojciech 
Dada, Katarzyna Górna, Rafał Jakubowicz, Zofia Gramz i Dorota Podla-
ska? Zobaczcie na wystawie w Filharmonii w Szczecinie, przygotowanej 
we współpracy z TRAFO.
7.04–21.05.2022
DLACZEGÓŻ BY LUDZIE NIE MIELI POKAZYWAĆ KILKU PROFILÓW JEDNOCZEŚNIE?
GALERIA POZIOM 4, FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIE, 
UL. MAŁOPOLSKA 48
HTTPS://TRAFO.ART

Zofia Gramz, Exegi Monumentum, 2018 
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Olsztynek, fot. Kacper Szalecki

ŻÓŁTO-RÓŻOWA 
BAJKA LUDOWA
Czym jest sztuka ludowa? Czy podobnie jak popularna niegdyś kategoria 
„muzyka świata” jest terminem nic nieznaczącym, wytworem fantazji miej-
skich intelektualistów i ich wyobrażeń na temat natury, pracy, harmonii, du-
chowości i prostoty? Kacper Szalecki w projekcie Kraj pełen kras konstruuje 
własny ludowy mit, odsłaniając sztuczność pojęcia „sztuka ludowa”. Na-
rzędziem rozbrajania tego konstruktu nie jest kolejny dyskurs intelektualny, 
ale zabawa. Artysta wymyśla to, co potocznie kojarzy się z folklorem, i po-
zwala na kopiowanie, przekształcanie. Ucieka od – już dawno nieuchwyt-
nego – „oryginału” i tworzy własny, różowo-żółty, folklor. „Skoro przez wieki 
wielkomiejscy odkrywcy i kolekcjonerzy mogli nazywać dzieła sztuką lu-
dową, wręczać za nie stypendia, organizować wystawy, tworzyć definicje, 
to dlaczego nie może robić tego Szalecki?” – pyta kuratorka wystawy Emi-
lia Konwerska. Na wystawie eksponaty z Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Olsztynku zestawione są z pracami współczesnymi. Co jest autentyczne? 
Co jest ludowe? Co stare, a co nowe? 

22.04–12.06.2022
KACPER SZALECKI, KRAJ PEŁEN KRAS 
GALERIA DOBRO, OLSZTYN, STARE MIASTO 24/25 
WWW.MOK.OLSZTYN.PL/GALERIADOBRO 
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ZWROT LUDOWY
„Interior” to pojęcie, które twórcy wystawy o tym tytule zaczerpnęli 
z geografii – określało się nim niezbadane terytoria w głębi lądu. Termin 
ten pozwala spojrzeć na miejsca zapomniane czy niedostatecznie opra-
cowane fragmenty historii miejsc. Na wystawie tymi miejscami są pol-
skie wsie. Przemieszczone albo wyparte narracje związane z terenami 
wiejskimi to wspólny mianownik dla działań podejmowanych przez za-
proszonych do wystawy artystów i artystki. Historia ludowa – co za-
czyna być szczególnie widoczne w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy 
w popkulturze zaistniała postać bohatera rabacji galicyjskiej, Jakuba 
Szeli – przestała być tematem zarezerwowanym dla muzeów etnogra-
ficznych, a stała się tematem podejmowanym w sztuce i badaniach nad 
kulturą. Ostatnia dekada obrodziła w analizy kondycji polskiej wsi przy 
użyciu metodologii postkolonialnych, skupionych na nierównościach 
społecznych w perspektywie klasowej. Wystawa jest kolejną próbą roz-
bijania utartych tropów narracji historycznych. Jak przekonuje jej kura-
torka, Marta Lisok „sztuka najnowsza o charakterze partycypacyjnym 
czy konceptualnym dysponuje licznymi narzędziami pozwalającymi na 
dogłębne badania monolitycznych, jednowymiarowych obszarów zbio-
rowej pamięci”. 
12.05–12.06.2022
INTERIOR
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA W KATOWICACH, AL. WOJCIECHA 
KORFANTEGO 6
WWW.BWA.KATOWICE.PL 

Agata Jarosławiec, Ten bat błyszczy nad nią w chmurze zamiast słońca, 2021
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UCZĄC SIĘ OD 
MISTRZYNI
Drugi rok z rzędu interdyscy-
plinarny festiwal sztuki kobiet 
Persona przypomina sylwetki 
wielkich polskich twórczyń. W ze-
szłym roku duchową patronką fe-
stiwalu była Julia Hartwig. W tym 
roku, okrzykniętym Rokiem Ro-
mantyzmu Polskiego, nie mógł 
to być nikt inny jak Maria Janion. 
Wybitna historyczka idei, kry-
tyczka literacka, autorka książki 
Kobiety i duch inności, dla wielu 
jest patronką polskiego femini-
zmu. W programie festiwalu zna-
lazły się spotkania literackie, 
debaty, projekcje filmowe, wy-
stawa, koncerty, czytania perfor-
matywne, performansy taneczne 
i warsztaty dla młodzieży. Zosta-
nie także uruchomiony Zakład 
Poetyckich Pobrań Dźwiękowych, 
w którym poetki i artystki będą 
mogły nagrać swoją twórczość 
bezpośrednio na płytę winylową. 
„Myśl i dorobek naukowy zmar-
łej 23 sierpnia 2020 roku Profe-
sor Marii Janion będą inspiracją 
do dyskusji o kulturze, sztuce i ich 
roli we współczesnym świecie 
oraz o problemach i wyzwaniach 
współczesnej humanistyki w cza-
sie pandemii i wojny” – mówi ini-
cjatorka wydarzenia Magdalena 
Ulejczyk.

10–12.06.2022
FESTIWAL PERSONA 2022.  
ROK MARII JANION
MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY, 
WARSZAWA, UL. ELEKTORALNA 12

DEKOLONIZACJE
O wpływie amerykańskiej inwazji na 
Wietnam w 1965 roku na życie w kra-
jach Zachodu powiedziano już wiele. 
Kultura alternatywna i rewolta Maja 
1968 roku były przedmiotem licz-
nych książek oraz wystaw. A co z kra-
jami bloku wschodniego? Jak wojna 
w Wietnamie i światowy procesu de-
kolonizacji wpłynął na społeczeń-
stwa i kulturę krajów socjalizmu? 
Wystawa Dekolonizacje przygląda 
się kulturze artystycznej lat 60. i 70. 
Pokazuje poszukiwania wspólnej 
płaszczyzny porozumienia między 
artystami, wbrew dominującej du-
alistycznej narracji, kontrastującej 
Wschód z Zachódem, a socjalizm z –
utożsamianym z faszyzmem – impe-
rializmem. Wystawa wskazuje na 
takie postawy artystyczne, w których 
protest wobec wojny i kolonialnej 
przemocy wyrażany był poza języ-
kiem propagandy. Prace polskich ar-
tystów zostały zestawione ze sztuką 
z Niemiec, Francji i USA. Zobaczymy 
m.in. dzieła Astrid Klein, Jarosława 
Kozłowskiego, Yayoi Kusamy, Wolfa 
Vostella i Sama Goodmana. Wy-
stawie towarzyszyć będzie bogaty 
program publiczny, m.in. wykład De-
kolonizowanie bagien Michała Po-
spiszyla, spotkanie z Ton Van Anh 
i prezentacja filmu Warszawiacy 
o społeczności wietnamskiej w Pol-
sce czy wykład Tomasza Szerszenia 
zorientowany wokół jego najnowszej 
książki Wszystkie wojny świata.

14.05–24.07.2022
DEKOLONIZACJE 
GALERIA STUDIO, WARSZAWA, 
PL. DEFILAD 1 
WWW.TEATRSTUDIO.PL/PL/GALERIA/ 

→
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Boris Lurie, Bleed Series 30, 1969–1973, fot. Boris Lurie Art Foundation
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BLISTRY NA 
TRÓJKĄCIE
Od dwudziestu lat Survival wprowadza sztukę współczesną do nietypowych, 
na co dzień niedostępnych przestrzeni miejskich, porzuconych budynków, 
gmachów publicznych. Dzięki przeglądowi sztuka wkroczyła już do takich 
miejsc jak Kotłownia Pafawag, audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, koszary Oddziałów Prewencji Policji czy Bunkier Strzegom-
ski. Jubileuszowa edycja odbędzie się w budynkach byłego wrocławskiego 
szpitala Betania, jednego z najciekawszych zabytków architektury szpi-
talnej w Polsce, zlokalizowanego w owianej złą sławą dzielnicy nazywa-
nej Trójkątem (Bermudzkim). Nawiązujące do miejsca hasło przewodnie tej 
edycji przeglądu: „Piguły”, ma zachęcić do przyjrzenia się tematowi zdro-
wia psychicznego, ale nie tylko – ze słowem wiąże się całe spektrum skoja-
rzeń. Z hasłem, jak również z samą lokalizacją wiąże się wiele historii, które 
stały się inspiracją dla artystek i artystów, których prace wybrane zostały do 
przeglądu Survival.

24–28.06.2022
20. PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL, PIGUŁY
DAWNY SZPITAL BETANIA, WROCŁAW, UL. TRAUGUTTA 118 
WWW.SURVIVAL.ART.PL 

Przegląd Sztuki SURVIVAL, dawny szpital Betania, fot. Małgorzata Kujda
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WIELOŚĆ JEST 
PRZYSZŁOŚCIĄ
Rok temu festiwal sztuki Krakers świętował dziesiąty jubileusz. Po cza-
sie podsumowań przyszedł czas na planowanie. Tym zajmie się tego-
roczna edycja pod hasłem ,,Jesteśmy wielością”, która zbierze śmiałe 
wizje przyszłości wyrażane w realizacjach artystycznych. To nie będą 
spójne wizje. Ich wartością będzie różnorodność. Organizatorzy podkre-
ślają, że wielość od zawsze towarzyszyła Krakersowi: „Objawia się w idei 
otwartego i wolnego dostępu, zapraszania podmiotów akademickich 
i eksperymentalnych, konserwatywnych i progresywnych, otwartości 
i różnorodności, która leży u źródła powołania projektu”. Można śmiało 
stwierdzić, że spośród wszystkich odbywających się w Polsce dużych 
wydarzeń artystycznych o podobnym profilu Krakers jest imprezą o naj-
bardziej zróżnicowanym programie. Niewątpliwie to zasługa współtwo-
rzenia programu przez liczne podmioty i osoby. Co roku jest to kilkaset 
artystów, artystek, kuratorów i kuratorek, którzy odpowiadają za pro-
gram łączący i nagłaśniający działania toczące się w galeriach, pracow-
niach, pop-upowych miejscach, piwnicach i strychach.
10–17.06.2022 
CRACOW ART WEEK KRAKERS, KRAKÓW, RÓŻNE LOKALIZACJE

Galeria Serce Człowieka, Young Trapped, Cracow Art Week Krakers, sekcja Laboratorium
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4F+R
Forma, farba, faktura, fantastyka + realizm. Tak rozczytywać należy skrót 
4F+R, stanowiący nazwę awangardowej grupy artystycznej, której zain-
teresowania obejmowały surrealizm, ekspresjonizm i abstrakcję, sztuki 

klasyczne i wzornictwo przemy-
słowe. Grupa została założona 
w 1947 roku przez Ildefonsa Hou-
walta, Feliksa M. Nowowiejskiego 
i Alfreda Lenicę. Temu ostatniemu 
poświęcona jest wystawa Plamy 
na niebie i ziemi, która koncen-
truje się na okresie działalności Le-
nicy w 4F+R. Na jego twórczość 
początkowo wpływ miały kubizm 
i surrealizm, jednak pobyt w Krako-
wie i włączenie się w nurt działań 
krakowskiej awangardy skupio-
nej wokół Tadeusza Kantora za-
chęciły artystę do poszukiwań 
formalnych. Eksperymentował 
z takimi technikami jak kolaż, fo-
tomontaż, dekalkomania, łącząc 
elementy fotograficzne z akwa-
relą i tuszem. Lenica opracował 
też własną technikę malarską: po-
wierzchnię płótna pokrywał kil-
koma warstwami farb, a następnie 
za pomocą specjalnych narzędzi 
wydobywał kolejne warstwy kolo-
rystyczne. Następnie, podobnie jak 
amerykańscy artyści action pain-
ting, wylewał z puszek, bezpośred-
nio na płótna, lakiery czarne i białe. 
Na wystawie zobaczymy jego cha-
rakterystyczne obrazy, tworzone 
w duchu taszyzmu. 

27.05–05.08.2022
ALFRED LENICA. PLAMY NA NIEBIE I ZIEMI    
GALERIA PIEKARY, CENTRUM KULTURY ZAMEK, POZNAŃ, UL. ŚW. MARCIN 80/82 
WWW.GALERIA-PIEKARY.COM.PL

Alfred Lenica, Plamy na niebie i ziemi, olej na płótnie, 1957
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NICOWANIE
Roman Stańczak od lat 90. stosuje oryginalną strategię rzeźbiarską. Nicuje 
przedmioty, ukazując ich wewnętrzną stronę. Na początku były to czajnik, 
wanna czy meblościanka. Trzy lata temu, na wystawę w Pawilonie Polskim 
na Biennale Sztuki w Wenecji artysta wywrócił na drugą stronę samolot. 
Na naszych oczach wypełnia się ponuro ironiczne przesłanie tamtej edycji 
Biennale: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Lot oglądać można przez kilka 
kolejnych miesięcy w Warszawie.  Mimo że wygląda tak samo, nie będzie 
to jednak ta sama rzeźba. Nie tylko dlatego, że za każdym razem artysta 
na nowo pracuje z materią. Co istotniejsze i co podkreślają kuratorzy wy-
stawy: „To nie ta sama rzeźba, ponieważ obrosła w tym czasie nowymi zna-
czeniami, wpisując się w przemiany, paradoksy i odwrócenia zachodzące 
u podstaw rzeczywistości”. 

28.04 – 03.07
ROMAN STAŃCZAK, LOT
ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI
PL. MAŁACHOWSKIEGO 3, WARSZAWA
HTTPS://ZACHETA.ART.PL/

Roman Stańczak, Lot, wystawa w Pawilonie Polskim podczas 58. Międzynarodowej Wystawy Sztuki 
— La Biennale di Venezia, 2019, fot. Weronika Wysocka
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RÓŻE BEZ 
KOLCÓW?
Od ponad piętnastu lat Basia Bańda tworzy prace, w których wątki z jej 
prywatnego świata, jej – niekiedy bardzo intymnych – przeżyć i odczuć, 
składają się na uniwersalnie czytelny przekaz. Jak to możliwe? „Jest to ma-
larstwo (a także rysunek, kolaż, obiekt, fotografia) od samego początku 
będące jednocześnie koncepcją i emocją, wolnością i pełną kontrolą, przy-
padkiem i perfekcyjnym założeniem. Bardzo osobiste, a jednocześnie 
głęboko zanurzone w historii sztuki. Bańda przyzwyczaiła nas, że w jej twór-
czości nic nie jest na stałe” – próbuje uchwycić specyfikę twórczości Bańdy 
kurator jej retrospektywnej wystawy w Mazowieckim Centrum Kultury Elek-
trownia, Wojciech Kozłowski. Na wystawie Róże i róże zobaczymy pierwsze 
prace artystki, dotyczące jej relacji z ciałem, odczytywane często w klu-
czu feministycznym. Dalej, śledząc drogę artystyczną Bańdy, przejdziemy 
do hybrydalnych form roślinno-ludzko-zwierzęcych, prześledzimy enig-
matyczne momenty z podróży i na moment zatrzymamy się na abstrakcji. 
Akwarele Na obniżenie ciśnienia i niewielkich rozmiarów obrazy, nazwane 
roboczo Witaminami, to cykle, nad którymi aktualnie pracuje artystka. 
 
29.04–12.06.2022 
BASIA BAŃDA, RÓŻE I RÓŻE
MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY ELEKTROWNIA,  
RADOM, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1
WWW.MCSWELEKTROWNIA.PL 

Barbara Bańda, 12.02.2021, 
ekolina na płótnie, 2021, 
fot. archiwum artystki
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FLAGOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE
Kolejna flaga prezentowana w ramach cyklu wystawienniczego „Cere-
moniał” zawiśnie na kiosku – siedzibie Nowego Złotego – 2 maja, a więc 
w Święto Flagi. Tym razem to praca Magdaleny Karpińskiej – malarki 
tworzącej na papierze, płótnie i tkaninie. Tematem jej obrazów jest na-
tura, traktowana jako nośnik emocji, symboli, a nawet przekonań re-
ligijnych czy politycznych. Będzie to ósma prezentacja z cyklu, który 
przeplata się z serią wystaw prezentowanych wewnątrz kiosku. Wszyst-
kie przedstawiane dotychczas flagi w jednym miejscu zobaczą odwie-
dzający targi sztuki niezależnej Supermarket w Sztokholmie. Zespół 
kuratorski galerii przybędzie do stolicy Szwecji z pracami Moniki Dro-
żyńskiej, Yulii Krivich, Alexa Urso, Nikolaya Karabinovycha, Jolanty No-
waczyk, Nikity Kadana, Joanny Rajkowskiej i Magdaleny Karpińskiej.
2–20.05.2022
MAGDALENA KARPIŃSKA, FLAGA 
NOWY ZŁOTY, WROCŁAW, RÓG UL. GÓRNICKIEGO I PRUSA
HTTPS://WWW.FB.COM/NOWYZLOTY

Magdalena Karpińska, Flaga
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KABALISTYCZNY 
KONCEPTUALIZM
Język hebrajski w sztuce artystów konceptualnych i postkonceptualnych 
w Izraelu to temat projektu badawczego Rafała Jakubowicza – arty-
sty, hebraisty, dydaktyka. Temat ten bliski jest izraelskiemu artyście, 
Eliyahu Fatalowi, który czerpie z hebrajskiego w swoich konceptual-
nych pracach artystycznych. Obu twórców łączy także zainteresowa-
nie gematrią – systemem numerologii opartym na alfabecie hebrajskim. 
Ich perspektywy zostały zestawione na wystawie Otwarty rachunek. Fa-
tal prezentuje przestrzenną instalację Melting Symbol – wynik fascynacji 
słowem, materialnym zapisem znaczeń, kształtami liter, wieloznacznoś-
cią wyrazów, tradycyjną symboliką i napięciami pomiędzy literami a pis-
mem. Z kolei Jakubowicz w pracy Krew i atrament nawiązuje do תואה רפס 
(czyt. „Sefer ha-Ot”), ukończonej w 1288 roku Księgi znaku rabbiego Ab-
rahama ben Samuela Abulafii. Przenosząc fragment dzieła do świata 
sztuki, artysta bada konceptualny potencjał Kabały, stawiając tezę o bli-
skości metod wypracowanych przez tradycję kabalistyczną i strategie 
postkonceptualne. 
9.04–18.06.2022
ELIYAHU FATAL, RAFAŁ JAKUBOWICZ, OTWARTY RACHUNEK
GALERIA LE GUERN, WARSZAWA, UL. KATOWICKA 25 
HTTPS://WWW.LEGUERN.PL

Eliyahu Fatal, szkic do instalacji Melting Symbol, 2022. 
Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Le Guern



43ORIENTUJ SIĘ / SZTUKA I ŻYCIE

GROTESKOWE 
GROTESKI 
Trzy związane z Berlinem artystki: Julia Dubsky, Heike-Karin Föll i Han-
nah Sophie Dunkelberg, po raz pierwszy pokażą swoje prace w Polsce, 
i to na jednej wystawie. W Gunia Nowik Gallery prześledzimy podobień-
stwa i różnice wewnątrz tej międzypokoleniowej grupy kobiet artystek. 
Wszystkie balansują pomiędzy abstrakcją i figuracją, ale każda z nich 
robi to inaczej. Tytuł wystawy Neuzeit Grotesk to nazwa kroju pisma. 
Ten modernistyczny niemiecki krój zaprojektowany został pod koniec 
lat 20. XX wieku, w burzliwych czasach międzywojennych, a od lat 70. 
XX wieku używany jest na znakach drogowych i autostradowych szyl-
dach w Niemczech. To także krój, którego galeria używa w komunikacji. 
W kontekście wystawy stanowi grę językową, abstrakcyjny punkt wyj-
ścia do analizy naszych „nowych czasów”. 
14.05–25.06.2022
NEUZEIT GROTESK
GUNIA NOWIK GALLERY, WARSZAWA, BRACKA 18/62 
WWW.GUNIANOWIKGALLERY.COM/EXHIBITIONS/ 

Hannah Sophie Dunkelberg, 
The Big Excuse, 2021, metal 
malowany proszkowo, 
folia samoprzylepna, fot. 
Marjorie Brunet Plaza, dzięki 
uprzejmości artystki, Efremidis 
i Office Impart, Berlin oraz 
Gunia Nowik Gallery
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AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

25 KILOMETRÓW 
OD KIJOWA
Dwadzieścia pięć kilometrów to dystans, który dzieli od Kijowa miejscowość 
Muzycze, gdzie mieszka ukraińska artystka Alevtina Kakhidze. Artystka zde-
cydowała się pozostać w swoim domu i tworzyć wizualny dziennik, w którym 
za pomocą obrazów opowiada o doświadczeniu wojny i jej codzienności. 
Dziennik stanowi głęboko poruszający i ostry komentarz do dramatycz-
nych wydarzeń w Ukrainie. Można śledzić go na bieżąco na profilu Kakhidze 
w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook), a także zobaczyć 
część rysunków, w cyfrowej wersji, na wystawie z Muzeum Warszawy. „Wpisy 
są sposobem komunikowania się z przyjaciółmi, znajomymi i odbiorcami jej 
sztuki. Proste, celowo naiwne rysunki, opatrzone są komentarzem. Forma 
przypominająca rysunki dziecka nie powinna mylić – ich wydźwięk jest ra-
dykalny, podobnie jak było to podczas zaangażowania Kakhidze w Poma-
rańczową Rewolucję na Majdanie” – komentuje kuratorka wystawy Wojenna 
rzeczywistość oczami Alevtiny Kakhidze.
Kakhidze jest jedną z najbardziej znanych współczesnych artystek ukra-
ińskich. Studiowała w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury 
w Kijowie oraz w Jan Van Eyck Akademie w Holandii (2004–2005). Wieś, 
w której mieszka z mężem i gromadką zwierząt, jest cichą miejscowością, 
gdzie aż do czasu przybycia artystki sztuka współczesna nie miała więk-
szego znaczenia. 

30.03–8.05.2022
WOJENNA RZECZYWISTOŚĆ OCZAMI ALEVTINY KAKHIDZE
MUZEUM WARSZAWY, WARSZAWA, RYNEK STAREGO MIASTA 32
ALEVTINA KAKHIDZE
WWW.INSTAGRAM.COM/TRUEALEVTINA/

Alevtina Kakhidze, Having a bath, 8.03.2022, Muzeum Warszawy, rys. dzięki uprzejmości Artystki
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SZTUKA OBYWATELSKA 
Praktyka artystyczna i postawa obywatelska dla wielu artystek i arty-
stów znaczą to samo. Nie da się postawić jasnej granicy między sztuką 
a życiem publicznym. Twórczość artystyczna wykracza poza produkcję 
artefaktów sztuki, realizując się często poprzez żywą obecność w prze-
strzeni społecznej. O zaangażowaniu w rzeczywistość i reagowaniu na 
nią artystycznymi środkami mówią Liwia Bargiel i Bartek Kiełbowicz 
w wystawie Mieszane uczucia. „W logikę narracji medialnych wpisany 
jest syndrom krótkiej pamięci i wypieranie jednej opowieści przez drugą; 
kryzys klimatyczny wypierany jest więc przez narrację epidemiczną, re-
fleksja nad epidemią ustępuje miejsca zaangażowaniu w bieżące spory 
polityczne i światopoglądowe, a z kolei konflikty te giną z pola widze-
nia w obliczu wojny” – piszą twórcy wystawy i dodają: „Sztuka daje 
jednak możliwość głębszego i wnikliwszego oglądu rzeczywistości”. 
Kiełbowicz, czerpiąc z tradycji rysunku satyrycznego i pamfletu, a także 
rysunku reportażowego, na bieżąco tworzy wizualne komentarze do wy-
darzeń publicznych dwóch ostatnich lat. Obok rysunków na wystawie 
zobaczymy fotografie i kolaże Bargiel, a centralnym punktem będą do-
kumentacje wideo wspólnych performansów i akcji społecznych duetu. 
19.05–2.07.2022
MIESZANE UCZUCIA
GALERIA M2, WARSZAWA, UL. OLEANDRÓW 6 
WWW.FB.COM/SUPERMARKETGRUPA

Liwia Bargiel i Bartek Kiełbowicz, Stretching cover, fot. Tomasz Grzymala
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SZCZĘŚLIWA RODZINA
Karolina Balcer w swojej twórczości wprost odnosi się do swojej historii ro-
dzinnej i do problemów, z którymi mierzy się wiele rodzin. Uzależnienia, 
współuzależnienia, zaburzenia psychiczne, bezdomność, śmierć bliskich to 
wątki, które łączy w wieloletnim projekcie Happy Family. Jego najnowszym 
elementem jest publikacja, której celem jest popularyzacja wiedzy na te-
mat zdrowia psychicznego.
„Impulsem do rozpoczęcia pracy nad książką była sytuacja, w jakiej znalazł 
się, a właściwie wielokrotnie znajdował się mój starszy brat, Filip. Mimo że 
w naszym rodzinnym domu niczego do życia nie brakowało, bywał on okre-
sami osobą bezdomną. Zdarzało się nam nie mieć z nim kontaktu przez 
długi czas, nie wiedzieliśmy, gdzie jest, jak sobie radzi i czy w ogóle jesz-
cze żyje. (...) Dzięki osobistym doświadczeniom jestem w stanie opowiedzieć 
Wam prawdziwą, szczerą historię i być może przełamać tabu okalające te-
mat zdrowia psychicznego” – pisze we wstępie Karolina Balcer.
Do współtworzenia publikacji artystka zaprosiła streetworkera Wojtka Ski-
bickiego, Martę Ciułkowicz – lekarkę specjalizującą się w psychiatrii, psy-
choterapeutkę Magdalenę Peron-Szott oraz Marię Maćkowiak, absolwentkę 
psychologii i filologii polskiej. Wydawcą publikacji jest Krupa Gallery.

HAPPYFAMILYPROJECT.COM

Karolina Balcer, Happy Family. Poradnik zdrowia psychicznego, 
okładka książki zaprojektowana przez autorkę, Krupa Gallery, 2022
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SŁONECZNIK
 W czasie gdy brutalna inwazja Rosji na Ukrainę trwa już kolejny miesiąc, 
liczne instytucje publiczne przekształcają swoje struktury, aby móc aktyw-
nie reagować na kryzys i bezpośrednio pomagać. W samej Warszawie ta-
kich miejsc jest bardzo dużo. Oto zaledwie kilka: Biennale Warszawa, które 
od momentu inwazji udostępniło swoje przestrzenie dla osób uchodź-
czych; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, które otworzyło 
kryzysowe rezydencje dla artystek i artystów z Ukrainy, i Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, którego reakcja i zaangażowanie ewoluowały z każdym tygo-
dniem. Zaczęło się od spontanicznego zbierania leków i jedzenia, akcji ma-
sowej produkcji kanapek, aby ta doraźna pomoc zaczęła przekształcać się 
w pomoc systemową. Tak w siedzibie muzeum na Pańskiej powstał Solidarny 
Dom Kultury „Słonecznik”, funkcjonujący obecnie jako otwarty, solidarny, 
wielojęzyczny i wielokulturowy dom kultury. Odbywają się tam lekcje języ-
ków polskiego i ukraińskiego, warsztaty dla dzieci, działania edukacyjne, 
spotkania z artystami i aktywistami. „Słonecznik” jest też miejscem, które 
ma na celu edukowanie na temat ukraińskiej kultury i sztuki. „Razem cze-
kamy na lepsze czasy, wspierając się wzajemnie i poszukując odpowiedzi na 
pytanie o rolę instytucji sztuki w czasie wojny” – piszą osoby zaangażowane.
SOLIDARNY DOM KULTURY „SŁONECZNIK”
WWW.ARTMUSEUM.PL/PL/CYKLE/SLONECZNIK-SOLIDARNY-DOM-KULTURY 

Źródło: www.instagram.com/SDKSlonecznik/
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ADAM PRZYWARA DLA NN6T

OD DYSTANSU 
DO ZAANGAŻOWANIA
Pierwszym laureatem nagrody Priztkera w 1979 roku był Phillip Johnson, 
amerykański architekt, którego fascynacja polityką i kulturą nazistow-
skich Niemiec w latach 30. XX wieku dopiero dziś staje się istotnym te-

matem w ocenie jego 
postaci. W tym kon-
tekście jeszcze cie-
kawszym wydaje się 
tegoroczny wybór lau-
reata tej prestiżowej 
nagrody. Medal za ca-
łokształt twórczo-
ści otrzymał bowiem 
Diébédo Francis Kéré, 
architekt pochodzący 
z Gando w Burkina 
Faso, dziś mieszkający 
na na stałe w Berli-
nie. Na jego realiza-
cje składa się szereg 
budynków szkolnych, 
szpitalnych i admini-

stracyjnych, które architekt tworzył od początku lat 2000. m.in. w Re-
publice Beninu, Burkina Faso, Kenii czy Sudanie. W twórczości Kéré 
znajdziemy oryginalną koncepcję materialności w architekturze, rozu-
mianej jako proces, oparty na bliskiej relacji między architektem, ro-
botnikami a materiałami i miejscem. Ten aspekt jego twórczości widać 
np. w rozwiązaniach użytych podczas realizacji kompleksu szkolnego 
w Gando. Na potrzeby projektu lokalna glina została zmieszana z ce-
mentem w takich proporcjach, aby uzyskać odpowiednie właściwości 
termiczne budynku. Jednocześnie budowa kompleksu zaaranżowana zo-
stała w taki sposób, by stworzyć stałe miejsca edukacji zawodowej i rze-
mieślniczej dla lokalnej społeczności. Kéré w bezpośredni i aktywny 
sposób zaangażowany był w proces powstawania obiektu, jego spo-
łeczne i ekonomiczne realia. W jaskrawy sposób kontrastuje to z moder-
nistycznym dystansem i wizją władzy architekta, którą uosabiał pierwszy 
laureat Priztkera. To fakt być może istotniejszy niż to, że nagroda po raz 
pierwszy w historii powędrowała w ręce czarnoskórego architekta.
DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ 
PRITZKER PRIZE 2022 
WWW.PRITZKERPRIZE.COM/LAUREATES/DIEBEDO-FRANCIS-KERE 

Diébédo Francis Kéré, Sarbalé Ke, fot. Iwan Baan
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ARCHITEKTURA 
TRZYDZIESTOLATKÓW
„Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam” to hasło tegorocznej, 
czternastej edycji jednej z najstarszych imprez architektonicznych w kraju 
– szczecińskiego Westivalu. W tym roku wszystkie działania w ramach fe-
stiwalu są zorientowane na młodą polską architekturę. Kim są trzydziesto-
letni architektki i architekci? Czy jest to grupa ludzi dzielących podobne 
doświadczenia, którzy pracują w podobny sposób i podobnie patrzą na rze-
czywistość? Jakie wartości w architekturze są dla nich najważniejsze? Na 
te pytania odpowiedzi szukać można w zaplanowanych dyskusjach, wykła-
dach i wystawach.
Od ostatniego takiego podsumowania stanu młodej polskiej architektury, 
za które można uznać prezentowaną w 2011 roku w Centrum Architektury 
i Wzornictwa w Łodzi wystawę Awangarda jutra?, minęła dekada. Najwyższy 
czas na aktualizację!

11–15.05.2022 
14. WESTIVAL SZTUKA ARCHITEKTURY, „PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ARCHITEKTURY, NA 
KTÓRĄ CZEKAM”
WILLA LENTZA, SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 84 
WWW.WESTIVAL.PL 

Siedziba SARP Szczecin, pierwsze spotkanie w ramach Zalewu Architektury, 
wstęp do Westivalu 2022, fot. Sylwia Gudaczewska
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POZA PUŁAPKĘ BUDYNKU
W moich poszukiwaniach nowych perspektyw intelektualnych na architek-
turę często zdarza mi się zaglądać na stronę galerii wydziału historii i teo-
rii architektury na ETH w Zurychu. Prowadzący instytucję Fredi Fischli i Niels 
Olsen od lat rozwijają jeden z najambitniejszych w Europie programów wy-
stawienniczych poświęconych architekturze. Dowodem na to jest aktualna 
wystawa zatytułowana Life without buildings, którą można oglądać w Zu-
rychu do końca maja 2022 roku. Za koncepcję wystawy odpowiada Adam 
Szymczyk, kurator m.in. międzynarodowej wystawy documenta 14 w Kassel 
i Atenach. Tematem wystawy jest tytułowa możliwości życia poza budynka-
mi, bezdomność, ale też swoista anarchitektura, która pojawia się wszędzie 
tam, gdzie życie wymyka się narzuconym strukturom. Na wystawie prezen-
towane są prace historycznych i współczesnych artystów i artystek, takich 
jak John Berger and Jean Mohr, Miriam Cahn, David Harding, Edi Hila, Do-
runtina Kastrati, Ibrahim Mahama, Anna Molska, Ahlam Shibli. Moją uwa-
gę zwróciły szczególnie fotografie rzeźb, murali i przestrzeni, które Harding 
wykonał we współpracy ze społecznością Glenrothes – nowego miasta zbu-
dowanego w latach 50. w Szkocji, aby osiedlić populację migrującą ze wsi 
do miast. 

16.03–20.05.2022
LIFE WITHOUT BUILDINGS 
ETH ZURICH
WWW.GTA.ARCH.ETHZ.CH/EXHIBITIONS/-LIFE-WITHOUT-BUILDINGS- 

Ahlam Shibli, bez tytułu (Market no. 6), Torino, Włochy, 2005, 
fot. dzięki uprzejmości artysty, © Ahlam Shibli
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SHIGERU BAN 
W CHEŁMIE
Wbrew temu, co sugerują niektórzy projektanci i teoretycy, architek-
turą nie da się rozwiązać kryzysów politycznych czy ekonomicznych. Nie 
znaczy to jednak, że architektura nie może nieść konkretnej i potrzebnej 
pomocy w czasach kryzysu. Przykładem takiej pomocy jest modułowy 
system ścianek, tzw. paper partition system (PPS), zaprojektowany przez 
laureata nagrody Priztkera Shigeru Bana. Na system składa się struktura 
z rur tekturowych, na którą nawleczone są płachty materiału dzielące 
przestrzeń na mniejsze kubiki. Za pomocą PPS hale, w których japońskie 
władze ulokowały tymczasowo ofiary tsunami w 2011 roku, zyskały goś-
cinny i ludzki charakter. W ostatnich tygodniach architekci Jerzy Łątka 
i Hubert Trammer, wraz ze studentami politechnik we Wrocławiu, Lub-
linie i Warszawie, tchnęli w projekt Bana nowe życie. Zaadoptowali 
oni system na potrzeby m.in. byłej hali Tesco w Chełmie, która stała się 
schronieniem dla osób uciekających przed rosyjskim atakiem na Ukra-
inę. Ban odwiedził Polskę i jest w stałym kontakcie z polskimi architek-
tami czuwającymi nad produkcją modułów, która rozkręca się w szybkim 
tempie. Projekt ma być implementowany w innych miastach Polski, 
a także w Słowacji, Czechach czy w Ukrainie – do Lwowa pojechało już 
200 modułów PPS. Jednocześnie funkcjonowanie systemu w chełmiń-
skiej hali stanęło pod znakiem zapytania. Miejmy nadzieję, że do wyda-
nia tego numeru rozmowy między Banem, polskimi architektami i strażą 
pożarną dadzą pozytywny wynik. Inaczej może się okazać, że jest już za 
późno na tego typu pomoc. 

Fot. Jerzy Łątka
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KSIĘŻE 
MŁYNY
Brama, droga, po każdej stro-
nie rząd budynków mieszkalnych. 
Na pierwszy rzut oka układ urba-
nistyczny domów familijnych na 
Księżym Młynie niewiele różni się 
od willowych osiedli deweloper-
skich pod miastem. Czy pozornie 
podobne rozwiązania w takim sa-
mym stopniu sprzyjają powstawa-
niu dobrze działającej wspólnoty? 
Dlaczego inwestycje na przedmieś-
ciach zyskują miano „osiedli ła-
nowych”? Czy to, co w folderach 
reklamowych deweloperów ucho-
dzi za luksus, rzeczywiście nim 
jest? Które osiedle tak na prawdę 
powinno uchodzić za luksusowe?  
I gdzie mieszkają współcześni ro-
botnicy? Temat bada grupa Ar-
chipolo we współpracy z Galerią 
Ikona. Wystawa towarzyszy Fotofe-
stiwalowi w Łodzi. 
9–26.06.2022
FOTOFESTIWAL
ŁÓDŹ, GALERIA IKONA, 
UL. FABRYCZNA 19
WWW.FOTOFESTIWAL.COM

Archipolo, Księże Młyny, 2022
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Z BIURA 
SZKOŁA
W połowie lat 90. na terenie dawnego Naukowo-Produkcyjnego Cen-
trum Półprzewodników Unitra-CEMI przy ulicy Wołoskiej w Warsza-
wie wyrósł kompleks biurowy projektu pracowni JEMS Architekci. Na 
poprzemysłowym terenie stanęły m.in. trzy obłe, obłożone matowymi 
płytami z metalu biurowce Orion, Sirius i Neptun. Niegdysiejsze sym-
bole młodego kapitalizmu dziś przegrywają w konkurencji ze szklanymi 
wieżowcami – ale tylko od ludzi zależy, jakie znajdą nowe zastosowa-
nie. Od kwietnia 2022 roku część powierzchni dawnego Siriusa (który 
dziś nosi nazwę myhive Mokotów Two) zamieni się w ukraińską szkołę. 
Magda Garncarek, twórczyni inicjatywy Otwieramy Szkoły, zaprosiwszy 
do współpracy pracownię XYstudio (obsypaną nagrodami i cenioną za 
projekty szkół, żłobków i przedszkoli), przebudowuje wnętrza biurowca 
tak, by mogły służyć dzieciom, które wojna wypędziła z domów. Zarzą-
dzająca budynkiem firma Immofinanz odstąpiła przestrzeń, a architekci 
zaprojektowali jej aranżację – co ważne, prowadząc jednocześnie ogól-
nodostępny poradnik dla innych, którzy chcieliby się podjąć podobnego 
działania. Dzięki pomysłowości i bezinteresownemu zaangażowaniu 
wielu osób w kilka tygodni opuszczony biurowiec zamieni się w 11-kla-
sową szkołę dla blisko 200 dzieci. 
WWW.FACEBOOK.COM/OTWIERAMYSZKOLY  
WWW.FACEBOOK.COM/XYSTUDIOSC 

Na zdjęciu od lewej: Magda Garncarek (Otwieramy Szkoły), Dorota Sibińska (XYstudio), 
Filip Domaszczyński (XYstudio), fot. Marcin Czechowicz
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MAŁY BRUTAL 
Z KATOWIC
Gdy podejmowano decyzję o rozbiórce głównego dworca kolejowego w Ka-
towicach, jego obrońcy pod wodzą Tomasza Malkowskiego stworzyli ini-
cjatywę pod nazwą „Brutal z Katowic”, w ramach której podejmowali wiele 
działań, mających uświadomić wartość brutalistycznej realizacji warszaw-
skich „Tygrysów”. Dworca nie udało się zachować, a dziś kolejny śląski 
„brutal” zapewne zniknie z krajobrazu. Do rozbiórki przeznaczono bo-
wiem siedzibę Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, zbudowaną 
w 1977 roku według projektu Stanisława Kwaśniewicza. Niewielki budynek 
stoi w sąsiedztwie majestatycznego gmachu Biblioteki Śląskiej, na skraju 
Osiedla im. Paderewskiego, a jego zamkniętą, wyrazistą formę równoważy 
kameralna skala. Ze względu na sąsiedztwo ruchliwych, głośnych ulic, budy-
nek mający dać skupienie naukowcom (były tu sale seminaryjne i pracow-
nie) zaprojektowano „do środka”, ku atrium, w którym rozpięto efektowne, 
wiszące, spiralne schody. Od zewnątrz dwukondygnacyjny budynek na pla-
nie kwadratu przypomina małą twierdzę z betonowymi, masywnymi ścia-
nami i wąskim pasem okien. Ta brutalistyczna szkatułka ma ujmujący jej 
ciężaru podcięty parter i attykę ponacinaną niczym zamkowe blanki. Choć 
w tym niewielkim obiekcie architekt sięgnął po minimalną ilość środków, 
stworzył wyrazisty, autorski obiekt. Śląski Instytut Naukowy zlikwidowano 
w 1992 roku, kilka lat później jego siedziba opustoszała; nikt nie znalazł na 
nią pomysłu i popadła w ruinę. Jej obecny właściciel, firma deweloperska, 
zdecydował się „małego Brutala z Katowic” wyburzyć. 

Fot. Anna Cymer
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WROCŁAW PIĘKNY 
NA KRÓTKO
W 2006 roku w organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Wroc-
ławia i prezydenta Wrocławia konkursie „Piękny Wrocław” Grand 
Prix, czyli tytuł najlepszego nowo powstałego budynku w mieście, zdo-
była Galeria na Czystej. To kameralne centrum handlowe zaprojekto-
wał Tadeusz Sawa-Borysławski i jego zespół z pracowni Studio TSB, 
zamykając je w bryle złożonej z kilku przenikających się części, przebi-
tej przeszklonym pasażem. Jak na owe czasy budynek był stylowo wy-
kończony starannie dobranymi materiami, uzupełniony o sadzawkę 
i taras, miał podcienia oraz przeszklony wykusz od frontu. Czy to lo-
kalizacja tuż obok domu handlowego Renoma, czy zbyt skromny me-
traż obiektu w porównaniu z nowymi galeriami handlowymi, czy jeszcze 
inne powody przyczyniły się do tego, że gmach nie był nigdy w pełni wy-
korzystywany, nie przyniósł komercyjnego sukcesu. Wiosną 2022 roku 
rozpoczęła się rozbiórka Galerii na Czystej, w miejscu której ma sta-
nąć apartamentowiec. W proteście wobec tego działania Tadeusz 
Sawa-Borysławski otrzymaną za ten projekt statuetkę wrzucił w gruz 
z likwidowanego budynku. Swoje działanie tłumaczy nie tyle żalem za 
swoim dziełem, ale nieracjonalnym i nieekologicznym pomysłem roz-
biórki dobrze zbudowanego, starannie wykończonego budynku, który 
istniał mniej niż 20 lat. Trudno się z tym nie zgodzić. I nie docenić pomy-
słu architekta na wyraziste zabranie głosu w tej kwestii. 

Tadeusz Sawa-Borysławski rzucający pucharem – nagrodą „Grand Prix 
za najpiękniejszy budynek Wrocławia z lat 2003–2005”, fot. Mariusz Jodko / Entropia
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SPACERY 
SĄSIEDZKIE
Wielkimi krokami zbliża się finał drugiego rocznika Szkoły Architektury Spo-
łeczności, czyli inicjatywy skierowanej do studentek i studentów architek-
tury, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę o społeczne i miejskie konteksty 
oraz badać i praktykować różne wymiary odpowiedzialności swojego za-
wodu. Finałem projektu Fundacji Puszka jest seria ogólnodostępnych spa-
cerów miejskich po Warszawie przygotowanych przez adeptki i adeptów 
kursu. W tym roku trasy pokazują nieoczywiste oblicze Wisły i są przygoto-
wane z myślą o nowych sąsiadach – mieszkańcach i mieszkankach Ukrainy, 
którzy schronili się w Warszawie przed wojną. Dzięki spacerom – nocnemu, 
rowerowemu czy przyrodniczemu – nowi sąsiedzi będą mogli lepiej poznać 
miasto i poczuć się tu „bardziej u siebie”. Oczywiście wszystkie spacery będą 
tłumaczone na język ukraiński. Podsumuje je mapa Wisły w wersji online. 
W czerwcu SAS szykuje też warsztato-premierę swojej pierwszej publikacji – 
nieoczywistego podręcznika o tym, co każda osoba studiująca architekturę 
wiedzieć powinna. 

SPACERY: MAJ, CZERWIEC
PREMIERA PUBLIKACJI: 22.06.2022 
ZODIAK WARSZAWSKI PAWILON ARCHITEKTURY
WWW.SASONLINE.PL, WWW.FB.COM/SZKOLAARCHITEKTURYSPOLECZNOSCI 

Spacery SAS 2021, fot. Maciej Krüger
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MATERIA W OBIEGU
Czy gruzowisko może być źródłem materiałów budowlanych? Jak będą 
wyglądać sklepy dla majsterkowiczów i budowlańców w przyszłości? Co 
musi się zmienić w branży budowlanej w obliczu kryzysu ekologicznego? 
Jak ponownie wprowadzać do obiegu elementy konstrukcyjne i wykoń-
czeniowe? Brukselskie biuro projektowe Rotor od lat zajmuje się dzia-
łaniem na rzecz zrównoważonej architektury i recyklingu materiałów 
budowlanych. Jednym z trzonów ich działalności jest sklep z materiałami 
budowlanymi z odzysku Rotor DC. W Instytucie Dizajnu w Kielcach Ro-
tor zaprezentuje wystawę 99%. Towarzyszyć jej będzie eksperyment po-
legający na przetwarzaniu w obiekty użytkowe odpadów budowlanych 
z sąsiedniego placu budowy Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Na czas trwa-
nia projektu w holu instytucji pojawi się też outlet budowlany – miejsce, 
gdzie każdy będzie mógł bezpłatnie wymienić się materiałami: zostawić 
niepotrzebne, a zabrać niezbędne. 
28.04–26.06.2022
ROTOR + ID. JAK WYKORZYSTAĆ ODPADY BUDOWLANE?
INSTYTUT DIZAJNU, KIELCE, UL. ZAMKOWA 3
WWW.IDKIELCE.PL/PROJECT/ROTOR-ID-JAK-WYKORZYSTAC-ODPADY-BUDOWLANE/ 

Szklane bloki produkcji Val Saint Lambert, Rotor Deconstruction, źródło: https://rotordc.com
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DIZAJN W WIELKIM 
MIEŚCIE
Stolica światowego dizajnu – Mediolan – pod koniec czerwca zapełni się 
ludźmi i obiektami. Po dwóch latach przerwy Salone del Mobile, najwięk-
sza impreza w branży, wraca z przedpandemicznym rozmachem. Jak 
wielki dizajn poradzi sobie w czasach kryzysu zasobów ludzkich i mate-
riałowych? Hasłem targów jest zrównoważony rozwój, ten fakt nikogo nie 
dziwi. Ciekawie robi się dalej – Maria Porro, najmłodsza i pierwsza w histo-
rii prezydentka Salone, wprowadza aksamitną rewolucję. Każdy wystawca – 
a Mediolan wraca znowu do wielkich liczb, szacuje się, że będzie ponad dwa 
tysiące wystawiających – ma podążać za wytycznymi, które w najbliższych 
latach staną się regułą. Użyte do budowy stoisk materiały, oświetlenie, lo-
gistyka, kateringowe naczynia – wszystko ma nadawać się do recyklingu 
lub redukować ilość energii. W centrum targów stanie instalacja autorstwa 
włoskiego architekta Maria Cucinellego, w całości ze zrównoważonych i re-
cyklingowalnych materiałów. Gigant reaguje także na zmiany wywołane 
sytuacją wojenną – targi dotują ukraińskie organizacje, jednocześnie nie 
dopuszczając do udziału licznych dotąd wśród wystawców rosyjskich ma-
rek. Mediolańskie targi to także strefa fermentu – w ramach Salone Satellite 
pod obiecująco brzmiącym hasłem Designing for our Future Selves wystawi 
się ponad 600 młodych, eksperymentujących twórców. 

7–12.06.2022 
MEDIOLAN
WWW.SALONEMILANO.IT/EN 

Fot. Diego Ravier, dzięki uprzejmości Salone del Mobile.Milano
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MIĘDZY CIAŁEM A SYSTEMEM
Wszyscy potrzebujemy regeneracji: naszych ciał, społeczeństwa, sy-
stemu. Potrzebujemy projektów, które odpowiadają na potrzeby czło-
wieka i świata, niosą ulgę, otulają. Które niosą przyjemność i mądrość 
użytkowania. Które nie eksploatują człowieka jako twórcy i odbiorcy, 
a mądrze i empatycznie kierują strumieniem energii, jakim jest siła 
twórcza. Za tą potrzebą podążają organizatorzy Łódź Design Festival. 
Tegoroczna edycja RE:GENERACJA to zaproszenie do wspólnego po-
szukania odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Wystawy, warsztaty i de-
baty sprzyjać mają odbudowie zarówno indywidualnej, jak i systemowej. 
Wśród wyróżnionych we flagowych przedsięwzięciach ŁDF – konkursie 
make me! dla młodych, eksperymentujących projektantów oraz plebis-
cycie must have nagradzającym najlepsze rynkowe produkty – przewa-
żają projekty służące regeneracji naszych ciał, zmysłowej przyjemności, 
zdrowiu, projekty dla różnych pokoleń i uwzględniające różne potrzeby. 
Projektanci poszukują sposobów na nawodnienie miast, lepsze oddycha-
nie, przetwarzanie odpadów przemysłowych, usprawnienie diagnostyki 
medycznej. Regeneracja dotyczy skali zarówno mikro, jak i makro, bo to 
dwa zależne od siebie porządki.
12–22.05.2022
16. ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL, RE:GENERACJA
CENTRUM FESTIWALOWE, ART INKUBATOR W FABRYCE SZTUKI, 
ŁÓDŹ, UL. TYMIENIECKIEGO 3 
WWW.LODZDESIGN.COM 

TODD, proj. Blanka Jaworska, fot. Aleksandra Hojczyk
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ARCHEOLOGIA 
PRZYSZŁOŚCI
W niespokojnych czasach sięgamy do źródeł, by znaleźć ukojenie. W pamięci 
ciała i genów nosimy opowieści o naszych korzeniach. Kultura materialna 
jest nośnikiem zbiorowej pamięci niczym najdoskonalszy kod DNA. Obiekty 
z przeszłości opowiadają historie o naszych przodkach, codzienności, rytua-
łach. Sięgamy do nich w poszukiwaniu biologicznej i kulturowej ciągłości. 
Marka Popiel, na czele której stoi artystka Justyna Górowska, wróciła do 
korzeni kultury pomorskiej, jednej z najbardziej tajemniczych kultur, które 
zamieszkiwały obecne tereny północnej Polski i wschodnich Niemiec w cza-
sach przedchrześcijańskich. „W naszych czasach odkryto tylko okruchy ich 
dziedzictwa, jednak to, co pozostało, daje nam intymny wgląd w ich ży-
cie. Pomorzanie mieli wyjątkową, artystyczną tradycję pogrzebową. Swoich 
zmarłych chowali w niezwykłych naczyniach grobowych z twarzami często 
ozdobionymi biżuterią i indywidualną fizjonomią. Unikalne urny twarzowe 
opowiadają nam fascynującą historię naszych słowiańskich przodków, któ-
rzy nie pozostawili żadnego pisemnego świadectwa o swoim życiu i kul-
turze”. Wazony Popiel to współczesna reinterpretacja dawnego artyzmu. 
Każdy obiekt jest odwzorowaniem fotogeometrycznych skanów rzeczywi-
stych obiektów archeologicznych. Urny są drukowane w 3D z wysokiej ja-
kości w 100% biodegradowalnych włókien PLA, tym samym pozostają 
w harmonii z otoczeniem. Retrofuturystyczne kapsuły czasu, nośniki pa-
mięci, dryfujące pomiędzy czasem i przestrzenią. 
WWW.POPIEL.STORE 
WWW.INSTAGRAM.COM/POPIEL_STUDIO/ 

Fot. Popiel Studio
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PROJEKTOWANIE 
W CZASACH KRYZYSU
W jaki sposób życie człowieka współtworzy przestrzeń? Jak przełożyć 
dotyk na obiekt? Jak uwzględnić przyzwyczajenia i sposób życia przy-
szłych użytkowników w swoim projekcie? Czy dobre projektowanie 
może rozwiązać problemy przyszłości? Design 32 to konkurs na najlep-
szy dyplom projektowy, organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych 
w Katowicach, w którym bierze udział osiem publicznych uczelni ar-
tystycznych z Polski. Wydarzenie, jest nie tylko uczelnianym konkur-
sem, ale też aspiruje do bycia platformą umożliwiającą zawiązywanie 
współpracy pomiędzy młodymi projektantami a firmami zajmującymi 
się designem. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Projektowa-

nie w czasach kry-
zysu”. Przemyślane 
rozwiązania projek-
towe często okazują 
się kluczowe właśnie 
w nietypowych, kryzy-
sowych momentach. 
Zagadnienia, do któ-
rych odnoszą się kon-
kursowe projekty, to: 
zdrowie, edukacja, 
przestrzeń, przyszłość, 
sztuka, użyteczność. 
13.05-15.06.2022
DESIGN 32
RONDO SZTUKI
HTTP://WWW.
RONDOSZTUKI.PL

Dominika Gacka, Dotyki, fot. Krzysztof Durmaj
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PATRZĘ, CZY PATRZYSZ, 
JAK PATRZĘ
Kolejny jubileusz! Krakowski Miesiąc Fotografii świętuje w tym roku dwudzie-
stolecie.  Jak co roku pod szyldem festiwalu odbywa się wiele wystaw, w tym 
pokonkursowe wystawy debiutantów w sekcji ShowOFF i przegląd najcie-
kawszych projektów  studentek i studentów czołowych polskich uczelni ar-
tystycznych w sekcji Fringe. Wystawa główna, o intrygującym tytule IWLBtS/
iYALBaM/TSMLBaY (I Was Lookin’ Back to See if You Were Lookin’ Back at 
Me to See Me Lookin’ Back at You), odbędzie się w dawnym kinie Światowid, 
obecnie Muzeum Nowej Huty. Obok klasycznych zdjęć tej dzielnicy Krakowa 
i fotograficznych notatek Władysława Hasiora pokazywane w jej ramach 
prace dotyczą relacji człowieka, obrazu i technologii. Co zobaczymy? Ga-
dające rośliny, okulografy, heatmapy, encefalograf cudotwórcy i genera-
tor nieistniejących twarzy. Warto też zwrócić uwagę na wystawy artystek 
i artystów z Ukrainy i Białorusi oraz zarezerwować czas na uczestnictwo 
w spotkaniach, dyskusjach i warsztatach odbywających się w ramach bloku 
edukacyjnego. 

26.05–26.06.2022
MIESIĄC FOTOGRAFII
KRAKÓW, RÓŻNE LOKALIZACJE 
WWW.PHOTOMONTH.COM

Ala Savashevich, Poza. Pozycja. Sposób, 2019 / mat. Miesiąca Fotografii



64 ORIENTUJ SIĘ / FOTOGRAFIA I FILM

ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

NA PRZEKÓR 
GRAWITACJI
Po dwóch hybrydowych, jesiennych edycjach w trakcie pandemii festi-
wal Docs Against Gravity powraca do swojego tradycyjnego terminu 
– w tym roku święto kina dokumentalnego odbędzie się w maju. „Fety-
sze i kultura” to jedna z najbardziej interesujących festiwalowych sek-
cji, w jej ramach będziemy mogli obejrzeć najnowszy dokument Susanny 
Reginy Meures. Niemiecka reżyserka w Instagramowej rodzinie przy-
gląda się życiu 14-letniej Leoni Balys (@Leoobalys), nastoletniej influ-
encerki, mieszkającej na przedmieściach Berlina. Odwołując się do 
doświadczenia religijnego uniesienia oraz posługując się baśniową kon-
wencją, Meures próbuje zrozumieć fenomen niesamowitego sukcesu 
nastolatki oraz gromadzącej się wokół niej milionowej publiczności. Re-
żyserka przez cztery lata towarzyszyła rodzinie Balys i śledziła to, w jaki 
sposób rodzice Leo (Sani i Andy) z menadżerów swojego dziecka powoli 
sami przeobrazili się w instagramowych celebrytów. Meures jest wni-
kliwą obserwatorką, zastanawia się nad problemem pracujących dzieci 
w XX-wiecznej Europie oraz codziennymi trudnościami fanek, które są 
w stanie całe swoje życie podporządkować podążaniu za instagramo-
wymi gwiazdami.
13–22.05
19. FESTIWAL FILMOWY MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY 
INSTAGRAMOWA RODZINA, REŻ. SUSANNE REGINA MEURES

Girl-Gang, reż. Susanne Regina Meures, fot. dzięki uprzejmości Millennium Docs Against Gravity



65ORIENTUJ SIĘ / FOTOGRAFIA I FILM

NOWE TOPOGRAFIE 
Wieloletni proces budowy trasy ekspresowej S5 między Poznaniem 
a Bydgoszczą wywarł ogromny wpływ nie tylko na środowisko naturalne 
i krajobraz, ale i na życie mieszkających nieopodal osób. Podróżując 
wzdłuż trasy DK5 oraz nowo powstającej S5, Anka Gregorczyk i Łukasz 
Szamałek dokumentowali zmiany. Gregorczyk i Szamałek podeszli do 
tematu nie tylko jako fotografka i fotograf, ale też jako planistka prze-
strzenna i budowlaniec konstrukcji stalowych. Wystawa Krajobrazy tym-
czasowe prezentuje efekty ich wieloletniej pracy dokumentującej zmiany, 
jakie człowiek wprowadza w krajobrazie. W planach są kolejne prezen-
tacje o krajobrazach, lokalnych społecznościach i procesach budowy, 
a także wydanie książki fotograficznej na ten temat. 
26.04–18.06.2022
ANKA GREGORCZYK, ŁUKASZ SZAMAŁEK, KRAJOBRAZY TYMCZASOWE 
GALERIA CENTRALA, POZNAŃ, PL. RATAJSKIEGO 6A

Anka Gregorczyk, Krajobrazy tymczasowe
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Paryż, 13. dzielnica, reż. Jacques Audiard, fot. France 2 Cinéma

ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

UCZUCIOWE 
ŻYCIE 
MILLENIALSÓW 
Jacques Audiard tym razem łączy swoje siły z ikoną współczesnego fe-
ministycznego kina Céline Sciammą (Portret kobiety w ogniu), z którą po-
stanowił współpracować nad scenariuszem do swojego najnowszego 
filmu, pokazywanego w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Fran-
cuski reżyser podjął się luźnej adaptacji trzech komiksów amerykań-
skiego rysownika Adriana Tomine’a, oddając charakterystyczny smutek 
jego opowieści za pomocą czarno-białych zdjęć oraz melancholijnej, 
elektronicznej muzyki Rone’a. Audiard sprawnie przenosi komiksowe hi-
storie do stolicy Francji, przy czym oszczędza nam widoku turystycz-
nych dzielnic Paryża. Jego bohaterowie (czwórka millenialsów: Emilie, 
Camille, Nora i Amber Sweet) zamieszkują w wieżowcach Les Olympia-
des, wybudowanych w latach 70. XX wieku. To futurystyczne osiedle lata 
świetności ma już za sobą, jednak stanowi doskonałą scenerię dla zma-
gań zagubionych trzydziestolatków, którzy w szarościach i chłodzie mo-
dernistycznych budynków porzucają marzenia o lepszej przyszłości, 
a szukając emocjonalnego ciepła, ogrzewają się w płomieniach seksual-
nych uniesień.
PARYŻ, 13. DZIELNICA, REŻ. JACQUES AUDIARD
PREMIERA: 24.06



67ORIENTUJ SIĘ / FOTOGRAFIA I FILM

ANDRZEJ MARZEC DLA NN6T

OD PRZEGRYWA 
DO INFLUENCERA – 
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Kurt Kunkle (@kurtsworld96) jest typem atencjusza desperata – w tej roli 
doskonały Joe Keery (znany chociażby z serialu „Stranger Things”) – przez 
dziesięć lat systematycznie tworzy instagramowy kontent, który jednak 
nie wzbudza praktycznie żadnego zainteresowania. W pewnym momencie 
wpada na szalony pomysł, który ma pozwolić mu wreszcie zaistnieć w me-
diach społecznościowych. W tym celu zatrudnia się jako kierowca aplikacji 
Spree (odpowiednik Ubera), a jego samochód zostaje naszpikowany ka-
merami, dzięki którym transmituje przewozy pasażerów. Sprawy wymykają 
się spod kontroli, gdy Kurt, realizując swoje najśmielsze scenariusze, zmie-
nia się w patostreamera i zwiększa swoją oglądalność dosłownie „idąc po 
trupach”, poprzez przejmowanie kont innych influencerów. Eugene Kot-
lyarenko w oryginalny sposób wykorzystuje estetykę interfejsu, co sprawia, 
że właściwie cały czas czujemy się, jakbyśmy oglądali relację na Instagra-
mie, wraz z komentarzami użytkowników. Influencer to okraszona muzyką 
Jamesa Ferraro, pełna czarnego humoru i pastiszu historia przegrywa, 
który w poszukiwaniu uwagi staje się seryjnym mordercą.

INFLUENCER / SPREE, REŻ. EUGENE KOTLYARENKO
PREMIERA: 13.05

Influencer / Spree, reż. Eugene Kotlyarenko, fot. Velvet Spoon
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FOTO-TRÓJFESTIWAL
Dwudziesta pierwsza edycja Fotofestiwalu obędzie się po hasłem 
„Wspólnota”. To nie tylko słowo-klucz dla ponad czterdziestu wystaw fo-
tograficznych artystek i artystów z całego świata, ale także przejaw goś-
cinności i solidarności. Najstarszy w Polsce festiwal fotografii zaprosił 
do Łodzi dwa inne festiwale: Miesiąc Fotografii w Mińsku oraz Odessa 
Photo Days, które nie mogły odbyć 
się w tym roku w Białorusi i Ukra-
inie. Na trójfestiwalu zobaczymy 
między innymi cykl Kobiety ziemi 
Mahé Elipe o kobietach budują-
cych siostrzaną wspólnotę na wiej-
skich obszarach Meksyku, projekt 
Franceski Todd o komunikacji ze 
zwierzętami, wystawę przybliża-
jącą działania artystyczne migran-
tek i migrantów, a także zbiorową 
prezentację Radosna śmierć obra-
zów o tymczasowych społecznoś-
ciach zawiązujących się podczas 
tworzenia i doświadczania obra-
zów. Z inicjatywy Fotofestiwalu 
powstały też dwa filmy: o sytu-
acji na granicy ukraińskiej zrea-
lizowany przez palestyńskiego 
reżysera Mohameda Almughanni 
oraz o uchodźcach w Polsce au-
torstwa syryjskiego filmowca 
Ramiego Shai. Wiele działań rea-
lizowanych było na bieżąco, w od-
niesieniu do aktualnych wydarzeń. 
Organizatorzy zapewniają, że bę-
dzie to najbardziej aktualna z do-
tychczasowych edycji.
9–26.06.2022 
FOTOFESTIWAL 
ŁÓDŹ, RÓŻNE LOKALIZACJE 
WWW.FOTOFESTIWAL.COM 
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Xenia Petrovska, fotografia z wystawy Foreboding Landscape, Odesa Photo Days, Fotofestiwal 2022
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PODPŁASZCZYK
Wystawa prac Pawła Bownika to pierwsza wystawa fotografii w histo-
rii znanego z prezentacji tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Od kilku lat instytucja poszerza zakres swojej 
działalności, zapraszając do wystaw artystki i artystów, którzy przekra-
czają granice medium tkaniny, lecz nawiązują do niego w sferze ikono-
graficznej lub znaczeniowej. Wystawa Podszerstek odnosi się do historii 
i znaczenia przemysłu włókienniczego i modowego poprzez fotografię. 
Sam tytuł oznacza gęstą, miękką i krótką warstwę futra znajdującą się 
tuż pod okrywą włosową zwierzęcia. Bownik aplikuje ten termin, któ-
rego próżno szukać w słowniku modowym, do elementów ubioru służą-
cych człowiekowi, nazywając nim podszewkę, czyli to, co między skórą 
a zewnętrzną tkaniną. W serii Rewers fotografuje wewnętrzne strony 
ubiorów noszonych zarówno przez postaci historyczne, jak i bohate-
rów anonimowych. Specjalnie na wystawę artysta uwiecznił „wnętrza” 

kilku obiektów z boga-
tych zbiorów muzeum: 
osiemnastowieczny 
ornat, pelisę z lat pięć-
dziesiątych autorstwa 
łódzkiego krawca czy 
płaszcz męski z Zakła-
dów Przemysłu Odzie-
żowego Próchnik.
21.04–24.07.2022
PAWEŁ BOWNIK, 
PODSZERSTEK
CENTRALNE MUZEUM 
WŁÓKIENNICTWA, ŁÓDŹ, 
UL. PIOTRKOWSKA 282
WWW. CMWL.PL/

Paweł Bownik, Rewers (Pelisa męska lata 50. XX wieku), 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2021



71ORIENTUJ SIĘ / RUCH I DŹWIĘK

AGNIESZKA SOSNOWSKA DLA NN6T

BEZ LUKRU
SPRING Utrecht i SPRING Jesienią to międzynarodowy festiwal sztuk perfor-
matywnych, który w tym roku obchodzi dziesiąte urodziny. A są to urodziny 
bardzo szczególne i jest komu kibicować, bo to pierwsza edycja prowa-
dzona przez Grzegorza Reske, który niedawno został dyrektorem artystycz-
nym festiwalu. Program festiwalu jest opisywany przez organizatorów jako 
apel o sztukę, która interesuje się stanem świata, która zajmuje stanowi-
sko, nie boi się eksperymentować i ma odwagę uwodzić i rzucać wyzwania, 
podbijać i konfrontować. Zobaczymy tu sztukę, która nie tylko się podoba, 
ale jest też odważna i konfrontacyjna, zadająca szereg pytań publiczności, 
a nie jej służąca. Festiwal otworzy energetyczny i mocny spektakl Fuck Me 
argentyńskiej choreografki Mariny Otero. „Mocny” jest tutaj nie tylko tytuł, 
ale przede wszystkim historia stojąca za jego powstaniem. Otero doznała 
urazu kręgosłupa, tańcząc. Leżąc w szpitalu, pozwoliła, by jej pracę kon-
tynuowało pięciu tancerzy mężczyzn. Na scenie wykonują oni wszystko to, 
czego ona nie może już robić. 

12–21.05.2022
SPRING, UTRECHT
WWW.SPRINGUTRECHT.NL

Studio Julian Hetzel, There Will Be Light, fot. Nosh Neneh
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Narodowe Forum Muzyki, fot. Łukasz Rajchert

ANTONI MICHNIK DLA NN6T

STULECIE 
SEROCKIEGO
Tegoroczna edycja festiwalu 
Muzykofilia poświęcona jest pa-
mięci pochodzącego z Torunia 
Kazimierza Serockiego, jednego 
z najważniejszych polskich kom-
pozytorów ubiegłego wieku. 
Twórczość Serockiego rozpięta 
była między poszukiwaniem 
własnego rozumienia awangar-
dowego idiomu (także w arty-
stycznych polemikach z różnymi 
tendencjami muzyki powojnia) 
oraz muzyką tworzoną do fil-
mów i spektakli – stanowiącą 
często realizację postulatów 
muzyki prostej i komunikatyw-
nej. Podczas festiwalu muzykę 
Serockiego interpretować bę-
dzie Andrzej Karałow – w im-
prowizacji z udziałem Jacka 
Buhla i Rafała Iwańskiego – oraz 
Bydgoski Kolektyw Kompozy-
torski (Rafał Gorzycki, Miko-
łaj Sarad, Bartłomiej Chmara). 
Program festiwalu uzupeł-
nią występy dwóch duetów 
z zagranicy, reprezentujących 
współczesne eksperymenty 
z improwizacją : Mii Zabelki 
i Zahry Mani oraz Chrisa Hee-
nana i Michaela Vorfelda. Szcze-
gólnie ciekawie zapowiada się 
występ tego drugiego duetu, po-
wracającego do projektu Half 
Cloud, Half Plain (album z roku 
2005). 
20–21.05.2022
FESTIWAL MUZYKOFILIA
DWÓR ARTUSA, TORUŃ
HTTPS://ARTUS.TORUN.PL/

ANTONI MICHNIK DLA NN6T

KAMERA, 
AKCJA!
Planowana na wiosnę 2020 edy-
cja festiwalu Musica Polonica 
Nova materializuje się ostatecz-
nie tej wiosny. Hasło edycji „daCa-
mera” zakłada dowartościowanie 
kameralistyki, ale również syg-
nalizuje jeden z ważnych wątków 
edycji – poszukiwania audiowi-
zualne. Transmedialny aspekt 
muzyki współczesnej eksplo-
ruje seria „koncertów multime-
dialnych”, w których współczesne 
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kompozycje operują performatyką poszerzonych technik wykonawczych 
oraz przestrzeni (zob. wykonanie kompozycji Minotaur Ewy Trębacz), 
wizualnością tworzonej na żywo grafiki-partytury (zob. improwizacja 
podczas koncertu „Wizje ulotne”) czy wideo (zob. zwłaszcza program 
koncertu „No Limits?” Spółdzielni Muzycznej). Program w znacznej 
mierze zbudowany został z kompozycji najnowszych, wręcz zamówień 
tegorocznych – to m.in. utwory Magdaleny Gorwy, Stanisława Kupczaka, 
Piotra Peszata czy wspólna kompozycja Jakuba Krzewińskiego i Anny 
Sowy. Wszystkie te wątki splatają się w otwierającym festiwal Splocie, 
kiedy Małgorzata Walentynowicz wykona m.in. silnie performatywną 
nową kompozycję Krzewińskiego i Sowy, a całemu koncertowi towarzy-
szyć będą prace wideo Doroty Walentynowicz. Na tym tle wyróżnia się 
cykl kompozycji Ewy Synowiec z lat 80., stanowiący jedyną w programie 
tegorocznej edycji eksplorację bogatej (a wciąż niedowartościowanej) 
tradycji polskich kompozycji audiowizualnych. 
25–29.05.2022
FESTIWAL MUSICA POLONICA NOVA
NARODOWE FORUM MUZYKI I BWA WROCŁAW GŁÓWNY, WROCŁAW
WWW.NFM.WROCLAW.PL/
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ŚWIĘTO 
SZTUKI RADIA
W roku 2022 Europejską Stolicą Kultury jest Esch-Sur-Alzette, druga 
najludniejsza miejscowość Luksemburga, gmina o statusie miasta, przy 
granicy z Francją. W ramach obchodów ESK Esch-Sur-Alzette stanie się 
również europejską stolicą sztuki radia, stanowiąc centrum studniowego 
letniego festiwalu radioartu, którego będzie można słuchać na falach 
luksemburskiego Radio ARA (87.8 FM) oraz w sieci, z elementami pro-
gramu emitowanymi również na falach szeregu radiostacji partnerskich. 
W centrum projektu znajdują się postacie Sarah Washington i Knuta 
Aufermanna, którzy w ramach działalności swego Mobile Radio od lat 
organizują rozmaite eksperymentalne radiowe inicjatywy, zbierające po-
stacie i środowiska dosłownie z całego świata. Ogólny program Radio 
Art Zone zakłada całodobową transmisję, z czego 22 godziny zajmować 
mają audycje, kompozycje, występy oraz inne materiały ponad setki osób 
tworzących różne nurty sztuki radia. Projekt, odwołując się do tradycji 
partycypacyjnych radiów społecznościowych, zakłada także codzienne 
„lunchowe” audycje prowadzone dosłownie z różnych kuchni na terenie 
Esch, które wypełniać będą owe dwie godziny dopełniające każdą dobę. 
18.06–25.09.2022
RADIO ART ZONE
ONLINE: RADIOART.ZONE

Darius Čiuta, Radio Art Zone
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(UN)COMMON GROUND / IGOR GAŁĄZKIEWICZ DLA NN6T

PRAWDZIWE 
SZTUCZNE
When Your Own Initials Are Enough – to hasło marki Bottega Veneta z re-
klamy w grudniowym numerze „Interview” z 1978 roku. Autorstwo przypi-
suje się Warholowi, choć niezbitych dowodów brak. W 2022 Bottega Veneta 
roku wraca do tamtej kreacji. Jednak wtedy siłą wspomnianej reklamy był 
jej esencjonalny przekaz. Czysta biała apla, hasło na jednej stronie, nazwa 
marki na drugiej. Współczesna inkarnacja sprowadza hasło do roli wklejo-
nego na siłę ozdobnika dla torebki i logotypu. Symptomatyczne, że w dobie 
budowanych pomiędzy sztuką a konsumpcją coraz to nowych mostów, este-
tycznych, funkcjonalnych i semantycznych połączeń, marki nadal próbują 
opowiadać stare historie. Za przykład niech posłuży „instalacja” Bottegi Ve-
nety na fragmencie Wielkiego Muru Chińskiego, nawiązująca do obchodów 
chińskiego Nowego Roku. Pomimo że Państwo Środka już od ponad wieku 
używa kalendarza gregoriańskiego, owo wydarzenie jest silnie zakorzenione 
w tradycji i nadal masowo obchodzone. Czy to jednak argument, by zain-
stalować przepastną wstęgę wyświetlającą na przemian noworoczne ży-
czenia pomyślności i logo marki? Wątpliwe. Czas tworzyć inaczej, bo świat 
przestaje stosować podział na stare i nowe. Z jednej strony ta swoboda jest 
wyzwalająca, z drugiej stwarza zagrożenie, że niebawem odkrywać bę-
dziemy na powrót ciągle te same rzeczy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA: UNCOMMONGROUND.PL 

Fot. Przejęcie Wielkiego Muru Chińskiego przez markę Bottega Veneta
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WIDZĄCE KAMIENIE
Dlaczego w świecie Big Techu obecny jest język zaczerpnięty z literatury 
fantasy? Dlaczego doszło do splotu progresywnej myśli technologicznej 
z ultrakonserwatywnymi wartościami? Jak technologiczni giganci wyty-
czają granice wolności? Czy moż-
liwe jest inne zarządzanie siecią? 
Cyfrowe technologie coraz rza-
dziej służą emancypacji, a coraz 
częściej stają się narzędziem domi-
nacji. Tegoroczna edycja Biennale 
Warszawa bierze pod lupę ideolo-
giczny zwrot, jaki na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat dokonał się 
w Dolinie Krzemowej, dla którego 
znamienne jest przejście od inspi-
racji progresywnym i utopijnym 
porządkiem sci-fi w latach 60. i 70. 
do używanych dzisiaj metafor z ob-
szaru fantasy, takich jak tolkienow-
skie widzące kamienie – palantíry. 
Wystawa i wydarzenia towarzy-
szące zorientowane są wokół form 
oporu i subwersywnych działań 
zaburzających cyfrowe systemy 
inwigilacji, a także problemów 
związanych z materialnością sieci. 
Dowiemy się między innymi, jak 
działają systemy kodowania infor-
macji w DNA roślin czy klawiatura 
dająca dostęp do sieci w miejscach, 
gdzie państwo stosuje blokady in-
ternetu. Fizyczna strona internetu 
– kable biegnące po dnie oceanu, 
wielkie centra przetwarzania da-
nych, satelity i maszty przesyłowe 
– kształtuje współczesną geopo-
litykę, często wzmacniając dawne 
relacje kolonialne. Pozornie niematerialna cyfrowa rzeczywistość opiera 
się nie tylko na eksploatacji surowców naturalnych, ale również na na-
szej pracy, emocjach i nieświadomości. 
3.06–17.07.2022
BIENNALE WARSZAWA
WIDZĄCE KAMIENIE I PRZESTRZENIE POZA DOLINĄ
WWW.BIENNALEWARSZAWA.PL 
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Helena Nikole, Bird language, 2018–2020, fot. Helena Nikole



78 ORIENTUJ SIĘ / TECHNOLOGIA I PRZYSZŁOŚĆ

ADA BANASZAK DLA NN6T

KRÓTKOFALÓWKI
Shortwave Collective to grupa dziesięciu artystek, które wspól-
nie eksplorują potencjał fal radiowych oraz ich odbiorników. Kolek-
tyw organizuje między innymi warsztaty tworzenia radioodbiorników 
z przedmiotów codziennego użytku – inspirują się między innymi ra-
diami, które podczas II wojny światowej żołnierze w okopach konstru-
owali z żyletek, agrafek i ołówków (foxhole radios). Osoby z kolektywu 
odczarowują technologię, dając uczestnikom wiedzę na temat mate-
riałów, praw fizyki oraz sposobów na użycie fal radiowych w sztuce 
i w budowaniu społeczności. Materiały edukacyjne, w tym tutorial, jak 
samodzielnie zbudować radioodbiornik, znajdziecie również na ich 
stronie.
WWW.SHORTWAVECOLLECTIVE.NET/
WWW.MAKEZINE.COM/PROJECTS/DIY-RADIO-RECEIVERS-FOR-CHEAP-WITH-FOUND-
MATERIALS/

Fot. Shortwave Collective
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SZTUCZNY DALI
Fundacja OpenAI powstała w 2015 roku przy mocnym wsparciu inwestorów, 
m.in. współzałożycieli PayPala: Elona Muska (dziś najbogatszego człowiek 
świata) i Petera Thiela (jednego z głównych sponsorów kampanii prezyden-
ckiej Donalda Trumpa). Misją organizacji jest stworzenie etycznej AGI (arti-
ficial general intelligence), czyli sztucznej inteligencji, która będzie działać 
w tak samo złożony sposób jak ludzki mózg. Początkowo OpenAI operowała 
na zasadach non-profit oraz pełnej transparencji, w 2019 roku zarząd pod-
jął jednak decyzję o generowaniu zysków dla inwestorów, a od tego czasu 
wokół organizacji wybuchło parę skandali PR-owych i związanych z zataja-
niem danych. Mimo że nie można więc o tej organizacji myśleć w podobny 
sposób co o Wikipedii czy innych platformach open-source, regularnie wy-
puszcza ona kolejne otwarte do użytku produkty. W kwietniu tego roku 
ukazała się druga, poprawiona wersja programu DALL-E – sztucznej inteli-
gencji, która tworzy obrazy na podstawie słownego opisu. Jak piszą twórcy 
programu, DALL-E 2 nie tylko pomoże ludziom „kreatywnie wyrażać siebie”, 
ale również pomoże w dalszym zgłębianiu sposobów, na jakie sztuczna inte-
ligencja może widzieć i rozumieć świat.

WWW.OPENAI.COM/DALL-E-2/#DEMOS

Wariacja na temat obrazu Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte 
Georges-Pierre’a Seurata wykonana przez generator DALL-E 2
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WOJNA 
NA STREAMIE
Podczas gdy Rosja wyłącza dostęp do zachodnich sieci społecznościo-
wych, takich jak Instagram czy Twitter, duże firmy technologiczne – Google, 
Netflix, TikTok – same blokują rosyjskich użytkowników w geście protestu 
przeciwko inwazji na Ukrainę. Jedną z niewielu platform, na których mogą 
wciąż porozumiewać się osoby z Ukrainy i Rosji, pozostaje dziś (11.04) Twitch 
– strona do streamingu gier, należąca do Amazona. Ukraińscy gamerzy, za-
miast dzielić się swoimi osiągnięciami w strzelankach, pokazują sytuację na 
froncie i opowiadają o codzienności w bombardowanych miastach. Trudno 
przewidzieć, jak długo Twitch pozostanie nieocenzurowany przez Roskom-
nadzor, choć nie wiadomo też, w jakim stopniu wiadomości płynące z Ukra-
iny mają wpływ na opinie młodych Rosjan. Jak mówi na łamach „Vice” 
ukraiński streamer o nicku Olsior (116 tysięcy obserwujących): „99% osób 
w Rosji, które szukają prawdziwych informacji, już je dostało, a w dotar-
ciu do tych, którzy wolą oglądać państwową telewizję, Twitch nie pomoże”. 
Większe zasięgi niż Twitch ma bez wątpienia PornHub, na którym również 
pojawiły się antywojenne nagrania, między innymi z nocnego Kijowa pod-
czas alarmu przeciwlotniczego.

WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/WXDA45/UKRAINIAN-TWITCH-STARS-ARE-STREAMING-
THE-WAR-TO-THEIR-RUSSIAN-AUDIENCE
WWW.VICE.COM/EN/ARTICLE/N7NKZB/UKRAINIAN-AND-RUSSIAN-PORNHUB-
PERFORMERS-PROTEST-THE-WAR

Ostrzał Elektrowni Atomowej w Czernobylu był streamowany na Twitchu. Zdjęcie przedstawia 
wnętrza czernobylskiego muzeum, z którego żołnierze rosyjscy, wycofując się, ukradli wszystkie 
telewizory. Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, commons.wikimedia.org
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Przedstawiamy dwa raporty dotyczące obecnej sytuacji uchodźców 
w Polsce i następstw wojny za wschodnią granicą państwa. Opracowania 
te poza tematyką łączy także to, że mają charakter przede wszystkim ja-
kościowy – pierwsze z nich to interdyscyplinarna metanaliza zmian w po-
litykach publicznych, niezbędnych do wprowadzenia, by zagwarantować 
godne życie osób uchodzących przez wojną z Ukrainy, a jednocześnie 
stabilność państwa; drugie zaś to udokumentowana w wywiadach re-
lacja na temat warunków życia osób próbujących przekroczyć granicę 
polsko-białoruską. Na tym kończą się podobieństwa, a widoczne stają się 
różnice – przede wszystkim te dotyczące sposobu traktowania obu ka-
tegorii uchodźców i uchodźczyń. W pierwszym wypadku – co zdecydo-
wanie zasługuje na najwyższe uznanie – to nie tylko troska i solidarność 
zwykłych ludzi, ale też chęć tworzenia systemowych rozwiązań. W tym 
drugim – czego byliśmy świadkami na jesieni oraz zimą, a z czym nadal 
mamy do czynienia – to zaangażowanie środowisk aktywistycznych 
i społeczności lokalnych, przy jednoczesnym wzmocnieniu środków ma-
jących uszczelnić granicę poprzez tworzenie jednocześnie takich warun-
ków detencji, by zniechęcać do jakichkolwiek prób jej przekraczania. 
Oba raporty są oczywiście dalece bardziej obszerne niż przedstawione 
poniżej fragmenty. Raport Inicjatywa Nowa Solidarność dowodzi wyobraź-
ni autorów i autorek, którzy proponują w zasadzie rewolucję w politykach 
publicznych różnych obszarów, począwszy od odtworzenia zaufania między 
różnymi poziomami, sektorami i aktorami oraz aktorkami (samo)rządzenia, 
aż po konkretne rozwiązania z obszaru polityki zdrowotnej czy edukacyjnej. 
Wystarczy jednak wczytać się w tych kilka udostępnionych przez nas stron, 
by zobaczyć, jak wiele innowacji społecznych potrzeba, by jakoś przetrwać 
i móc wyjść silniejszym jako społeczeństwo z wyzwań, z jakimi się wspólnie 
z naszymi gośćmi z Ukrainy mierzymy. Z raportu Amnesty International 
wybraliśmy z kolei te fragmenty, które pomagają wyobrazić sobie i choć 
trochę wczuć się w straszne warunki życia panujące w polskich ośrodkach 
dla uchodźców, którym udało się przekroczyć granicę z Białorusią. Raport 
Amnesty International niestety przedstawia także inne etapy ich drogi, ale 
nas najmocniej uderzył właśnie ten moment, kiedy osobom prącym przez 
las, bagna i zasieki udaje się wreszcie znaleźć schronienie, które jednak – jak 
się okazuje – jest kolejnym etapem ich cierpienia.
Podczas czytania obu tych raportów pojawić się może pytanie: gdzie 
w tym wszystkim kultura i projektowanie? To zastanawiające, że w opra-
cowaniu Inicjatywy Nowa Solidarność są one w zasadzie nieobecne, tak 
jakby w czasie kryzysu ustąpić musiały sprawom bardziej podstawowym. 
To oczywiście tylko złudzenie, bo kultura, sztuka, projektowanie obecne 
są – jak się o tym na różne sposoby przekonujemy, obserwując to, co 
dookoła nas – w czasie wojny i kryzysów na wiele sposobów, w tym tych 
bardzo fundamentalnych: jako zdolność do nieszablonowego rozwiązy-
wania problemów, kultura troski, reprezentacje do tego mobilizujące, 
ale też projektowe myki pomagające choć trochę odciążyć część z nas 
w stłoczonej przestrzeni. Innymi słowy, publikując w tym numerze NN6T 
oba raporty, mamy nadzieję jeszcze bardziej uwrażliwić nas na kontekst, 
w którym będziemy wszyscy i wszystkie tworzyć przez najbliższe tygo-
dnie, miesiące, oby nie lata.

MACIEJ FRĄCKOWIAK
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INICJATYWA NOWA SOLIDARNOŚĆ 
(fragmenty)
Centrum Polityk Publicznych UE w Krakowie, 
Polska Sieć Ekonomii, Pacjent Europa
Kraków, marzec 2022

POLITYKA GOSPODARCZA I RYNKU PRACY 
Osiedlenie się na terenie Polski na minimum kilka miesięcy co 
najmniej 1,5 mln uchodźców z Ukrainy spowoduje, oprócz oczywi-
stych problemów mieszkaniowych, konieczność bieżącego za-
opatrzenia ich w dobra i usługi. Część osób prawdopodobnie jest 
w stanie podjąć pracę w Polsce od razu, ale możliwości szybkiego 
wchłonięcia przez rynek pracy tak dużej liczby nowych pracow-
ników w bardzo krótkim czasie są ograniczone. Ponadto znaczna 
część uchodźców nie jest jeszcze w stanie pracować. Tym oso-
bom trzeba zapewnić możliwość realizowania podstawowych 
potrzeb. […]
Mając na uwadze powyższe wyzwania, państwo musi podjąć rów-
nolegle kilka działań, które pozwolą na sfinansowanie zaopatrze-
nia konsumpcyjnego uchodźców i ochronę pozycji pracowników, 
przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na jakość życia go-
spodarstw domowych o niskich dochodach oraz na podstawowe 
równowagi makroekonomiczne. Dlatego proponujemy następują-
cy zestaw rozwiązań:
W pierwszych miesiącach zaopatrzenie musi opierać się na insty-
tucjach państwa, w formie świadczeń pieniężnych lub bezpośred-
niej pomocy rzeczowej. Oczywiście zatrudnienie uchodźców bę-
dzie kluczowe dla ich udanej integracji w Polsce, przy znacznych 
korzyściach społecznych i ekonomicznych. Niemniej podejmo-
wanie pracy przez tysiące uchodźców natychmiastowo i w wa-
runkach desperacji finansowej rodzi poważne ryzyka napięć 
społecznych, wyzysku i niedopasowań kompetencji do oczekiwań 
pracodawców. Dlatego rynek pracy powinien dostać czas na 
przystosowanie się do nowej sytuacji: a) uchodźcy – na zadomo-
wienie i naukę języka; b) instytucje rynku pracy – na wzmocnienie 
ochrony praw pracowniczych; c) publiczne i prywatne zakłady – 
na przygotowanie stanowisk pracy. […]
Konieczne jest przekierowanie jak największej części środków 
unijnych na sfinansowanie zaopatrzenia uchodźców, natychmia-
stowe uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy oraz uzyskanie 
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dodatkowego wsparcia finansowego od instytucji międzynarodo-
wych. Będzie to kluczowe dla stabilizacji bilansu płatniczego, kursu 
walutowego i rentowności obligacji. Z kolei przesunięcie wydat-
ków publicznych – od planowanych projektów infrastrukturalnych 
w kierunku zaopatrzenia uchodźców – pozwoli na zachowanie rów-
nowagi w ramach zdolności produkcyjnych gospodarki.
Konstrukcja finansowa Funduszu Pomocy BGK powinna opierać 
się na mechanizmach ograniczających import lub krajowy popyt 
luksusowy. Należy poważnie rozważyć nałożenie tymczasowego 
podwyższonego o 10% VAT na towary luksusowe oraz rozszerze-
nie preferencji podatkowych dla osób i firm decydujących się sa-
modzielnie przekazać część swoich dochodów na Fundusz. […]
Potrzebujemy znacznego wzmocnienia Państwowej Inspekcji 
Pracy i związków zawodowych, aby uniknąć rozrostu niestan-
dardowych form zatrudnienia i pracy na czarno. Instytucjonal-
ne wzmocnienie pozycji pracowników (zarówno polskich, jak 
i ukraińskich) powinno być dziś w centrum uwagi decydentów. 
Znakomita część gospodarstw domowych w Polsce utrzymuje się 
z dochodów z pracy, więc spadek płac realnych może oznaczać 
poważne napięcia społeczne. […]

POLITYKA MIESZKANIOWA
Inwentaryzacja zasobów
W trybie pilnym niezbędne jest określenie liczby niezamieszka-
łych domów i mieszkań – w szczególności poza obszarami dużych 
miast. Nieruchomości powinny zostać sklasyfikowane wg stanu: 
nadające się do natychmiastowego zamieszkania, wymagające 
remontu odtworzeniowego oraz te wymagające remontu kom-
pleksowego. […] Konieczne jest zdjęcie obciążenia samorządów 
odpowiedzialnością za niegospodarność w przypadku remontu 
lokali o nieuregulowanym statusie. […] Lokale te mogą posłużyć 
interwencyjnie jako miejsca dla uchodźców. Równolegle niezbęd-
ne jest sprawne oszacowanie, w których miejscach przebywają 
uchodźcy i ilu ich jest […]

Zasady wynajmu
Wyremontowane lokale komunalne pozostaną po okresie akcji 
pomocowej w zasobie gminy i trafią do kolejnych osób potrze-
bujących wsparcia mieszkaniowego. Wyremontowane lokale 
prywatne mogą wrócić na rynek komercyjny (po odpowiednim 
rozliczeniu) lub też ich właściciele powinni otrzymać ofertę dłu-
goterminowego wynajmu publicznego lub ze strony społecznych 
agencji najmu, czyli organizacji pośredniczących pomiędzy loka-
torami wymagającymi wsparcia (jak właśnie uchodźcy niezapo-
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znani jeszcze z nowymi realiami) a właścicielami mieszkań. Taka 
długoterminowa oferta może być atrakcyjna dla części właścicieli 
nieruchomości – zdejmuje z nich konieczność zarządzania i utrzy-
mywania nieruchomości oraz ryzyko związane z okresowym bra-
kiem najemcy. […]

Mieszkania komunalne (rozwiązania średniookresowe) 
Równolegle do kryzysowych działań bieżących gminy 
(szczególnie większe ośrodki), spółki komunalne oraz 
spółki Skarbu Państwa powinny dokonać przeglądu swoich 
nieruchomości (de facto dokonanego już w 2016 r.) i wskazać 
tereny, które mogą być otwarte na nowe inwestycje 
mieszkaniowe drogą pozyskania pozwolenia na budowę lub 
decyzji WZiZT, a także działek, które mogą stać się miejscem in-
westycji mieszkaniowych po przekształceniu. W przypadku tych 
pierwszych nieruchomości należy zadziałać zachętą finansową 
– gminy powinny otrzymać jasny komunikat dotyczący wsparcia 
finansowego dla komunalnych inwestycji mieszkaniowych, ale 
wielkość dofinansowania powinna być uzależniona od okresu, 
w jakim przeprowadzony zostanie proces inwestycyjny […]

Relokacja stała (rozwiązania średnio-/długookresowe) 
Biorąc pod uwagę, że część z Ukraińców zdecyduje się pozostać 
w Polsce już na stałe, ich relokacja do mniejszych ośrodków może 
stać się sposobem na rewitalizację tych miejsc. Takie podejście 
może oczywiście zostać potraktowane jako zabieg inżynierii 
społecznej. Trzeba sobie jednak zdać sprawę z tego, że mniej-
sze ośrodki są coraz bardziej opustoszałe, a znajdująca się tam 
infrastruktura niszczeje. Pojawienie się nowych mieszkańców 
daje szansę na ożywienie choćby niektórych takich miast – nawet 
jeśli po procesie relokacji część z Ukraińców wyprowadzi się od 
innych miejscowości, niektórzy pozostaną, co trwale podniesie 
jakość życia w takich miastach i miasteczkach. Ośrodki takie jak 
Tarnów czy Ostrowiec Świętokrzyski są na tyle duże, aby poradzić 
sobie z kryzysową pomocą uchodźcom (przy wsparciu finanso-
wym), a jednocześnie mogą być dla uchodźców atrakcyjne jako 
miejsce do osiedlenia się […]

POLITYKA ŻYWNOŚCIOWA
Nagły i istotny szok populacyjny związany ze skalą napływu 
uchodźców będzie stanowił w najbliższych tygodniach i miesią-
cach (a także w dłuższym okresie) źródło bezprecedensowego 
obciążenia dla wszystkich krajowych systemów zaopatrzenia, 
pośród których jednym z najistotniejszych jest łańcuch dostaw 
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żywności. W krótkim okresie główne wyzwania związane będą 
z szybko rosnącymi cenami kluczowych czynników produkcji rol-
nej (energia, paliwa, pasze, nawozy) i produktów żywnościowych, 
co odbije się z jednej strony na kosztach życia biedniejszej części 
ludności, a z drugiej na kosztach produkcji po stronie rolników. 
Dlatego konieczne jest wygospodarowanie jak największej ilości 
jedzenia, które w tym momencie się marnuje, szczególnie w ma-
gazynach sieci handlowych, ale też takiej, która jest odrzucana 
jako niepełnowartościowa na etapie selekcji do sprzedaży. Ponad-
to konieczne jest wsparcie rolników w złagodzeniu skali oddzia-
ływania wzrostu cen czynników produkcji. Przyniesie to ulgę nie 
tylko dla budżetów gospodarstw (szczególnie małorolnych), ale 
także powinno odbić się na złagodzeniu presji cenowej na tym 
etapie łańcucha dostaw.

W celu osiągnięcia tych dwóch celów postulujemy podjęcie na-
stępujących działań:
Konieczne jest zwrócenie się do partnerów zagranicznych o po-
moc humanitarną z wykorzystaniem ich strategicznych zapasów 
żywności, by zwiększyć bufor bezpieczeństwa na wypadek jesz-
cze poważniejszych zawirowań na rynku.
Ponadto w krótkim okresie pożądane jest skuteczne zachęcenie 
sieci handlowych do oddawania żywności, która grozi przetermi-
nowaniem lub „zepsuciem”, w szczególności poprzez: 
a) zaostrzenie kontroli świeżości oraz przepisów dotyczących dat 
przydatności do spożycia utrzymywanych w sklepach produktów 
(zakaz utrzymywania znacznej ilości towarów o dacie krótszej niż 
graniczna) – penalizacja działań niepożądanych; b) uruchomienie 
interwencyjnego programu skupu żywności od sieci handlowych 
po zdyskontowanych cenach – motywacja do działań pożąda-
nych; c) oddawanie niesprzedanego w danym dniu pieczywa 
przez wszystkie sieci handlowe na potrzeby wyżywienia uchodź-
ców znajdujących się w miejscach masowego zakwaterowania; 
d) logistyka dystrybucji uzyskanego w ten sposób jedzenia  
powinna znaleźć się po stronie administracji samorządowej 
i służb WOT.
Ze względu na czekający nas bezprecedensowy wzrost cen 
żywności konieczne jest podjęcie działań mających na celu znie-
chęcenie dystrybutorów żywności do sprzedaży na rynkach mię-
dzynarodowych, łącznie z rozważeniem nałożenia czasowych ceł 
eksportowych.
Głównymi beneficjentami wzrostów cen żywności pozostają 
przetwórcy i sieci handlowe, a wzrost kosztów (pasze, nawozy, 
energia, paliwo, koszty kredytów obrotowych) dotykają rolników. 
Rząd powinien podjąć działania na rzecz rozszerzenia skupu in-
terwencyjnego produktów rolnych bezpośrednio od rolników 
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w celu podniesienia ich cen rynkowych, zwiększenia zysków rol-
ników i zachęcenia ich do intensyfikacji produkcji.
Ponadto powinna zostać stworzona kompleksowa oferta wsparcia 
finansowego dla rolników, których koszty działania szczególnie 
wzrosły w relacji do obrotów. Dotyczy to w szczególności kosz-
tów czynników produkcji, które już obecnie wykazują dużą dyna-
mikę wzrostu, która może w najbliższym okresie tylko przyspie-
szyć […]

Pełen tekst raportu: 
https://rektor.uek.krakow.pl/2022/03/24/raport-inicjatywa-nowa-solidarnosc/

5,26 mln 
osób uciekło z Ukrainy przed wojną wywołaną przez Rosję 

od 24 lutego do końca kwietnia 2022

3,12 mln 
uchodźców przekroczyło granicę polsko-ukraińską, 

głównie kobiety i dzieci 

6,5-7 mln
osób z Ukrainy może znaleźć się na terytorium Unii Europejskiej według 

szacunków biura wysokiego komisarza ds. uchodźców ONZ
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POLSKA: OKRUCIEŃSTWO 
ZAMIAST WSPÓŁCZUCIA 
NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ 
(fragmenty)
Amnesty International
11 kwietnia 2022

ARBITRALNE ZATRZYMANIA I NIELUDZKIE WARUNKI DETENCJI 
Osoby, które dotarły do Polski i miały szczęście uniknąć wywóz-
ki do Białorusi, często trafiają na wiele miesięcy do strzeżonych 
ośrodków dla cudzoziemców. O tym, czy dana osoba na czas 
trwania procedury azylowej zostanie umieszczona w ośrodku 
zamkniętym, otwartym czy w prywatnej kwaterze, decyduje sąd 
rejonowy. Według Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce 
w zdecydowanej większości przypadków sądy decydują o umiesz-
czeniu cudzoziemców w ośrodkach zamkniętych. W kilku ośrod-
kach w Polsce przebywa obecnie blisko 2000 osób, w tym setki 
dzieci. Osoby są zatrzymywane na okres dwóch miesięcy, który 
w większości przypadków jest przedłużany, czasami wielokrotnie. 
Sprawia to, że ludzie tkwią w zamkniętych ośrodkach miesiącami. 
Tymczasem prawo do wolności osobistej może być ograniczone 
tylko w szczególnych i nadzwyczajnie wyjątkowych okolicznoś-
ciach. Detencja migrantów powinna być stosowana tylko wtedy, 
gdy spełnia warunki konieczności i proporcjonalności, i nigdy nie 
powinna być stosowana wobec dzieci. Rutynowe stosowanie de-
tencji w Polsce oznacza, że władze nie podejmują wysiłku oceny 
indywidualnej sytuacji każdej osoby ubiegającej się o nadanie 
statusu uchodźcy, aby stwierdzić, czy jakikolwiek środek ograni-
czający jej wolność jest uzasadniony. Automatyczne zatrzymanie 
bez indywidualnej oceny i bez zabezpieczeń proceduralnych jest 
arbitralne samo w sobie i stanowi naruszenie prawa i standardów 
międzynarodowych. Ponadto Amnesty International sprzeci-
wia się zatrzymaniu wyłącznie w celu ustalenia przesłanek, na 
których opiera się wniosek danej osoby o nadanie jej statusu 
uchodźcy.



RAPORT NN6T IX

Mimo że polskie władze odmówiły Amnesty International dostępu 
do ośrodków zamkniętych, przeprowadzono rozmowy z dzie-
siątkami osób, które mają za sobą doświadczenie przebywania 
w nich, w tym z osobami wcześniej zatrzymanymi oraz tymi, które 
nadal przebywają w tych ośrodkach; z tymi ostatnimi rozmawiano 
telefonicznie. Ich zeznania budzą poważne obawy co do warun-
ków przetrzymywania i braku znaczących zabezpieczeń przed 
złym traktowaniem zatrzymanych przez strażników i inne osoby 
zatrudnione w ośrodkach. Choć warunki panujące w poszcze-
gólnych ośrodkach różnią się między sobą, ludzie wyróżniają 
ośrodki zamknięte w Wędrzynie i Białymstoku jako szczególnie 
problematyczne, charakteryzujące się znacznym przeludnieniem, 
niespełniające standardów i z niewystarczającym dostępem 
do wody i urządzeń sanitarnych (WASH), brakiem prywatności 
i skrajnie ograniczonym dostępem do opieki medycznej, pomocy 
psychospołecznej i prawnej. Prawie wszystkie osoby, z którymi 
rozmawiała Amnesty International, spędziły czas w jednym lub 
obu ośrodkach.

PRZELUDNIONE I ZMILITARYZOWANE OŚRODKI 
Przeludnienie wydaje się szczególnie dotkliwe w tymczasowym 
strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie, gdzie 
przebywa do 600 osób, a 20–24 mężczyzn dzieli jeden pokój 
o powierzchni 8 metrów kwadratowych. Brak jest oceny sytuacji 
poszczególnych osób, a osoby cierpiące na choroby lub scho-
rzenia nie mogą otrzymać specjalistycznego zakwaterowania. 
Khafiz, który spędził dwa miesiące w Wędrzynie i cierpi na astmę, 
przebywał w pokoju, w którym wiele osób paliło. Wspomina, że 
on i inni niepalący „nie mogli oddychać”. Oprócz stłoczonych 
łóżek w pokojach nie ma dodatkowego miejsca na przechowywa-
nie ograniczonej ilości rzeczy osobistych, a układ pomieszczeń 
nie pozwala na zachowanie prywatności. Decyzja polskich władz 
z sierpnia 2021 roku o czasowym obniżeniu minimalnego standar-
du powierzchni mieszkalnej w ośrodkach zamkniętych dla cudzo-
ziemców z trzech do dwóch metrów kwadratowych na jednego 
osadzonego niewątpliwie przyczyniła się do stopniowego prze-
pełnienia placówek i pogorszenia warunków bytowych. Jeszcze 
przed wydaniem tej decyzji Polska miała jeden z najniższych stan-
dardów powierzchni mieszkalnej dla osób zatrzymanych w UE, 
gdzie obowiązuje norma Komitetu Zapobiegania Torturom Rady 
Europy – cztery metry kwadratowe na osobę. W rezultacie cu-
dzoziemcy zakwaterowani w niektórych ośrodkach detencyjnych 
w Polsce mają mniej miejsca nawet niż więźniowie w zakładach 
karnych.
Wędrzyn jest częścią czynnej bazy wojskowej. Oprócz fatalnych 
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Prawie 

2000
osób ubiegających się o status uchodźcy, które przekroczyły granicę 

z Białorusią, zostało arbitralnie zatrzymanych przez polskie służby w 2021 r.
 

W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Wędrzynie 
w pokojach o powierzchni 

8m2
przetrzymywanych jest do 

24
mężczyzn.

 
Polskie władze zmniejszyły w 2021 r. minimalną wymaganą powierzchnię 

w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców z 

3m2
  do  2m2

 
Minimalna norma zalecana przez Radę Europy dotycząca powierzchni 

mieszkalnej w więzieniach i aresztach wynosi 

4m2
 

na osobę.
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warunków panujących wewnątrz infrastruktura obozu, jego oto-
czenie oraz drut kolczasty, którym otoczony jest teren, tylko po-
tęgują opresyjny charakter placówki. Ludzie, którzy spędzili czas 
w Wędrzynie, nazywają go Guantanamo, a określenie to utarło się 
na tyle, że strażnicy podobno witają nowych więźniów słowami 
„Witamy w Guantanamo”. „To był zdecydowanie najgorszy obóz. 
Strażnicy nie traktowali nas jak ludzi. Nawet nie jak zwierzęta. 
Sprawiali, że czułeś się bezwartościowy, jak insekt. Niektórzy 
z nich wydawali się dumni, że porównaliśmy miejsce do Guan-
tanamo. Kiedy wchodziłeś, mówili: »Witamy w Guantanamo«” 
– opowiadał Safir z Syrii w rozmowie z Amnesty International. 
Zgodnie z opowieściami strażnicy regularnie porównywali za-
trzymanych do przestępców i mówili im, że zasłużyli na więzie-
nie. „Nigdy nie rozumiałem, dlaczego jesteśmy przetrzymywani 
i traktowani jak zwykli przestępcy tylko dlatego, że próbujemy 
ratować nasze życie lub chcemy mieć przyszłość. Ale strażnicy 
regularnie przypominali nam, że złamaliśmy prawo, przyjeżdżając 
tu nielegalnie, i że to jest nasza kara. Trudno było to zrozumieć. 
w Wędrzynie dzieliliśmy przestrzeń z prawdziwymi przestępcami 
– ludźmi, którzy zostali skazani za poważne przestępstwa i czekali 
na deportację. My byliśmy tam bez żadnego uzasadnienia i bez 
widoku na koniec” – powiedział Amnesty International Mahzar 
z Syrii.
Dla niektórych osób, w tym tych które doświadczyły tortur 
w swoich krajach i które przeszły przez miesiące wstrząsających 
doświadczeń w Białorusi i w strefie przygranicznej, zatrzymanie 
w Wędrzynie jest kroplą przepełniającą czarę goryczy.
„W większości dni budziły nas odgłosy czołgów i helikopterów, 
a następnie strzały i wybuchy. Czasami trwało to cały dzień. Kie-
dy nie ma się gdzie pójść, nie ma zajęć, które pozwoliłyby ode-
rwać myśli od tego wszystkiego, ani miejsca na choćby krótką 
chwilę wytchnienia, to jest nie do zniesienia. Po tych wszystkich 
torturach w więzieniu w Syrii, groźbach wobec mojej rodziny, 
a potem miesiącach w drodze, myślę, że w Wędrzynie zostałem 
ostatecznie złamany” – powiedział Amnesty International Khafiz 
Syrii. Podobnymi historiami podzieliła się ogromna liczba osób, 
które były przetrzymywane w Wędrzynie i innych obozach. Wie-
le z nich przybyło do Polski już wyczerpanych i głęboko strau-
matyzowanych. Otoczenie wojskowe i uporczywy hałas były dla 
nich szczególnie okrutne i w ich odczuciu miały na celu zastra-
szenie ich.
Osoby, z którymi Amnesty International przeprowadziła wywiady, 
donosiły również, że toalety i prysznice w obozie były niewystar-
czające i tak brudne, że praktycznie nie nadawały się do użytku. 
Według zeznań dziesiątki osób były zmuszane do brania pryszni-
ca w tym samym czasie, co nie zapewniało prywatności i powo-
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dowało u niektórych duży stres. Mahir z Gazy powiedział Amne-
sty International, że nawet woda pitna w Wędrzynie była żółta od 
osadów piasku i że ludzie często skarżyli się strażnikom, ale nic 
nie robiono w tej sprawie. Ludzie mówili, że toalety były rzadko 
czyszczone i w takim stanie, że wielu starało się z nich nie korzy-
stać. „Toalety były tak brudne, że na samą myśl o tym, że miałbym 
z nich skorzystać, ogarniał mnie prawdziwy lęk. Przez cały czas 
pobytu starałem się jeść i pić minimum, żeby ograniczyć do mini-
mum wizyty w toalecie” – powiedział Amnesty International Safir 
z Syrii.
Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom stwierdził, 
że „stały dostęp do odpowiednich toalet i utrzymanie dobrych 
standardów higieny to zasadnicze elementy humanitarnego 
środowiska”. Nieprzestrzeganie takich standardów higieny praw-
dopodobnie spowoduje, że warunki, w jakich przetrzymywane 
są te osoby, będą skutkowały nieludzkim lub poniżającym trak-
towaniem, co stanowi naruszenie prawa i standardów między-
narodowych. Po przeprowadzeniu wizytacji w ośrodku rzecznik 
praw obywatelskich był poważnie zaniepokojony panującymi tam 
warunkami i stwierdził, że lokalizacja obozu na terenie czynnego 
obiektu wojskowego „rażąco narusza prawa” osadzonych.
Rzecznik stwierdził, że ośrodek nie jest w stanie zapewnić pod-
stawowych zabezpieczeń przed nieludzkim i poniżającym trakto-
waniem i powinien zostać natychmiast zamknięty. 

Pełen tekst raportu: 
https://amnesty.org.pl/okrutne-traktowanie-na-granicy-polsko-bialoruskiej-i-w-
-osrodkach-dla-cudzoziemcow/



WSZYSTKO TO 
WINA NATO 
SEBASTIAN CICHOCKI

moja koleżanka
anarchofeministka z Grecji
napisała na Facebooku
że wina tego mężczyzny, który zgwałcił
nie jest jednoznaczna

zaraz, zaraz
co ty w ogóle piszesz?
czy możesz mi to wyjaśnić
tłumaczę wpis na Google Translator
z greckiego na polski
ale chyba nie rozumiem
ktoś popieprzył algorytmy
jakieś ruskie trolle
pewnie celowo
żeby nas ze sobą skłócić

no i przypominam jej
gwałciciel tłumaczył się
że to nie jego wina
bo prowokowała go
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i że pastwiła się nad nim
nie okazując mu zainteresowania
i to było zagrożenie
tak się czuł
dla jego suwerenności 
ktoś to mógł nawet oglądać
nagrywać na telefonie 
a później
dokuczyć w miejscu pracy
obśmiać
nazywać go pizdą
więc czuł się gorszy
upokorzony
bo przecież nawet nie spojrzała w jego stronę
musiał więc uderzyć
prewencyjnie
bo mogła uderzyć pierwsza
więc zgwałcił

a ty komentujesz teraz
wklejając linki do tekstów
których ja nawet nie rozumiem
bo są dla mnie za mądre i zbyt cyniczne
twoi przyjaciele są zgodni
378 wspólnych znajomych
lecą lajki
uniwersyteckie, krytyczne, akademickie, 
antyfaszystowskie, antykapitalistyczne 
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antyimperialistyczne, feministyczne
zdekolonizowane do ostatniej molekuły  
w ciele
kiwają głowami ze zrozumieniem
że to nie jest jednoznaczne

jestem wściekły
ale nie znam odpowiednich słów
nie przeczytałem tych nowych lektur
mój angielski jest niewystarczający
więc kulę się w sobie, że za chwilę
dostanę po głowie
na oczach wszystkich
ale jak to? myślę sobie
od kiedy to oprawca nie jest winien
od kiedy to jest skomplikowane?
nawet nie znam nazwisk autorów
na których się powołujesz
brakuje mi złotych kul, po których
zrobiłoby się ci głupio
więc zaciskam zęby, bo wiem
że ta dziewczyna mogła
nie przeżyć ataku gwałciciela

więc odpisuję tylko
moja droga, a co na te twoje słowa
powiedziałaby ofiara
zaatakował ten człowiek
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powinien ponieść konsekwencje
myślę, że powinno się go
publicznie wykastrować
naprawdę to, kurwa, napisałem
po tej liście polecanych lektur
nowych z verso books i innych wydawnictw
z zachodu i globalnego południa
które ustawiam na półce
żeby przeczytać je
jak już będę mądrzejszy
i będzie pokój na Ziemi
no i po tych dobrze dobranych cytatach
fajerwerkach intelektualnych
ze strony 378 wspólnych znajomych
po których lecą lajki i serca
ja zdobywam się na to, żeby napisać
że kastracja to dobry pomysł
i lajkuje to mój kolega z Polski
on jeden
a ja oblewam się rumieńcem

no i odpisuje mi w końcu moja koleżanka
anarchofeministka z Grecji
że koncentruję się na szczegółach
ale umyka mi obraz całości
ona mówi, że błądzę
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że to nie wina gwałciciela
ale patriarchatu, który stworzył gwałciciela

naprawdę to powiedziała
przeżuwam to długo w głowie

to nie wina gwałciciela
ale patriarchatu, który stworzył gwałciciela

ona pisze dalej
musisz uderzyć w system, a nie w człowieka
poza tym to kwestie klasowe
których nie rozumiesz
bo masz etat
poza tym jesteś białym mężczyzną
w wieku średnim, chociaż nie wyglądasz
powinniśmy zacząć poważną dyskusję
o polskim kolonializmie
o CIA w willi w Kiejkutach, torturach
i o tym co
odpierdoliliście na granicy polsko-białoruskiej
i jak segregujecie uchodźców
biali rasiści na etatach

zapytałem, ale czekaj, co z Ukrainą?

no i odpisuje mi moja koleżanka
anarchofeministka z Grecji
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że koncentruje się na szczegółach
ale umyka mi obraz całości
ona mówi
naprawdę to powiedziała
że to nie wina Rosjan
ale NATO, które stworzyło Putina
ona mówi dalej
to jest jak refren piosenki:

musisz uderzyć w system, a nie w człowieka
poza tym to kwestie klasowe
których nie rozumiesz
bo masz etat
poza tym jesteś białym mężczyzną
w wieku średnim, chociaż nie wyglądasz
powinniśmy zacząć poważną dyskusję 
o polskim kolonializmie
o CIA w willi w Kiejkutach, torturach
i o tym co
odpierdoliliście na granicy 
polsko-białoruskiej
i jak segregujecie uchodźców 
biali rasiści na etatach

KWIECIEŃ 2022
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IT’S ALL 
NATO’S FAULT
SEBASTIAN CICHOCKI

my friend
an anarcho-feminist from Greece 
wrote on facebook, 
that the guilt of the man who
raped  
is not definitive

wait a minute
what are you even writing? 
can you explain this to me
I’m translating the entry on google translate 
from Greek to Polish 
but I don’t think I understand
someone must’ve screwed up the algorithms 
some Russian trolls 
probably on purpose
to cause a rift between us

so I remind her
the rapist was trying to justify himself, 
that it wasn’t his fault 
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because she provoked him
and that she was tormenting him, 
not showing him any interest
and it was a threat
that’s how he felt
to his sovereignty 
someone could’ve even been watching this 
recording it on a phone 
and then
tease him in the workplace 
laugh at him
call him a cunt
so he felt inferior, 
humiliated, 
because she wouldn’t even look in his direction
so he had to strike 
preventively
because she could have hit him first
so he raped her 
just in case

and you are now commenting 
by posting links to texts
that I don’t even understand
because they are too clever and too cynical for me 
your friends agree 
378 mutual friends
the likes are pouring in 
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critical, academic, anti-fascist, anti-capitalist, 
anti-imperialist, feminist, 
decolonised to the last molecule in the body 
they nod their heads in understanding 
that it is not definitive

I am furious
but I don’t know the right words, 
I haven’t read the new texts 
my English is inadequate, 
so I’m cringing at the thought that I’m about to  
get hit on the head  
in front of everyone 
but why? I think to myself 
Since when is it not the abuser’s fault?
since when is it complicated?
I don’t have the words to make you feel 
make you feel stupid
so I clench my teeth because I know 
that this girl may not have 
survived the rapist’s attack

so I’m just writing back
my dear, what would the victim say
to your words 
this man attacked
he should face the consequences.
I think he should be 
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publicly castrated.
I really fucking wrote that 
after this list of recommended new readings
from verso books and other publishers 
from the west and the global south 
that I put on my shelf
to read 
when I’m wiser 
and when there is peace on earth 
and after all those well-chosen quotes 
those intellectual fireworks 
from 378 mutual friends
followed by likes and hearts 
I’m daring to write
that castration is a good idea 
and my friend from Poland likes it
only he does
and I blush

and finally my friend writes me back, 
the anarcho-feminist from Greece, 
that I focus on the details 
but I’m missing the big picture
she tells me I’ m wrong

that it’s not the rapist’s fault, 
but the patriarchy that created the rapist
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she really said that
 
I’m mulling it over in my head for a long time
 
it’s not the rapist’s fault, 
but the patriarchy that created the rapist 
 
she goes on to write  
you have to hit the system and not the person
besides, these are class issues, 
that you don’t understand, 
because you have a job 
besides, you’re a white male, 
middle-aged, though you don’t look it,
we should start a serious discussion 
about Polish colonialism 
about the CIA in the villa in Kiejkuty, about the 
torturing
and about just what
the fuck you did on the Polish-Belarusian border

So I asked, but wait, what about Ukraine? 
 
and my friend writes me back, 
the anarcho-feminist from Greece, 
that I focus on the details 
but I’m missing the big picture 
she says 
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she really said it
that it’s not the Russians’ fault, 
but NATO, which created Putin
and that Ukraine should surrender immediately
not to provoke
not to escalate
she goes on

it’s like a song refrain

you have to hit the system and not the person
besides, these are class issues, 
that you don’t understand, 
because you have a job 
besides, you’re a white male, 
middle-aged, though you don’t look it
we should start a serious discussion 
about Polish colonialism 
about the CIA in the villa in Kiejkuty, about the 
torture
and about just what
the fuck you did on the Polish-Belarusian border

The poem was presented by Sebastian Cichocki at the seminar 
„Glossary of Common Knowledge” at Van Abbemuseum 
in Eindhoven, April 2022, instead of the originally planned 
presentation. The intention was to express the need to counter 
misinformation, disinformation, and propaganda that obfuscates, 
relativizes and undermines the efforts Ukrainians to defend 
themselves against the Russian colonial invasion



nowy wyraz* to rubryka w NN6T, która ma 
charakter leksykonowy. Wraz z zaproszonymi 
autorami tworzymy spis słów, które 
mają znaczący wpływ na opisywanie lub 
rozumienie zjawisk zachodzących obecnie, 
albo takich, które „produkowane” są przez 
postępujące zmiany w układzie sił polityczno-  
-ekonomiczno-społeczno-kulturalno-naukowo-
-technologiczno-obyczajowych. 
Propozycje haseł można nadsyłać na adres 
redakcji: bogna@beczmiana.pl

* Nazwa inspirowana jest czasopismem 
„Nowy Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych”, 
wydawanym w Warszawie w latach 1972–1981. 
Debiuty pisarzy, poetów i krytyków były 
tam ilustrowane pracami artystów młodego 
pokolenia. Nazwa miesięcznika nawiązywała 
do pisma międzywojennej awangardy „Nasz 
Wyraz” (1937–1939).

Ruska onuca – (pogardliwe) osoba, o której mówiący sądzi, że wykonuje działania 
propagandowe na rzecz Rosji lub w inny sposób jej sprzyja

Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl
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Słowa na czas wojny
Rozpoczęta 24 lutego 2022 roku peł-
na rosyjska inwazja na Ukrainę zastała 
nas zupełnie nieprzygotowanych. 
Chyba mało kto spodziewał się, że 
w XXI wieku doświadczymy praw-
dziwej, brutalnej, zbrodniczej wojny 
w Europie. Choć powoli mija pierwszy 
szok, nasze umysły, ciała i emocje 
nie były gotowe na wydarzenia ostat-
nich tygodni. Bezradne są także nasz 
język i słownik: znane slogany, takie 
jak wyświechtane „nigdy więcej”, 
brzmią dziś pusto i fałszywie. Słowa 
na czas wojny to zbiór idei, haseł, 
pojęć i praktyk, którymi staramy się 
opisywać, komunikować i interwe-
niować w gwałtownie zmieniającą się 
dookoła nas rzeczywistość: przeraża-
jące doniesienie z wojennego frontu; 
masowy, oddolny zryw pomocowy 
(Polska jako wielka zrzutka.pl), prze-
ćwiczony już wcześniej na granicy 
polsko-białoruskiej; miliony uchodź-
ców zmieniających z dnia na dzień 
krajobraz kulturowy i językowy Polski; 
różnorodne formy gościnności okazy-

wane przez tych, którzy (na razie) nie 
muszą uciekać; wojna informacyjna, 
w której propaganda staje się narzę-
dziem światotwórczym; zaskakująco 
szeroki rozłam pomiędzy perspek-
tywami wschodniej i zachodniej 
Europy; nagła aktualność dyskusji 
o kolonializmie i imperializmie w na-
szej części świata. Tę edycję Nowego 
Wyrazu przygotowały wspólnie osoby 
różnych narodowości i kultur, które 
aktywnie niosą pomoc uchodźcom 
oraz na bieżąco analizują wojenną 
rzeczywistość – niektóre z nich uro-
dziły się w Polsce, inne mieszkają 
tutaj od kilku lat, a jeszcze inne prze-
kroczyły polską granicę dopiero kilka 
tygodni temu.
Biuro Usług Postartystycznych – 
jednostka funkcjonująca w ramach 
struktury Fundacji Nowej Kultury 
Bęc Zmiana, której celem jest wspie-
ranie działaniami artystycznymi 
ruchów społecznych i politycznych 
oraz wzmacnianie różnych form 
akty wizmu.

ANTYIMPERIALIZM 
IDIOTÓW
„Antyimperializm idiotów” to 
określenie wymyślone przez syryj-
skich aktywistów, którzy z oburze-
niem śledzili zachowania zachod-
nich pseudopacyfistów w trakcie 
wojny w Syrii. Selektywnie zachod-
niocentryczny antyimperializm 
spowodował, że część – nomen 
omen – zachodniej lewicy koncen-
trowała się na denuncjowaniu stra-
tegii Zachodu, pomijając zbrodnie 
wojenne popełniane przez reżim 

Assada przy wsparciu Putina. Kli-
sze mentalne, które wtedy powsta-
ły, zostały szybko aktywowane pod-
czas rosyjskiej wojny w Ukrainie, 
kiedy rosyjskie wojsko w równie 
zbrodniczy sposób bombarduje cy-
wilną ludność Mariupola, jak wcze-
śniej robiło to w Aleppo. Ku za-
skoczeniu wschodnioeuropejskiej 
lewicy, część ich zachodnich kole-
gów poświęca obecnie więcej czasu 
na sprzeciwianie się wojskowemu 
wsparciu dla Ukrainy, wzywanie do 
jej kapitulacji czy odgrzebywanie 
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przeszłych zbrodni NATO niż na 
potępianie putinistów i obecnej in-
wazji. Zazwyczaj jednocześnie su-
gerują, że Ukraińcy są naiwnymi 
zwolennikami NATO, których trze-
ba oświecić co do podwójnych stan-
dardów tej organizacji (patrz: west-
splaining), tak jakby przynajmniej 
lewicowa część z nich nie zdawała 
sobie sprawy z historycznej odpo-
wiedzialności NATO za iracką rzeź-
nię, z kolonialnej historii Zachodu, 
globalnego kapitalizmu etc. Najbar-
dziej idiotyczni z antyimperialnych 
idiotów, drżąc o wyższe rachunki za 
ogrzewanie swoich wież z kości sło-
niowej, posuwają się do wzywania 
Ukraińców do bezwarunkowej ka-
pitulacji, podzielając przekonanie 
Putina, że Ukraińcom nie potrzeb-
na jest odrębna kultura czy wła-
sne państwo. Inne osoby, słusznie 
odżegnują się od takich mrzonek 
i retorycznie wspierają ukraińską 
walkę, ale jednocześnie wzywają 
do ograniczenia pomocy wojsko-
wej, tak jakby krytycznymi anali-
zami ludowych zrywów, dobrymi 
słowami czy listami poparcia moż-
na było odeprzeć rosyjskie tanki 
i samoloty. Być może obecna wojna 
oznacza kres jednowymiarowego 
świata, w którym wszystko można 
wytłumaczyć działaniami jednej, 
wszechmocnej siły (w zależności od 
wyznawanej wielkiej teorii będzie 
to europejski kolonializm, globalny 
kapitalizm albo najogólniej: impe-
rium). Niestety, ta mądrość będzie 
zbudowana na krwawych funda-
mentach zniszczonych ukraińskich 
miast, podobnie jak przekonanie, 
że „nigdy więcej” zostało ufundo-
wane na ruinach warszawskiego 
getta. (Kuba Szreder)

CYBERATAK
Cyberatak to nielegalne wykorzy-
stanie systemów lub sieci kompu-
terowych do szkodliwych działań, 
w tym między innymi do nieauto-
ryzowanego dostępu do danych, 
manipulowania nimi, kradzieży, 
a także szantażu. Poddane cybera-
takom mogą być zarówno pojedyn-
cze osoby, firmy oraz instytucje, jak 
i całe państwa. Najczęstsze przy-
kłady takich działań to: złośliwe 
oprogramowanie, które można nie-
świadomie zainstalować na swo-
im sprzęcie, klikając w podejrzany 
link; phishing polegający na pod-
szywaniu się pod inną osobę w celu 
wyłudzenia danych; DDoS (distri-
buted denial of service), powodują-
cy przeciążenie serwera z powodu 
celowo wysyłanej zbyt dużej liczby 
zadań; a także man in the middle 
(człowiek pośrodku), polegający na 
przejęciu niezbędnych do logowa-
nia danych, np. przez podstawienie 
fikcyjnej strony sklepu, wykorzystu-
jąc otwartą sieć Wi-Fi. Liczba cybe-
rataków stale rośnie – jeśli przykła-
dowo w 2015 roku odnotowano ich 
ponad 1,5 biliona, to w 2021 roku 
było ich niemal 5,3 biliona (dane So-
nicwall, 2022). Co ciekawe, 98% cy-
berataków opiera się na socjotech-
nice, gdzie to nie technologia, ale 
człowiek stanowi najsłabsze ogni-
wo. Dlatego nie bez powodu w po-
dejrzanych e-mailach najczęściej 
można znaleźć załączniki (ze zło-
śliwym oprogramowaniem) o nie-
winnych nazwach „dokument”, 
„rabat” lub „reklamacja”. (Helena 
Chmielewska-Szlajfer)
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KANAPKOWA LEWICA
Kanapowa lewica, mityczna for-
macja: rozleniwiona, syta, popi-
jająca sojowe latte w wielkomiej-
skich kawiarniach, dziś pojawia się 
już tylko w leciwych, dawno prze-
brzmiałych (i być może od zawsze 
całkowicie mijających się z praw-
dą) legendach. Obecnie wyparła 
ją lewica „kanapkowa”, która od 
pierwszych dni rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę rzuciła się na pomoc. 
Dzień i noc przygotowuje posiłki 
dla osób uchodźczych, organizuje 
zbiórki leków i transporty. Progre-
sywne środowiska – artystki, akty-
wiści, pracowniczki kultury – ode-
rwały się od książek, Netflixa i inb 
na Facebooku i rzuciły do noży 
i desek. Zamiast walczyć o global-
ny, w pełni zautomatyzowany, luk-
susowy komunizm, wielkomiejski 
aktyw zajmuje się zapewnieniem 
posiłków dziesiątkom tysięcy lu-
dzi, którzy po wielu dniach ciężkiej 
i niebezpiecznej podróży dociera-
ją na polskie dworce kolejowe i au-
tobusowe. Wydaje się, że w ostat-
nich tygodniach głównym zajęciem 
środowisk artystycznych w Pol-
sce jest pomoc osobom w kryzysie 
uchodźczym, a niektóre instytucje, 
jak Biennale Warszawa czy BWA 
Wrocław, dosłownie zamieniły się 
w noclegownie. Jedno z centrów 
operacyjnych „kanapkowej lewicy” 
działa w Solidarnym Domu Kultury 
„Słonecznik” (patrz: Słonecznik), 
gdzie dzięki grupie Blyzkist (patrz: 
welcome pack) i pracy setek wolon-
tariackich rąk w marcu 2022 roku 
produkowano tysiące kanapek. 
W tego rodzaju realną działalność 
pomocową może włączyć się każdy, 
a proste czynności, takie jak kro-
jenie kromek chleba, smarowanie 

masłem oraz układanie warstw 
sera, sałaty i ogórków kiszonych, 
ma właściwości terapeutyczne i ko-
jąco wpływa na osoby cierpiące na 
nieustanną gonitwę myśli o wojnie 
(być może dlatego, że mając ręce 
zajęte bułkami, nie da się nieustan-
nie scrollować newsów). Wyda-
je się, że chwilowo na plan dalszy 
odsuwa się temat kryzysu klima-
tycznego, choć dzień po dniu coraz 
mocniej się przekonujemy, że eko-
bójstwo, terroryzm energetyczny 
czy uzależnienie Europy od paliw 
kopalnych to prawdziwe, dawno już 
zdiagnozowane i szeroko opisy-
wane problemy. Kanapkowa lewi-
ca mogłaby wykrzyczeć chóralnie: 
„A nie mówiłyśmy?”. (Biuro Usług 
Postartystycznych)

KIEROWCA
Kierowca jeździ samochodem zna-
jomej albo pożyczonym busem, na 
okrągło odbierając i przekazując 
dalej kluczyki, dowody rejestracyj-
ne, paragony za bardzo drogie pa-
liwo i mandaty za złe parkowanie. 
Ma specyficzną funkcję w pomo-
cowej logistyce transportowej; jest 
jej kluczowym elementem, a jed-
nocześnie w trakcie jazdy (czyli 
przez większość czasu) jest trudno 
dostępny. Kiedy wiezie się ze sobą 
pasażerki, ważniejsze niż kontrolo-
wanie kątem oka przelatujących na 
Signalu wiadomości jest pokazanie 
komuś ładnego widoku czy opo-
wiedzenie o miejscu, do którego się 
zmierza.
Kierowcy to osoby czekające na 
Dworcu Zachodnim na nowo przy-
byłych, aby zawieźć ich do tym-
czasowych domów. Kierowca to 
pan Wojtek, który codziennie rano 
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czeka na wiadomość, którym auto-
karem ma jechać na granicę, w za-
leżności od tego, ile osób czeka tam 
na kurs do Warszawy. Kierowcy 
to hiszpańska para przejeżdżająca 
w pomocowym zrywie pół Europy, 
aby stać przez cały dzień w Hali Ki-
jowskiej z kartonem w ręku, oferu-
jąc podwózkę do Niemiec, Czech, 
Austrii, Szwajcarii. Kierowcy to 
brytyjscy emeryci, którzy kupili 
busa, aby kursować między Polską 
a Ukrainą, przewożąc leki, sprzęt, 
zaopatrzenie sanitarne, oferując się 
do dyspozycji grup na miejscu. Jed-
nego dnia śpią na podłodze w ko-
ściele, następnego odwiedzają war-
szawskie skłoty.
Kierowcy to ogromna siat-
ka, w której wciąż jest mnóstwo 
dziur. Łatamy je na bieżąco. (Olga 
Roszkowska)

LEKCJE JĘZYKA
Nasze „lekcje języka” wcale nie słu-
żą temu, żeby nauczyć się „popraw-
nego” posługiwania się nim w mo-
wie i piśmie – przecież nie jesteśmy 
francuską arystokracją! ;) Udział 
warsztatach z ukraińskiego to 
o wiele lepsza propozycja – możecie 
nauczyć się rozumieć i komuniko-
wać w języku ogromnego, wolnego 
państwa, a jednocześnie pomagać 
osobom w potrzebie! 
Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do 
nowego kraju. Nie znasz ani sło-
wa w obcej mowie, więc nawet nie 
wiesz, jak poprosić kogoś o pomoc. 
A tutaj niespodziewanie podcho-
dzi do ciebie nieznana osoba i pyta 
w twoim języku: Привіт, як я можу 
вам допомогти? (Pryvit, yak ya 
mozhu vam dopomohty?). Od razu 
robi się lżej na duszy. Lekcje języka 

ukraińskiego, które organizuje-
my w Polsce, mają na celu dokład-
nie to: przybliżyć do siebie ludzi, 
bo bliskość jest właśnie tym, cze-
go najbardziej brakuje uchodźcom 
z Ukrainy.
Na zajęciach z ukraińskiego, prowa-
dzonych przez uchodźców dla zain-
teresowanych Polaków (i nie tylko), 
uczą języka, który pod względem 
melodyjności plasuje się na drugim 
miejscu na świecie. Oznacza to, 
że pomimo licznym podobieństw 
z polskim w trakcie waszej przygo-
dy z ukraińskim napotkacie wiele 
trudności. Ale uwierzcie mi – kiedy 
bardzo się chce, nauka idzie szybko 
i gładko. Niezmiernie się cieszę, że 
tak wiele różnych osób mieszkają-
cych w Polsce chce uczyć się ukra-
ińskiego – sama ta myśl rozgrzewa 
mi serce. To jeden z tych momen-
tów, kiedy naprawdę dociera do 
mnie znaczenie takich słów jak 
„siostrzeństwo” i „wsparcie”.
Jeśli chcesz uczyć się ukraińskiego 
słownictwa, zasubskrybuj @ukra-
iniandaily na Instagramie. Razem 
z moim przyjacielem codziennie 
postujemy jedno słowo po ukra-
ińsku, angielsku i polsku. Nasza 
metoda działa lepiej z Duolingo – 
potwierdzają to przez brytyjscy na-
ukowcy! ;) (Olesia Slyviana)

RECEPTA
Recepta powstaje szybko. Jest nie 
tylko dokumentem, ale też „pro-
cesem dokumentarnym”: urucha-
mia wydarzenia, zapewnia leki i ich 
przyjmowanie. Decyduje o spo-
sobie życia i o opiece nad życiem. 
Kilkanaście lat temu recepty były 
drukami przygotowywanymi przez 
przychodnie i szpitale, skrupulatnie 
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przycinanymi od linijki do właści-
wych rozmiarów; farmaceutki mie-
rzyły je następnie szablonem w ap-
tece i akceptowały rozmiar, a często 
odmawiały wydania leków, jeśli był 
niewłaściwy. Dopiero później wpro-
wadzono zasadę, że dla rodziny 
i dla siebie lekarze mogą pisać na 
dowolnym skrawku papieru, nawet 
papieru pakowego, byle z piecząt-
ką, danymi pacjentów i zapisem 
leku. Obecnie istnieje system elek-
troniczny, w którym wytwarzany 
jest PIN leku, ciąg cyfr, powiązany 
z danymi pacjentów – wystarczy je 
podać w aptece.
Od 24 lutego 2022 uchodźcy wojen-
ni z Ukrainy przybywają do Polski 
bez niczego, z drobnymi bagażami, 
potrzebując wszelkiej pomocy, rów-
nież leków. Ale też w drugą stro-
nę, do wielu miast Ukrainy, trzeba 
szybko wysyłać transporty lekarstw, 
najczęściej leków „zwykłych”, co-
dziennych, dla ludzi chorujących 
przewlekle, często osób starszych. 
Wśród lekarzy od razu powstały 
liczne pomysły, jak wystawić recep-
ty na potrzebne leki. Najprościej – 
pomyśleliśmy ze znajomymi z pra-
cy – będzie wypisywać recepty na 
siebie i na rodzinę, pro auctore i pro 
familiae, zebrać je razem i rozda-
wać ludziom potrzebującym. Wy-
dawało się zatem, że w moim oto-
czeniu w pierwszych tygodniach 
rosyjskiej napaści na Ukrainę wszy-
scy zachorowali. Dręczyły nas cho-
roby naczyń i serca, cukrzyca i inne 
choroby metaboliczne, zapalenia 
bakteryjne, a także, przewlekłe 
choroby psychiczne i neurologicz-
ne. Po pierwszym zrywie wypi-
sywania recept pojawiły się inne 
możliwości, wypisywanie leków na 
numer PESEL, recepty drukowane. 

Po burzliwym otwarciu, dokument 
stał się ponownie jedynie doku-
mentem. (Tomasz Rakowski)

RUSKIE TROLLE
Ogólny termin odnoszący się 
do kont szerzących dezinforma-
cję w internecie, stosujących do 
tego kontrowersyjną i napastliwą 
formę, przede wszystkim w me-
diach społecznościowych. Dezin-
formacja ta służy – faktycznie lub 
w domniemaniu – interesom rosyj-
skich władz, które poprzez inspi-
rowanie wewnętrznych konflik-
tów starają się rozsadzić od środka 
państwa, które uznają za konku-
rencję lub zagrożenie. Konta ru-
skich trolli często śledzi niewielu 
innych użytkowników, za to same 
trolle nierzadko działają we wza-
jemnym sprzężeniu na zasadzie 
kopiuj-wklej, aby zwiększyć licz-
bę podań dalej. Choć działalność 
ruskich trolli notuje się od 2012 
roku (m.in. Młodzieżowy Demo-
kratyczny Antyfaszystowski Ruch 
„Nasi”), zrobiło się o nich głośno 
w 2016 roku, kiedy zalew dezinfor-
macji w amerykańskich mediach 
społecznościowych wpłynął na 
kampanię prezydencką w Stanach 
Zjednoczonych. W Europie ruskie 
trolle mają swój udział w szerze-
niu antyunijnych opinii, poza tym 
specjalizują się również w antysz-
czepionkowych kłamstwach oraz 
obecnie w antyukraińskiej propa-
gandzie. Jednocześnie termin ten 
może odnosić się konkretnie do 
Agencji Badań Internetowych, fir-
my w Petersburgu należącej do 
współpracownika prezydenta Ro-
sji Władimira Putina, Jewgieni-
ja Prigożyna, która specjalizuje 
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się w propagowaniu dezinforma-
cji za pomocą swojej własnej tzw. 
farmy trolli. 23 lutego 2022 roku, 
dzień przed napaścią Rosji na 
Ukrainę, Rada Unii Europejskiej 
nałożyła na ABI sankcje z powo-
du siania dezinformacji na temat 
Ukrainy dotyczących aneksji Kry-
mu, konfliktu w Donbasie oraz 
prób wpływu na wybory. (Helena 
Chmielewska-Szlajfer)

SEGREGACJA
Trwający od sierpnia 2021 roku na 
granicy polsko-białoruskiej kry-
zys humanitarny dobitnie poka-
zał, jak traktowane są przez rząd 
osoby mające prawo do ubiegania 
się w Polsce o ochronę międzyna-
rodową. Przedłużany cichaczem 
stan wyjątkowy, oznaczający od-
cięcie dostępu do potrzebujących 
pomocy czy nielegalne zawracanie 
na Białoruś osób przekraczających 
granicę (tzw. pushbacki), stał się 
przygnębiającą codziennością. 
Te trwające nadal bezprawne dzia-
łania wybrzmiewają jeszcze gło-
śniej w obliczu przyjęcia przez Pol-
skę w kilka tygodni ponad dwóch 
milionów uchodźców z Ukrainy. 
Gorzko brzmią słowa przedsta-
wicieli polskiego rządu, którzy 
w sierpniu grozili, że jeśli wpuści-
my kilka osób, to później będzie ich 
przybywać coraz więcej i więcej, 
a przecież Polska nie ma zasobów, 
by je przyjąć. Teraz darmowe trans-
porty, noclegi, wsparcie medyczne 
czy prawne stały się możliwe z dnia 
na dzień.
W tej sytuacji (oprócz poczucia 
niesprawiedliwości, żalu, bezsil-
ności…) nasuwa się pytanie: dla-
czego jedni są witani w Polsce 

z otwartymi ramionami, podczas 
gdy inni muszą kryć się przed stra-
żą graniczną w lasach? Czym różnią 
się uciekający przed wojną Ukraiń-
cy od Afgańczyków, Nigeryjczyków 
czy Syryjczyków? Wojna jest kosz-
marem w każdym z krajów świa-
ta i każdej uciekającej przed nią 
osobie tak samo należy się pomoc, 
bez względu na kolor skóry, po-
chodzenie, czy wyznanie. (Natalia 
Jakoniuk)

SŁONECZNIK
„Słonecznik” to nie tylko znak roz-
poznawczy światowego ruchu prze-
ciwko broni nuklearnej, ale także 
narodowy kwiat Ukrainy – kraju, 
który jest największym na świecie 
eksporterem oleju słonecznikowe-
go. Słoneczniki stały się symbo-
lem ukraińskiego oporu i nadziei, 
kiedy tuż po rozpoczęciu rosyjskiej 
inwazji świat obiegło viralowe wi-
deo z kobietą podającą rosyjskim 
żołnierzom garść nasion słonecz-
nika i przepowiadającą: „Umrzecie 
na mojej ziemi. Włóżcie nasiona do 
kieszeni, niech chociaż słoneczni-
ki po was wyrosną”. „Słonecznik” 
to prowadzony przez grupę Blyz-
kist (patrz: welcome pack) solidar-
nościowy dom kultury, działają-
cy w biurowej siedzibie Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
przy ulicy Pańskiej. Z jednej strony 
ta oddolna i improwizowana ini-
cjatywa wpisuje się w „solidarną” 
historię muzealnictwa (jak prze-
kształcenie Muzeum Sztuki w Mal-
mö w dom dla więźniarek oswobo-
dzonych obozów koncentracyjnych 
w 1945 roku czy tworzenie baz 
żywności w amerykańskich muze-
ach podczas pandemii COVID-19), 
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z drugiej miała ona, zwłaszcza 
w pierwszej fazie, więcej wspólne-
go z okupacją instytucji niż „pro-
jektem artystycznym”. Oprócz ka-
napek (patrz: kanapkowa lewica), 
dzięki Fundacji Kobiety Wędrowne 
powstają tam także ciepłe posiłki, 
zbierane są leki i sprzęt medycz-
ny (patrz: zbiórka), a swoje usługi 
świadczy grupa Zdjęcia do Doku-
mentów (patrz: zdjęcia do doku-
mentów) oraz prawnicy wspierający 
uchodźców BIPOC (patrz: segrega-
cja). W „Słoneczniku” prowadzimy 
zajęcia dla dzieci ze studentkami 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
warsztaty z języka polskiego i ukra-
ińskiego (patrz: lekcje języka), 
a w weekendy organizujemy wyda-
rzenia związane z ukraińską kultu-
rą i sztuką (czytanie poezji, pokazy 
filmów, spotkania, wykłady o sztu-
ce i architekturze) oraz sesje anty-
stresowe i ćwiczenia oddechowe. 
Mieści się tu także baza think-tan-
ku zajmującego się dezinformacją, 
wojnami informacyjnymi i „west-
plainingiem” (patrz: westsplaining 
– niechlubnym termin, który nie-
wątpliwie ma szansę stać się sło-
wem roku 2022). „Słonecznik” jest 
czynny od czwartku do niedzieli, 
a pełny program można znaleźć na 
stronie: artmuseum.pl/pl/cykle/
slonecznik-solidarny-dom-kultury, 
na Instagramie: @blyzkist i @sd-
kslonecznik, oraz na szybie Domu 
Kultury przy ulicy Pańskiej 3. (Biuro 
Usług Postartystycznych)

WELCOMEPACK / 
ВЕЛКОМПАК / ВІТАЛЬНА 
ПАЧКА 
Jeszcze przed rozpoczęciem peł-
nej inwazji Rosji na Ukrainę, 

w kwietniu 2021 roku, w ramach 
akcji artystycznej przygotowaliśmy 
40 „welcomepacków”, które roz-
dawaliśmy na Dworcu Zachodnim. 
Welcomepack składał się z posił-
ku przygotowanego przez Słuszną 
Strawę oraz ulotki informacyjnej 
w języku rosyjskim i ukraińskim, 
w której znajdowały się informa-
cje o Warszawie i organizacjach, 
do których osoba migrancka może 
zwrócić się o pomoc. W ten spo-
sób chcieliśmy okazać wsparcie 
przyjeżdżającym i najzwyczajniej 
w świecie przywitać ich w nowym 
miejscu. Sami dobrze wiemy, jak 
to jest znaleźć się w obcym kraju, 
nie znać nikogo, czuć się zupeł-
nie wyalienowanym. Nie mieli-
śmy wtedy pojęcia, że rok później 
powtórzymy tę akcję, zwiększając 
liczbę paczek stukrotnie, i że dołą-
czy się do nas cała Warszawa, a na-
wet cała Polska. Dziś welcomepacki 
rozdają na dworcach wolontariusz-
ki, a w prywatnych domach – osoby 
przyjmujące pod swój dach rodziny 
uchodźcze. Welcomepack zaspoka-
ja podstawowe potrzeby człowieka 
– zapewnia odrobinę bezpieczeń-
stwa i sytości. Kanapka, manda-
rynka, batonik, chusteczki, mała 
butelka wody, ulotka. Spakować do 
worka. I znowu: kanapka, manda-
rynka, batonik… To okazanie troski 
i gościnności. Pokazywanie, że nie 
jesteśmy/ nie jesteście w tym sami 
– zawsze jest ktoś obok. Welcome-
pack jest sprawą wspólną. Każdy 
się do niego dokłada, robi swoją 
część, przynosi swój składnik. Każ-
dy pomaga, jak może, a razem da-
jemy z siebie więcej niż każdy osob-
no. (BLYZKIST)
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WESTSPLAINING,  
CZASAMI WESTPLAINING
„Westsplaining” to neologizm, któ-
ry – choć był w użyciu przed rozpo-
częciem pełnej rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę – od niedawna nabrał 
niezwykłej popularności, w szcze-
gólności w mediach społecznościo-
wych. Jest on skonstruowany analo-
gicznie do pojęcia „mans plaining”, 
opisującego protekcjonalną po-
stawę mężczyzn, którzy czują się 
w obowiązku nieustannie objaśniać 
kobietom świat (często tłumaczą 
sprawy, z których kobiety dosko-
nale zdają sobie sprawę). „Wests-
plaining” odnosi się także „whites-
plainingu”, czyli wyższościowego 
sposobu, w jaki osoby białe „wyja-
śniają” rzeczywistość osobom nie-
białym. Oba terminy podkreślają 
pobłażliwą postawę, jaką objaśnia-
jący przyjmuje wobec rzekomo 
mniej inteligentnego słuchacza, za-
kładając, że jego rozumienie świa-
ta jest ograniczone ze względu na 
rasę, płeć czy narodowość.
Westsplaining możemy postrzegać 
jako klasyczną kolonialną strate-
gię uprzedmiotowienia podmio-
tu. Westsplainer zakłada z góry, że 
wschodnioeuropejski kraj nie jest 
zdolny do samodzielnego kontrolo-
wania czegokolwiek ani podejmo-
wania jakichkolwiek niezależnych 
decyzji. Westsplainerzy często uni-
kają zapraszania do dyskusji praw-
dziwych świadków wydarzeń, np. 
wojny, czy obywateli kraju, który 
opisują, rzekomo zachowując w ten 
sposób neutralność i obiektywny 
dystans. Obecnie westsplainig jest 
niezwykle popularny w kręgach eu-
ropejskiej i amerykańskiej anty-
wojennej lewicy, która w kontek-
ście inwazji na Ukrainę otwarcie 

potępia każdy rodzaj przemocy, 
w tym militarne działania obronne, 
w imię pacyfistycznych ideałów, nie 
zważając na to, kto w tej sytuacji 
jest oprawcą, a kto próbuje ratować 
życie. (Valeria Schiller)

WOLNE ŁÓŻKO
Dla wolontariuszy i wolontariu-
szek Grupy Zasoby wolne łóżko to 
nie to polowe w masowych nocle-
gowniach, tylko to, na które składa 
się miękki materac i czysta pościel, 
pod którym jest podłoga i nad któ-
rym jest sufit i dach. W ciągu 31 
marcowych dni takie łóżka znalazło 
w domach w Warszawie i pod War-
szawą blisko 5600 osób z Ukrainy, 
które trafiły na Dworzec Zachod-
ni. Łóżka na tranzyt i na dłużej. Te, 
które miały być na chwilę, wie-
lokrotnie stawały się łóżkami na 
stałe, a goszczący – nową rodziną 
uciekinierów i uciekinierek. Te na 
dłużej, ze względu na emocje, nie-
dopasowanie, były czasami grzane 
krócej. Wszyscy mamy swoje gra-
nice, dyskomfort jest realny, także 
dla polskich gospodyń i gospoda-
rzy. Za każdym z tych łóżek idzie 
jednak pełna nadziei obietnica – 
schronienia, otwartych ramion, 
ciepłego posiłku, odpoczynku, peł-
nego zrozumienia milczenia lub 
pełnych empatii rozmów. Spełnio-
na obietnica wolnego łóżka w na-
szych domach to teraz najbardziej 
namacalne wsparcie, jakie możemy 
ofiarować osobom uchodźczym. 
Udzielając go, otrzymujemy w za-
mian najcenniejsze doświadcze-
nie – bliskość z drugim człowiekiem 
w dobie kryzysu. (Grupa Zasoby 
Warszawa – schronienie dla osób 
z Ukrainy)



ZBIÓRKA
W drugim dniu rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę zorganizowaliśmy spon-
taniczną zbiórkę lekarstw i najpo-
trzebniejszego sprzętu medyczne-
go dla kogoś, kto podróżował bez 
biletu powrotnego do rodzinnego 
Kijowa, by zaciągnąć się tam do 
wojska. Od tego czasu nasza zbiór-
ka ewoluowała w ustalony szlak 
transportów, które średnio raz w ty-
godniu wyjeżdżają spod stołecz-
nej Palmiarni w głąb wstrząsanej 
kryzysem humanitarnym Ukrainy. 
Nasza inicjatywa zbiórki sprzętu 
medycznego dla Ukrainy, która od 
dnia rosyjskiej inwazji rankiem 24 
lutego stoi w ogniu, to efekt współ-
pracy fundacji Bądź, kolektywu 
Blyzkist, Muzeum Sztuki Nowocze-
snej w Warszawie i niezliczonych 
osób prywatnych – koordynatorów, 
kierowców, tłumaczy, ratowników 
medycznych, prawników, wolon-
tariuszek sił zbrojnych i obrony 
terytorialnej Ukrainy – sprzymie-
rzonych w przekonaniu, że kryzys 
humanitarny w Ukrainie musi uru-
chomić natychmiastową redystry-
bucję środków ratujących życie, 
zebranych w krajach nieobjętych 
stanem wojny.
W tym momencie koncentrujemy 
się na wysyłaniu pomocy humani-
tarnej do dwóch szpitali w Ukra-
inie: w Chernivtsi i Kijowie, i do 
szpitali w największym kryzysie 
(Charków, Żytomierz), we współ-
pracy z organizacją po stronie ukra-
ińskiej. Działamy na podstawie 
przesyłanej nam bezpośrednio od 
szpitali listy potrzeb oraz oficjal-
nej prośby skierowanej do naszej 
fundacji od dowódcy z Chernivtsi. 
Nawiązaliśmy też kontakt z funda-
cją Jestem Przyszłością Ukrainy, 
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wspierającą najbardziej bezbronne 
dzieci w Ukrainie – sieroty, dzie-
ci pozbawione opieki rodziciel-
skiej, dzieci z niepełnosprawnością 
ruchową i rozwojową oraz scho-
rzeniami wymagającymi pomocy 
i leczenia. Każdorazowo po prze-
kazanym transporcie otrzymujemy 
potwierdzenie odbioru towaru, co 
daje nam gwarancję, że leki i sprzę-
ty medyczne trafiają wprost do 
potrzebujących. 
Nasza zbiórka nie ma identyfika-
cji wizualnej, nazwy, lidera ani sta-
łego zespołu, bo jej jedyną funkcją 
jest pomoc. Tym niemniej zde-
cydowaliśmy, aby nazwiska tych, 
których niestrudzona, darmowa 
praca poświęcona jest bezbron-
nym, wybrzmiały w tym haśle. Są 
to: Kaja Kusztra, Orina Krajewska, 
Maria Nowakowska, Juliana Za-
gurska, Tetiana Skrypnyk, Taras 
Gembik, Asia Jakubowicz, Krzysz-
tof Nowiński, Sonia Kieryluk, Mag-
da Roszkowska, Coco, Franciszek 
Ledóchowski, Marcin Wyszkowski 
i wiele innych wspaniałych wspiera-
jących nas osób.

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW
Czego najbardziej potrzebują oso-
by, które uciekając przed rosyjską 
inwazją, docierają do Polski? Trans-
portu (patrz: transport), ciepłego 
jedzenia i picia (patrz: kanapkowa 
lewica), noclegu (patrz: wolne łóż-
ko) oraz… zdjęcia.
Zdjęcia do Dokumentów to inicja-
tywa, której celem jest wspieranie 
osób uchodźczych poprzez tworze-
nie i udostępnianie za darmo por-
tretów fotograficznych niezbęd-
nych w procesie legalizacji pobytu. 
Impulsem do podjęcia działania 



był nagły wzrost zapotrzebowania 
na ekspresowe usługi fotograficz-
ne wśród osób przybywających do 
Polski z terenów objętych wojną. 
Zdjęcia do dokumentów mają cha-
rakter identyfikacyjny i najczęściej 
są potrzebne osobom uchodźczym, 
aby uzyskać meldunek w Polsce lub 
złożyć podanie o wizę umożliwiają-
cą wyjazd do innego kraju.
Od początku marca grupa Zdję-
cia do Dokumentów prowadzi dwa 
mobilne zakłady fotograficzne 
w Warszawie: w Teatrze Nowym na 
Mokotowie oraz w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Śródmieściu. Foto-
grafowie/fotografki wspierani przez 
grupę wolontariuszy/wolontariu-
szek wykonali dotychczas ponad 
2200 kompletów zdjęć. Każda oso-
ba zgłaszająca się do punktu otrzy-
muje sześć papierowych fotografii 
w określonym formacie (najczę-
ściej 35 × 45 mm) oraz plik cyfrowy 
ze zdjęciem na maila. Dzięki temu 
osoby uchodźcze mogą zaopatrzyć 
się w pakiet fotografii, który w nie-
dalekiej przyszłości mogą wykorzy-
stać w różnych procesach biurokra-
tycznych. Oczekiwanie w kolejce, 
pozowanie, strojenie min, obrób-
ka, druk – wszystkie te czynności 
stanowią też okazję do powitania 
oraz poznania osób, które od kilku 
tygodni nieustannie przybywają do 
Polski.
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publiczności ukraińsko- i rosyjskojęzycznej 
mieszkającej w Polsce. Zajmujemy się 
tematem dostępności instytucji kultury 
dla migrantów i migrantek, organizujemy 
wielojęzyczne warsztaty, współpracujemy 
z artystami i artystkami, pochodzącymi zza 
wschodniej granicy Polski.

Helena Chmielewska-Szlajfer – socjolożka, 
adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, 
visiting fellow w London School of 
Economics and Political Science. Autorka 
m.in. Reshaping Poland’s Community 
after Communism: Ordinary Celebrations. 
Bada codzienne praktyki demokratyczne 
oraz politykę w internetowych tabloidach 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii.

Grupa Zasoby Warszawa – schronienie 
dla osób z Ukrainy – oddolna grupa 
pomagająca osobom uchodźczym 
w znalezieniu noclegu i transportu 
w Warszawie i okolicach. FB:  
www.facebook.com/groups/zasobygrupa

Natalia Jakoniuk – członkini zespołu 
ds. fundraisingu i promocji w Fundacji 
Ocalenie, absolwentka zarządzania 
w kulturze i sztuce na King’s College 
London. Wspiera działania Fundacji przy 
granicy polsko-białoruskiej.

Tomasz Rakowski – pracuje w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, 
współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Etnolog, 
kulturoznawca, antropolog, prowadzi 
badania w Polsce i w Mongolii. Lekarz, 
specjalista medycyny ratunkowej.

Olga Roszkowska – artystka, filmowczyni 
i badaczka. W swojej interdyscyplinarnej 
praktyce podejmuje tematykę związaną 
z przestrzeniami ekstrakcji i kolonizacji 
przyrody, obserwując opór, adaptację 
i regenerację międzygatunkowych 
wspólnot. Członkini grupy Zakole 
i Spółdzielni „Krzak”, wykładowczyni Royal 
Academy of Arts w Hadze.

Valeria Schiller – ukraińska kuratorka, 
historyczka i krytyczka sztuki. Obecnie 
mieszka w Berlinie. Przed rozpoczęciem 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę wykładała 
historię sztuki na Kijowskiej Akademii 
Sztuki Medialnej. Aktualnie pracuje 
jako redaktorka naczelna portalu 
artslooker.com, poświęconego ukraińskiej 
sztuce współczesnej.

Olesia Slyviana – Cześć, mam prawie 
19 lat i nigdy nie chciałam być lingwistką 
specjalizującą się w języku ukraińskim. 
Minęło trochę czasu, wydarzyły się pewne 
rzeczy i dziś cieszę się, że mogę tak o sobie 
mówić!

Kuba Szreder – wykładowca na Wydziale 
Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, socjolog 
i niezależny kurator. W 2015 roku obronił 
doktorat na Loughborough University 
School of the Arts nt. politycznych 
i ekonomicznych aspektów niezależnych 
projektów kuratorskich. Jest redaktorem 
wielu książek i katalogów oraz autorem 
tekstów z zakresu socjologii i teorii sztuki 
publikowanych w Polsce i za granicą.

Zdjęcia do Dokumentów – grupa 
fotografek i fotografów świadczących 
darmowe usługi foto osobom uchodźczym. 
FB: www.facebook.com/Zdj%C4%99cia-
do-dokument%C3%B3w-105271212110379

AUTORKI I AUTORZY:

Biuro Usług Postartystycznych – 
jednostka funkcjonująca w ramach 
struktury Fundacji Nowej Kultury Bęc 
Zmiana, której celem jest wspieranie 
ruchów społecznych i politycznych 
działaniami artystycznymi oraz 
wzmacnianie różnych form aktywizmu.

BLYZKIST – projekt badawczy stworzony 
przez Marię Beburię (ur. w 1997 roku 
w Odessie w Ukrainie) i Tarasa Gembika 
(ur. w 1996 roku w Kamieniu Kaszyrskim 
w Ukrainie), poświęcony rozwojowi 
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 Hanna Shumska, Ogród wirtualnych kolonizatorów II, 190 x 130 cm, akryl/sitodruk/płótno,  2019
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CO 
Z NAMI 
ROBIĄ ROBIĄ 
MAPY?MAPY?

O podwójnej roli map jako narzędzia manipulacji i oporu 
z HANNĄ SHUMSKĄ 

rozmawia JOANNA GLINKOWSKA
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Wojna hybrydowa, cyberpropaganda i manipulacja infor-
macjami w mediach to tematy, o których mówi się szcze-
gólnie często w ostatnich miesiącach – od eskalacji woj-
ny w Ukrainie. Ty poruszasz te kwestie w swojej sztuce 
od kilku lat. Wokół nich zorientowany jest twój projekt 
dyplomowy Tymczasowa mapa, tymczasowe miejsca, ale 
też większość wcześniejszych prac. Dlaczego zaczęłaś 
tworzyć prace na ten temat?

Hanna Shumska: Robię prace na ten temat od 2018 roku, kiedy 
przyjechałam do Polski. Wtedy agresja Rosji na Ukrainę eskalowa-
ła, a jesienią wprowadzono stan wojenny w dziesięciu obwodach 
w Ukrainie. Odczuwałam duże napięcie. Mój niepokój był tym 
większy, że byłam daleko. Martwiłam się o swoich bliskich. Zresz-
tą to napięcie obecne jest nieustannie od początku wojny w 2014 
roku, kiedy Rosja anektowała Krym, rosyjskie siły zbrojne pojawiły 
się w obwodzie donieckim i ługańskim. Wszyscy po prostu sta-
rali się o tym nie myśleć i spodziewali się, że skończy się tak jak 
w Gruzji z Abchazją i Osetią, czyli sytuacja zostanie zamrożona. 
Tak się nie stało. Podczas tych ośmiu lat w Ukrainie zginęło kilka 
tysięcy wojskowych i setki cywili. To już wtedy była wojna, tylko 
w mediach używano słowa „konflikt”. To wszystko wpłynęło na 
moją twórczość. Działania w mediach w ramach wojen hybrydo-
wych, propaganda szerzona przy pomocy farm trollów, prowadzą 
do bardzo realnych skutków, mają znaczący wpływ na wydarzenia 
rzeczywiste. 

Co szczególnie przykuwa twoją uwagę? Jakie z perspek-
tywy osoby, która analizuje wpływ propagandy prowa-
dzonej w internecie, widzisz nieoczywiste aspekty tych 
działań?

Dystrybucja fake newsów odbywa się bardzo szybko. Pracują nad 
tym zespoły ludzi. Szybkość powstawania fałszywych odpowiedni-
ków prawdziwych wiadomości sprawia, że te fałszywa informacje 
wydają się wiarygodne i trudno jest stwierdzić, co jest z pierwszej 
ręki. Moja rodzina pochodzi z Irpienia. Moi rodzice wyjeżdża-
li z obwodu kijowskiego w marcu. W tym czasie był zniszczony 
most w Irpieniu. Zdjęcia wtedy obiegły cały Internet. Na miejscu 
wojskowi pomagali ludziom przedostać się na drugą stronę, żeby 
potem przewieźć ich na dworzec w Kijowie. Wiedziałam o tym 
z bezpośredniego źródła, od wolontariuszy i rodziców, z którymi 
byłam w kontakcie. Momentalnie pojawił się przekaz zupełnie 
odwracający sytuację: most rzekomo miał być w Mariupolu, a woj-
skowi mieli strzelać do ludzi. Zazwyczaj tak to działa. W sekundę 
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pojawia się odwrotna wiadomość, ale bazująca na prawdzie. 
Kolejna rzecz to ilość. Fake newsy tworzą wrażenie nadmiaru in-
formacji. Sprawiają, że prawdziwa informacja zaczyna tonąć pod 
warstwami tych nieprawdziwych. No i trzecia kwestia: to jest 
wszędzie, nawet tam, gdzie najmniej się spodziewasz. Od bohate-
rów bajek po grupy na Facebooku, które wcześniej dotyczyły eko-
logii i praw człowieka. 

Jak widzisz w tym rolę artystek i artystów?
Miałam wątpliwości, czy dalej tworzyć. Osoby, które zajmują się 
i interesują się sztuką współczesną, to mała bańka. Czy wszy-
scy artyści muszą teraz iść robić kanapki, pomagać uchodźcom, 
być wolontariuszami? A na ile ważna jest sama sztuka? Kiedy 
kilka lat temu byłam na Euromajdanie i robiłam kanapki, i po-
magałam sprzątać z koleżanką, też artystką, jeden mężczyzna 
z obrony terytorialnej zapytał nas, czym się zajmujemy. Kiedy 
odpowiedziałyśmy, jesteśmy artystkami, powiedział: „Słuchajcie, 
a za co my tu walczymy? Na kanapki akurat jest dużo chętnych, 
a my tu jesteśmy, żeby wesprzeć naszą kulturę, wy jesteście 

Hanna Shumska, Linia przemieszczenia, (fragment), ołówek/papier, 2019
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przedstawicielkami kultury”. Ostatnio rozmawiałam o sensie two-
rzenia sztuki z Natalką Revko, kuratorką ukraińską, która obecnie 
przygotowuje w Gdańsku artystyczną interwencję pod tytułem 
Mogę mówić tylko o wojnie / Mogę mówić nie tylko o wojnie. I oczy-
wiście, że jest sens. Sztuka komplikuje przekaz. To, co w mediach 
może być przedstawione jako proste i jednostronne, w sztuce wy-
maga pracy przy odbiorze, nie jest oczywiste ani natychmiastowe. 
Taka strategia komplikowania rzeczywistości w sztuce jest we-
dług mnie ważna. 

Dobrym przykładem takiej nieoczywistości jest two-
ja praca dyplomowa. Jej wygląd nie zdradza powagi 
podejmowanych tematów. Jest kolorowa, estetyczna, 
w pierwszym odruchu można określić ją nawet radosną. 
Dodatkowo wprowadzasz element grywalizacji, za-
chęcasz do interakcji, użycia telefonu do wyświetlenia 
elementów w rzeczywistości rozszerzonej (AR). Dopie-
ro z czasem odsłania się warstwa treści i odkrywasz, 
z czym masz do czynienia. Następuje zderzenie. Dlacze-
go zdecydowałaś się na taki zabieg? 

Ten efekt jest zamierzony. Przyjęłam taką strategię, żeby wciąg-
nąć widza. Zauważyłam, że ludzie szybko nudzą się sztuką. Widzę 
to u innych, ale też u siebie. Przychodzisz na dużą wystawę albo 
biennale, i tu masz długi film, a tam masz pracę o jakiejś tragedii, 
i człowiek trochę zobaczy, ale nie chce sobie psuć humoru. Wtedy 
albo myśli: „następnym razem przyjdę”, i zazwyczaj nie przychodzi 
albo od razu stwierdza: „ta sztuka współczesna jest zbyt trudna 
i obciążająca”, i rezygnuje. Ja chcę wciągnąć odbiorcę, może nawet 
trochę go zwabić. O, jakie ładne, super, zrobię selfie, a tu nagle 
inna treść. 

No właśnie. Jaka treść? Jaki materiał wybrałaś?
Wybrałam ujęcia z wiadomości o wojnach na całym świecie. Cały 
czas rozwijam projekt. 

Dlaczego w tytule wskazujesz na tymczasowość?
Ludzie, walcząc, zapominają o tymczasowości życia, o tym, że 
wszyscy jesteśmy śmiertelni. Doszliśmy do takiego rozwoju tech-
nologicznego, że wydaje się, że będziemy istnieć wiecznie, i ludzie 
zapominają o śmiertelności. Z drugiej strony dotyczy to tymczaso-
wości granic. Tymczasowość w ogóle uważam za hasło definiujące 
współczesność. 

Mimo że twoja dyplomowa praca nie wygląda jak mapa, 
to w pewnym sensie nią jest. Także z nazwy. Mapy są 
dziwnym narzędziem, uznawanym za obiektywne, ale 
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przecież nie odzwierciedlają rzeczywistości ani nie są 
neutralne. Takie były od zawsze, a teraz szczególnie 
powinniśmy zwrócić uwagę na to, że stworzeniu mapy 
może przyświecać cel, pokazanie określonej wizji zda-
rzeń. Czym dla ciebie jest mapa dzisiaj?

Jest subiektywnym narzędziem. Każdy tworzy swoje własne mapy. 
Mapy myśli, mapy podróży, swoje pinezki na mapach Google. Ale 
jednocześnie działa w obrębie umowy społecznej. Nie może dojść 
do sytuacji narzucania obrazu mapy. Nie może być tak, że nasz są-
siedni kraj decyduje, jak ma wyglądać mapa.

Pytam dlatego, że ostatnio minister spraw wewnętrz-
nych Ukrainy, Ihor Bondarenko, ogłosił współpracę 
w Google Maps. Na Street View mają pojawić się 
obrazy zniszczeń spowodowanych przez wojska ro-
syjskie w Ukrainie. Ma to mieć wymiar informacyjny 

Hanna Shumska, Terytorium konfliktu, 195 x 150 cm, węgiel/papier, 2020
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– pokazania skali zniszczeń; praktyczny – dla osób, 
które wyjechały z kraju i chcą zobaczyć, czy mają gdzie 
wrócić; i dowodowy – jako materiał ukazujący zbrodnie 
wojenne. Co twoim zdaniem może to zmienić?

To ciekawa strategia. Zaskakująco powiązana z tym, co zrobiłam 
w pracy dyplomowej. Widzę tu jeszcze jeden wymiar – ułatwienie 
wyobrażenia dystansu. Nazwy miejsc, w których doszło do trage-
dii, nic ci nie mówią. Jeśli tam nie byłaś, nie masz tam znajomych, 
łatwo powiedzieć wtedy: „a to gdzieś tam daleko, w Mariupolu”. 
Powiązanie obrazów tych zbrodni z miejscem na mapie może 
pomóc uświadomić sobie, że to się naprawdę dzieje obok nas. 
Obawiam się natomiast z jednej strony ryzyka pojawiania się alter-
natywnych wersji, a z drugiej, wykorzystywania tych obrazów do 
działań wojennych. Sama chciałam opublikować zdjęcie widoku 
z mojego okna z domu w Ukrainie, ale nie zrobiłam tego w obawie, 
że ktoś może to wykorzystać. Jeżeli dom jeszcze stoi, to ktoś może 
specjalnie go zniszczyć, jeżeli wiadomo, że nikogo nie ma w środ-
ku, ktoś może dom ograbić. Inna sprawa, że ludzie sami nie mają 
prawa robić zdjęć. W całej Ukrainie są teraz punkty przepustkowe, 
gdzie obowiązuje zakaz robienia zdjęć. Ale miałyśmy rozmawiać 
o sztuce, a gadamy o polityce. 

Być może wyszłam z błędnego założenia, że trudno jest 
teraz myśleć o sztuce. A może sztuka stanowi właśnie 
potrzebną odskocznię…

Hanna Shumska, Tymczasowa mapa tymczasowych miejsc, fragment animacji, AR, 2020.



119SHUMSKA

To się przenika. Pracuję teraz nad wystawą Great Patriotic, któ-
ra zostanie otwarta 24 kwietnia w Bydgoszczy. Będzie na niej 
prezentowany mój dyplom i realizacje innych artystek i artystów 
dotyczące wojen. Ten temat jest też obecny w moich artystyczno-
-teoretycznych badaniach, które prowadzę w ramach studiów 
doktorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Widzę, że 
będzie on szedł za mną w przyszłość. Nieuchronnie, z nowymi 
wątkami. 

HANNA SHUMSKA
(ur. 1993 w Czerwonogrodzie w Ukrainie) jest ukraińską artystką, która mieszka 
i pracuje w Polsce. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu – dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. dr hab. 
Dominika Lejmana (2020), a także Wydziału Malarstwa Monumentalnego w Lwowskiej 
Narodowej Akademii Sztuki (2017). Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej na 
ASP w Gdańsku. Stypendystka Programu Ministra Kultury Gaude Polonia (2021). 
W praktyce artystycznej zajmuje się problemem współzależności między fizyczną 
i wirtualną rzeczywistością, kwestią granic, map i terytoriów. W swojej pracy 
wykorzystuje malarstwo, rysunek, kolaż, instalacje i nowe media. 

Hanna Shumska, Tymczasowa mapa tymczasowych miejsc, fragment animacji, AR, 2020.
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Graf wykonany za pomocą Politoscope przedtawiający twittosferę w tygodniu po pierwszej turze 
wyborów prezydenckich we Francji, 11–17.04.2022



121CHAVALARIAS

DANE 

W RĘKACHW RĘKACH  
OBYWA-

TELI 

Obywatele oddają informacje o sobie wielkim 
korporacjom albo politykom, co stanowi też zagrożenie 
dla demokracji. To ewidentna asymetria władzy. Trzeba 
przełamać te nierówności i dać obywatelom narzędzia, 

dzięki którym będą mogli zrozumieć świat, w którym żyją.  
Z DAVIDEM CHAVALARIASEM,  

dyrektorem Instytut Systemów Złożonych  
rozmawia JOANNA GLINKOWSKA
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Zajmujesz się dziedziną, która do opisania tak odległych 
fenomenów jak ludzki mózg, tkanka miejska czy zmiana 
klimatu pozwala na użycie jednego terminu: „system 
złożony”. Czym charakteryzują się systemy złożone?

David Chavalarias: Systemy złożone to takie systemy naturalne 
i sztuczne, których wiele elementów wchodzi w bezpośrednie 
interakcje na poziomie lokalnym, co w efekcie prowadzi do po-
wstania struktury globalnej. Kluczem jest samoorganizacja i brak 
centralizacji. Systemy złożone są wszędzie wokół nas. Dajmy na to 
geny – nie ma żadnego centralnego mechanizmu, który odpowiada 
za ich zachowania w komórkach. Wszystkie żywe organizmy są 
systemami złożonymi. 
Perspektywa systemów złożonych pozwala rozumieć, jak materia, 
ale także byty ludzkie i nie-ludzkie wykorzystują samoorganizację 
do tworzenia struktur, które są bardziej złożone od pojedynczych 
elementów tych struktur i od systemów zarządzanych centralnie. 

Dlatego czasem rozumiemy je błędnie, widząc tyl-
ko fragment, jak w przypadku zaprzeczania zmianie 
klimatu?

Tak, to może być problem. Denialiści często argumentują, że na-
ukowcy od 30 lat alarmują o zmianie klimatu, a mimo to wszystko 
jest okej. Nie rozumieją, że systemy złożone, a takim jest klimat, 
nie działają linearnie. Nie są stopniowalne i mogą nagle się zmie-
nić bez specjalnych znaków ostrzegawczych. Chociaż naukowcy 
ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami na dużą skalę, laicy 
dostrzegają jedynie lokalne, często bardzo niewielkie zmiany we 
wzorcach klimatycznych i mają pewne trudności z wyobrażeniem 
sobie, że duże systemy, takie jak arktyczna i antarktyczna pokrywa 
lodowa, mogą się załamać w ciągu kilku lat.
Nauka o systemach złożonych to dyscyplina naukowa na przecię-
ciu innych dyscyplin, takich jak fizyka, matematyka i informatyka, 
która może być wykorzystywana w biologii, ekologii czy socjologii. 
Jako dyscyplina naukowa posiada swoje narzędzia i metodologię 
badań. Jednym z tych narzędzi jest teoria grafów, która pozwala 
badać relacje między obiektami i szukać struktur wewnątrz nich. 
Grafy można stosować do badania sieci genetycznych, żeby zna-
leźć zestawy genów wchodzące ze sobą w interakcje; sieci seman-
tycznych, żeby zobaczyć, w jakie relacje wchodzą słowa wewnątrz 
tekstu; czy sieci społecznych, żeby badać np. elektoraty politycz-
ne. To jest przykład jednego podejścia, wywodzącego się z mate-
matyki, które może być użyteczne do prowadzenia badań w zupeł-
nie innych dziedzinach. Badania w obszarze systemów złożonych 
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polegają na szukaniu zależności. Sprawdzamy, jak pojedyncze byty 
mogą kolektywnie stworzyć złożone struktury bez centralnego 
zarządzania. Obszarem moich badań są systemy społeczne. Badam 
samoorganizację społeczną. 

Do tego potrzebne są zaawansowane narzędzia, które 
pozwolą na przetwarzanie ogromnej ilości danych róż-
niej proweniencji. Czy to znaczy, że nie jesteśmy w sta-
nie zrozumieć zachodzących w społeczeństwie zjawisk 
bez pomocy odpowiednich narzędzi do przetwarzania 
danych, takich jak superkomputery (HPC – high perfor-
mance computing)?

To dobre pytanie. Teorię systemów złożonych możemy stworzyć 
bez pomocy dodatkowych narzędzi, czerpiąc z matematyki lub 
używając zwykłego komputera. Ale kiedy chcesz odnieść się do 
realnie istniejących systemów, metoda naukowa wymaga, aby po-
równać stawianą tezę z danymi zaczerpniętymi z realnego świata. 
Jak już wiemy z definicji, systemy złożone składają się z wielu istot 
czy elementów, wchodzących ze sobą w interakcje. Żeby to ogar-
nąć, potrzebne są technologie.

Bo ilość danych przerasta moce przerobowe naszego 
umysłu?

Doświadczając świata umysłem i oczami, odnosimy się do aprio-
rycznych modeli, założeń, jak świat powinien wyglądać. Twoje 
oczy rozpoznają kontury przedmiotu, jeszcze zanim możesz po-
myśleć o tym przedmiocie na poziomie świadomym. Rozpoznanie 
konturu dokonuje się dzięki zespołom neuronów, które – swoją 
drogą – same są systemami złożonymi. Dokonują one uproszczenia 
danych pochodzących z siatkówki oka, przetwarzając je na infor-
mację dającą się pomyśleć. Jeśli natomiast jesteś przed systemem 
złożonym – przykładowo chcesz poznać zależności ekonomiczne 
na giełdzie – musisz dokonać mniej więcej takiej samej operacji, 
jakiej dokonuje twój mózg, przetwarzając w informację światło pa-
dające na siatkówkę. Musisz w tym oceanie danych znaleźć struk-
turę, zanim będziesz zdolny do objęcia tego zjawiska rozumem. 
I w tym przypadku potrzebny jest model i maszyny do przetwarza-
nia danych. Żeby myśleć o systemach złożonych, takich jak inter-
akcje na Twitterze czy zależności na rynkach giełdowych, trzeba 
uporządkować dane. Systemy złożone nie są dla nas bezpośrednio 
dostępne poprzez zmysłowe poznanie. Tu muszą zajść dwa stadia: 
procesowanie informacji przez komputer oraz przez twoją kon-
cepcję świata, bo przecież maszyny nie pracują same, to człowiek 
odpowiada za instrukcje i algorytmy...
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Udostępniacie narzędzia analizy big data naukowcom, 
ale też zwykłym ludziom. Dzięki temu każdy może 
sprawdzić prawdziwość informacji, samemu analizując 
zależności.

Trzeba zrozumieć systemy złożone, żeby zrozumieć otaczający nas 
świat. Zbieranie danych i ich przetwarzanie to potężna technologia. 
Wykorzystywana jest przez Big Tech i polityków. Jak zauważyłaś, 
to są narzędzia dla bogatych. Platformy zbierające dane zarabiają 
na ich sprzedaży, a kupić je mogą jedynie wielcy gracze. Z mojego 
punktu widzenia to ewidentna asymetria władzy. Obywatele oddają 
informacje o sobie wielkim korporacjom albo politykom, co stano-
wi też zagrożenie dla demokracji. Trzeba przełamać te nierówności 
i dać obywatelom narzędzia, dzięki którym będą mogli zrozumieć 
świat, w którym żyją. Są już firmy, które dostarczają takie narzę-
dzia ludziom, ale w określonych sytuacjach. Dam ci jeden przykład: 
przewidywanie natężenia ruchu na drogach. Zebrane na podstawie 
całościowej analizy ruchu i danych z GPS informacje są następnie 
oddawane obywatelom, żeby ci mogli organizować swoje przejazdy, 
omijając korki. Efekt? Mniej korków. Korzyść dla wszystkich. To 
pokazuje, że jeśli oddasz społeczności obraz jej własnych zacho-
wań, pozwolisz uniknąć wielu problemów generowanych przez nich 
samych. Myślę, że analogicznie jest w polityce. Dostęp do informa-
cji na tym polu także powinien być powszechny. 

Robisz to w projekcie Politoscope, który pozwala mapo-
wać polityczną twittosferę.

Oddaję ludziom ich własne dane, możliwość zobaczenia dynamiki 
przepływu informacji w większym obrazie i z dystansu. Dlaczego 
docierają do mnie konkretne informacje? Skąd pochodzą okre-
ślone tematy? Dlaczego stały się ważne? Będąc wewnątrz tych 
mechanizmów, nie sposób to zauważyć. Potrzebne jest globalne 
spojrzenie, analiza wieloelementowej, zmieniającej się struktury. 
W mediach społecznościowych istniejemy w bańkach informacyj-
nych o zupełnie nieprzystających do siebie wizjach świata. Przed 
pierwszą turą wyborów we Francji mówiło się, że sondaże wska-
zują, że Macron ma 30% poparcia. Są ludzie, którzy powiedzą: „na 
pewno nie, bo nie znam nikogo, kto głosuje na Macrona”. To typo-
wy przykład funkcjonowania w bańce informacyjnej. 

Wyjście z bańki umożliwiają narzędzia, które nazywasz 
makroskopami. Co to takiego?

Makroskop to pojęcie wymyślone przez Joëla de Rosnay. Makro-
skopy, jako przeciwieństwo mikroskopów, pozwalają na obserwa-
cje systemów złożonych z zewnątrz, z oddali. 
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Makroskop, jakim jest Politoscope, został uruchomiony 
na rok przez wyborami prezydenckimi we Francji w 2017 
roku. Czy zauważasz jakąś zmianę w sposobach manipu-
lacji opiniami wyborców w ciągu tych kilku lat? 

Środek ciężkości internetowego krajobrazu politycznego przesu-
nął się na skrajną prawicę. Po pierwsze, krajobraz polityczny uległ 
całkowitej zmianie wraz z pojawieniem się dwóch ogromnych spo-
łeczności: jednej skrajnie prawicowej i drugiej, z silnymi powią-
zaniami ze skrajną prawicą i skrajną lewicą, która uformowała się 
wokół sprzeciwu wobec środków zapobiegania Covid-19, takich jak 
kwarantanna i szczepienia. Druga grupa jest nowa, ale kierowana 
przez antyunijnego, sprzeciwiającego się NATO i proputinowskie-
go byłego lidera skrajnej prawicy. Widać, że ta nowa społeczność 
„antyszczepionkowców” odegrała kluczową rolę w manipulowaniu 
opinią publiczną. W jakiś sposób zinternalizowała ona rodzaj obcej 
ingerencji, którą obserwowaliśmy podczas poprzednich wyborów 
prezydenckich, i istnieje wiele powodów, by sądzić, że ta społecz-
ność jest infiltrowana przez zagranicznych agentów, na przykład 
przez członków kremlowskiej Agencji Badań Internetowych. To 
oni szerzyli prokremlowską propagandę, gdy tylko rozpoczęła się 
inwazja na Ukrainę, i wzywali do głosowania na Marine Le Pen lub 
próbowali przekonać przeciwników Le Pen do wstrzymania się od 
głosu w obu turach wyborów w 2022 roku.

Często wspominasz o heurystycznej mocy map, ale ten 
kij ma dwa końce. Mapy, wizualizacje danych, wykresy 
mogą być niezwykle plastycznym narzędziem demago-
gii. Co jako odbiorcy możemy zrobić, żeby zdemaskować 
manipulację wizualnymi reprezentacjami danych? 

Wróćmy do firm specjalizujących się w analizie danych na potrzeby 
korporacji i polityków. Na zamówienie klienta mogą sprawdzić na 
przykład, jaka jest jego reputacja na Twitterze. Problem w tym, że 
nawet klient takiej firmy nie wie, jakich metod używają do tworze-
nia wizualizacji danych. Metodologia jest niedostępna, więc łatwo 
manipulować obrazem danych, chociażby poprzez umieszczenie 
firmy klienta w centrum mapy-wizualizacji. Na podstawie tych ana-
liz, tych makroskopów, często podejmowane są polityczne decyzje. 
A skoro tak się dzieje, muszą istnieć sposoby sprawdzenia ich wia-
rygodności. Takim sposobem jest wgląd w metodologię tworzenia 
wizualizacji danych. Instytucje publiczne wykonujące analizy da-
nych powinny udostępniać metodologię, którą się kierują.

Na wystawę Reseaux-mondes w Centre Pompidou przy-
gotowałeś serię filmów wideo, które pokazują sieci 
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wpływów na Twitterze poprzez wizualizację danych 
w czasie. Wybrane tematy to m.in. zmiana klimatu, 
omicron i rosyjska propaganda. Wyobrażam sobie, że 
zobaczenie złożoności zależności, a nie tylko jednego 
popularnego wpisu, może zupełnie zmienić nasz stosu-
nek do zdarzeń i osób. Z drugiej strony, taka ekspozycja 
na pewno nie jest na rękę wszystkim politykom. Czy od-
czuwasz to bezpośrednio?

Jak dotąd nie wywierano na mnie żadnych nacisków. Ale zdaję so-
bie sprawę, że gdybym robił to samo, będąc w Rosji, to pewnie już 
bym nie żył. Na szczęście jestem afiliowany z francuską publiczną 
instytucją naukową: Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS). Sam wybieram tematy badań i nikt nie wpływa na ich wy-
niki. Jedynym grząskim gruntem są kwestie etyczne. Tutaj mam 
zasady, których się trzymam. Nigdy nie publikuję nazwisk osób 
prywatnych, podpisuję jedynie osoby publiczne. Nigdy też nie udo-
stępniam nieprzetworzonych danych, które zawierają jakiekolwiek 
prywatne informacje. 

Co jest twoim zdaniem największym niebezpieczeń-
stwem związanym z gromadzeniem danych w sieci? 

Tworzenie na podstawie rozproszonych danych profili osób. Te 
profile są grupowane i wyszukiwalne, co umożliwia precyzyjne 
targetowanie. W marketingu pozwala to na dotarcie do konkret-
nej grupy osób, które są zainteresowane produktem. W polityce 
można grupować ludzi na podstawie tego, jakie mają przekonania. 
Z takim mikrotargetowaniem można zmieniać przekaz w zależno-
ści od grupy docelowej, tworząc jeden komunikat dla danej gru-
py, a inny, sprzeczny z nim, dla innej. I nikt nie dowie się, że sam 
sobie przeczysz. Mówisz ludziom dokładnie to, co chcą usłyszeć. 
Prosta droga do demagogii. W tej chwili jednak największym za-
grożeniem jest to, co dzieje się, kiedy tego rodzaju dane dostaną 
się w ręce reżimów totalitarnych jak Chiny czy Rosja. Rosyjski 
Facebook pierwotnie był firmą prywatną, został przejęty przez 
Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) 
i teraz wszystkie dane są w rękach Putina. To pozwala reżimowi 
namierzać oponentów i wtrącać ich do więzień. Z kolei Trumpowi 
prawie udało się z QAnon. Jeśli atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 
roku przyniósłby oczekiwany przez niego skutek i Trump zostałby 
przy władzy, znaczyłoby to, że wszystkie dane gromadzone przez 
Google, Apple, Twitter i inne korporacje amerykańskie dostałyby 
się w ręce polityków pod faszystowskimi rządami Trumpa. Nie 
zawahałby się użyć tych danych dla własnych korzyści. Zdarzyło 
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się już, że chciał pozyskać dane wszystkich osób, które odwiedziły 
jedną ze stron internetowych organizacji zaangażowanej w walkę 
z katastrofą klimatyczną. Wtedy dostęp do tych danych został mu 
odmówiony, ale kiedy zagrożona jest demokracja, zagrożone są 
też nasze dane. Wielkie korporacje gromadzą dane użytkowników, 
klasyfikują je i grupują, wiedzą wszystko o wszystkich, deklarują 
że używają tych danych w celach marketingowych, ale jeśli w pew-
nym momencie te dane trafią w ręce dyktatora, posłużą od razu do 
kontrolowania społeczeństwa.
O innym zagrożeniu piszę w swojej nowej książce Toxic Data. 
Comment les réseaux manipulent nos opinions (Toksyczne dane. Jak 
sieci manipulują naszymi poglądami – przyp. red.). Coraz więcej 
ludzi jest podłączonych do sieci i spędza coraz więcej czasu online. 
To z internetu – z mediów społecznościowych i wyszukiwarek – 
czerpiemy informacje. Warto mieć świadomość, że te środowiska 
cyfrowe są przez kogoś zaprojektowane. Widzimy coś, bo ktoś 
chce, żebyśmy właśnie to widzieli. Za każdym algorytmem stoją 
ludzie i ich wybory. To znaczy, że nasza percepcja rzeczywistości 
może być manipulowana przez cyfrową infrastrukturę, łącznie 
z tym, w co chcemy wierzyć, jak chcemy się zachowywać. Teraz to 
już nie tylko gromadzenie danych, ale fałszowanie środowiska. 

W jaki sposób?
Na wszystkich nas wpływają ludzie, z którymi wchodzimy w inter-
akcje, i wiadomości, z którymi się stykamy. W sieci te dwa filary 
kształtujące twoją tożsamość są projektowane przez Big Tech: 
proponują ci nowe połączenia i monitorują, z kim wchodzisz w in-
terakcje, w dużej mierze decydując o tym, kto będzie czytał twoje 
posty i jakie treści będą do ciebie docierać. Jeśli się nad tym zasta-
nowić, największe firmy technologiczne mają pełną kontrolę nad 
środowiskiem cyfrowym i mogą je kształtować tak, aby osiągnąć 
swój cel, czyli dobre wyniki ekonomiczne. Oczywiście wszelkie 
manipulacje muszą być utrzymywane w zakresie akceptowalnej 
przez użytkowników, prawdopodobnej wizji rzeczywistości, ale 
ponieważ media społecznościowe mogą zmieniać percepcję mi-
lionów ludzi jednocześnie, najmniejsze przekłamanie ma znaczący 
wpływ na społeczeństwo.

Wykorzystujesz metody takie jak text mining (eksplo-
racja tekstu – przyp. red.) do analizy prac naukowych. 
Ostatnio przeprowadziłeś analizę badań na temat Co-
vid-19. Jak takie techniki mogą wpłynąć na rozwój na-
uki? A może mogą pomóc uniknąć fałszowania rezulta-
tów badań w celach propagandowych lub zarobkowych?
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Mówiliśmy o zagrożeniach, a to z kolei dobra strona mediów cyfro-
wych i przetwarzania danych. Przekopywanie się przez ogromne 
ilości danych tekstowych i tworzenie wizualizacji daje możliwość 
ukazania struktur, relacji i dynamiki rozwoju określonych wątków 
czy podejść naukowych. Żyjemy w społeczeństwach podzielonych 
na grupy wyznające określone wartości i mające określony obraz 
świata. Każda z tych grup jest aktorem produkującym wiedzę 
i próbuje przekonać inne do swojego punktu widzenia. Kiedy masz 
dostęp do wszystkich tych działań, wszystkich cyfrowych śladów 
zostawionych przez poszczególnych aktorów, możesz stworzyć 
globalny obraz, zmapować dane. Taka mapa pomaga zrozumieć, co 
się dzieje i gdzie ty się znajdujesz wśród wszystkich relacji, czyli na 
jaki rodzaj treści jesteś wyeksponowany. 

Mógłbyś podać przykład?
Pracuję nad badaniem ewolucji nauki poprzez analizę całości 
opublikowanych artykułów naukowych. Każdego roku publikowa-
nych jest miliony artykułów, wiele z nich jest miernej jakości. Tak 
było też w przypadku badań nad glifosatem, powszechnie używa-
nym jako środek przeciwko chwastom. Na rynek wprowadziła go 
w latach 70. firma Monsanto. Było dużo kontrowersji związanych 
z wpływem tego preparatu na zdrowie. Powstały tysiące artykułów 
naukowych na ten temat. Oczywiście istnieją korporacje, które 
mają interes w tym, żeby takie podejrzenia obalić, więc finan sują 
badania, żeby udowodnić, że glifosat, czy inny preparat, nie jest 
szkodliwy. Warto wtedy zmapować całość badań, jakie są ten-
dencje, jak wiedza zmienia się w czasie i przede wszystkim skąd 
pochodzą te badania, przez kogo są finansowane. Nie otrzymamy 
ostatecznego dowodu, ale będziemy dysponować mapą zależności 
i szeroką perspektywą. To jest też istotne na szczeblu państwo-
wym. Kiedy podejmowane są uchwały, na przykład o zakazie 
używania danych pestycydów, decyzje zapadają na podstawie wy-
powiedzi ekspertów. Nie ma możliwości, żeby cały senat zapoznał 
się z dziesiątkami tysięcy artykułów naukowych na ten temat. 
Wtedy przydatne są narzędzia, które mapują całą złożoność de-
baty i kondensują stan wiedzy. Text mining (eksploracja tekstu) to 
narzędzie, którego używam też w projekcie Politoscopes. Dzięki 
niemu możliwa jest analiza niezliczonej ilości wpisów na Twitterze 
pod kątem popularności tematów, tego jak się zmieniają w czasie, 
a także w której bańce znajdujemy się my sami, co do nas dociera, 
a co nie. W interakcjach online brak jest przestrzennej współ-
obecności. Widzisz wpis, ale nie osobę, która go napisała, więc 
trudniej wyczuć intencje stojące za komunikatem. Politoscope 
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daje możliwość zobaczenia, w którym miejscu sieci relacji znajduje 
się dana osoba. Możemy zrekonstruować krajobraz i zlokalizować, 
skąd pochodzi dany wpis, gdzie sytuuje się w obrębie sceny poli-
tycznej. To niezwykle cenna informacja, która pozwala na trafną 
interpretację, rozpoznanie nie tylko, co pisze autor wpisu, ale też 
tego, w co chce, żeby jego czytelnicy wierzyli. W ten sposób moż-
na wykryć propagandę. 

Używasz też systemów analizy big data do materiałów 
historycznych. Projekt Social Dynamics in Urban Con-
text mapuje korelację między praktykami społecznymi 
a ewolucją przestrzeni miejskiej Paryża, łącząc dane ze 
starych map i inwentarzy handlowych. Czy dzięki moż-
liwościom analizy dużych ilości danych zmieni się nasze 
postrzeganie historii?

Każda nowa technologia ma zastosowanie do teraźniejszości 
i przeszłości. Weźmy chociażby badanie DNA. Od kiedy zaczęli-
śmy analizować DNA, możliwe jest zbadanie, dajmy na to, anty-
cznych kości. Możemy rozwiązać nierozwiązane kryminalne spra-
wy sprzed dziesiątek lat. To w pewnym sensie zmienia przeszłość. 
Przepisujemy na nowo historię dzięki nowym technologiom. 
Dzięki badaniu systemów złożonych dowiadujemy się o procesach, 
które doprowadziły do obecnego stanu. Historia to zbiór punktów, 
pojedynczych wydarzeń umieszczonych w czasie...

Fakty bez powiązania. 
Dokładnie. A nowe technologie, podobnie jak genetyka, pozwalają 
nam powiązać te fakty, zrozumieć, dlaczego zaszły pewne zdarze-
nia, jak przebiegały procesy. 

Jeśli kluczowymi zagadnieniami systemów złożonych 
są samoorganizacja i decentralizacja, to trudno nie za-
pytać o internet. Jego początkom towarzyszyła utopijna 
wizja egalitarnej sieci, która zapewni wszystkim równy 
dostęp do wiedzy i informacji. Potem przyszło Web 2.0 
ze strukturą peer-to-peer i prosumentami generującymi 
i konsumującymi treści. Teraz mówi się o Web3, sieci 
bazującej na blockchainie, z ekonomią opartą na obrocie 
tokenami. To powrót do marzenia sprzed lat o emancy-
pacji przez decentralizację. Co o tym myślisz? 

Jak wspominasz, na początku internet miał być światową agorą, 
narzędziem pozwalającym na dyskusję i wymianę wiedzy. W rze-
czywistości ruch w sieci coraz bardziej koncentruje się na dużych 
platformach. Tu trzeba zaznaczyć, że Facebook nie działa w mode-
lu Web3, nie jest nawet przykładem Web 2.0. To scentralizowana 
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platforma ulokowana na serwerze. Wszystko koncentruje się wo-
kół korporacji, które odniosły sukces i które same przekształciły 
internet w coś bardzo scentralizowanego. Interakcje są zdecentra-
lizowane, ale dostawcy platform to monopoliści. Ideałem Web 2.0 
był zdecentralizowany model peer-to-peer. Tu pojawił się problem 
zaufania, brakowało gwarancji, że druga osoba cię nie oszuka. 
Airbnb czy PayPal to wykorzystały i stały się pośrednikiem dają-
cym gwarancję bezpieczeństwa w transakcjach z pozoru odbywa-
jących się bezpośrednio między użytkownikami sieci. Blockchain 
pozwala na ominięcie pośrednictwa. Nie mówię o blockchainie 
bitcoina, który pochłania wiele energii. Istnieją zrównoważone al-
ternatywy. Widzę w tym potencjał na implementację pierwotnych 
założeń internetu. Zdecentralizowana wymiana, ale z odpowiednią 
gwarancją. 

A jak opisałbyś w szerszym ujęciu moment, w którym 
jesteśmy, biorąc pod uwagę rozwój mediów cyfrowych 
i technologii komunikacyjnych?

Jesteśmy teraz na rozdrożu. Wszyscy jesteśmy powiązani. Żaden 
kraj nie może działać osobno. Jeśli Putin zdecyduje się użyć bro-
ni nuklearnej, to nie będzie tylko dotyczyło Rosji. Jeśli Chiny na 
masową skalę wydobywają i spalają węgiel, to nie dotyczy tylko 
Chin. Istnieje mnóstwo mniej oczywistych współzależności mię-
dzy krajami. Biorąc pod uwagę globalne procesy, wszyscy jeste-
śmy na wspólnej drodze. Pytanie, jaki jako ludzkość obierzemy 
kierunek. Jeśli wybierzemy system bardziej scentralizowany, być 
może zarządzany przez AI, i w pewnym momencie podjęte zosta-
ną złe decyzje, to będzie znaczyło, że wszyscy poszliśmy w złym 
kierunku. Centralizacja to władza garstki osób, a jeśli te osoby się 
pomylą, to wszyscy będziemy ponosić konsekwencje. A jeśli sku-
pimy się na rozwoju systemów zdecentralizowanych, nadal bę-
dziemy dzielić ten sam los, ale pozwoli to na rozproszenie ryzyka 
i podejmowanie decyzji na poziomie wspólnotowym, włączając 
różne punkty widzenia i prawdopodobnie minimalizując dzięki 
temu ryzyko błędu. Na tym etapie nie wiadomo, jak powinna wy-
glądać taka decentralizacja, ale moim zdaniem jest niezbędna. 
Ludzkość musi zacząć działać jak jeden organizm. Teraz wiedza 
oddzielona jest od praktyki, a winą obarcza się jednostki. Wszy-
scy wiedzą o zmianie klimatu, ale działają tak, jakby jej nie było. 
Musimy wdrożyć kolektywne myślenie i kolektywne działanie. 
Tak widzę rozwój sieci. 

Po raz pierwszy natrafiłam na twoje badania w kontek-
ście sztuki. Zastanawiam się, co sam myślisz o sztuce? 
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Sztuka i nauka są połączone. Obie bazują na idei odkryć, kreatyw-
ności, innowacji i niestandardowego postrzegania rzeczywistości. 

Jaka może być rola sztuki w badaniach naukowych? 
Tworząc wideo na wystawę Reseaux-mondes, poddałem dane so-
nifikacji. To był czysto estetyczny zabieg, nie wynikają z niego 
dodatkowe informacje. Czemu to zrobiłem? Po pierwsze uważam, 
że potrzebujemy trochę poezji w nauce (śmiech). Nie da się być 
ciągle po stronie rozumu, czasem trzeba sięgnąć do doświadczeń 
zmysłowych. A po drugie, trzeba przedstawiać treści naukowe 
w różnych modalnościach: w wywodzie naukowym, racjonalnie, 
ale też przez dźwięki, obraz. W ten sposób działa nasze poznawa-
nie i rozumienie. Sztuka w tym sensie może poszerzyć spektrum 
zagadnień, które rozumiemy. Jednocześnie sztuka może przynieść 
korzyści dla nauki dzięki analogiom. A analogie są motorem od-
kryć naukowych.
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Institute of Paris Ile-de-France, ISC-PIF). Doktor kognitywistyki w École Polytechnique 
oraz absolwent matematyki i informatyki w École Normale Supérieure de Cachan. 
Dyrektor ds. badawczych we Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych 
(CNRS) we Francji. Zajmuje się badaniem dynamiki społecznej i poznawczej, z punktu 
widzenia zarówno modelowania, jak i eksploracji danych (data mining). Jego badania są 
silnie interdyscyplinarne i obejmują: epistemologię ilościową, wizualizację informacji, 
modelowanie dynamiki kulturowej, modelowanie sieci społeczno-semantycznych, 
badanie procesów odkryć naukowych i ekonomię poznawczą. 

Polecamy Biennale Warszawa, którego druga edycja odbywa się w tym roku 
pod nazwą Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną. Na wystawie znajdą się 
prace artystów i badaczy, którzy wykorzystują własne, zaawansowane algorytmy 
i oprogramowania, tworzą prototypy pozwalające zaburzać działanie systemów 
inwigilacji.

Słuchaj rozmowy w Bęc Radio z Pawłem Wodzińskim, dyrektorem Biennale 
Warszawa i współkuratorem edycji 2022.

soundcloud.com/bec_zmiana
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Podpisujemy się pod słowami napisanymi przez 
hiszpańskiego filozofa Paula Preciado:

„W XXI wieku żywe ciało jest tym, czym w XIX wieku 
była fabryka: głównym ośrodkiem walki politycznej” 

– z tworzącymi Post Pxrn Film Festival Warsaw  
AGĄ SZREDER, ROMANEM GUTKIEM  

I RAFAŁEM ŻWIRKIEM  
rozmawia BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

NAJWYŻSZY 
CZAS, 

ŻEBY SIĘ  ŻEBY SIĘ  
WYZWOLIĆWYZWOLIĆ
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Zacznijmy od podstawowego pytania o terminologię. 
Czym jest postpornografia?

Rafał Żwirek: Definiujemy ją jako zestaw artystycznych strategii 
wizualnych zakorzenionych we współczesnej kulturze popularnej. 
Powstanie postpornografii datujemy na lata 90. XX wieku. Wtedy 
na Zachodzie powstało feministyczne porno, które zaczęło organi-
zować własne festiwale i przyznawać nagrody filmowe. W ramach 
dynamicznie zmieniającej się kultury współczesnej niezależne 
feministyczne porno stało się porno queerowym, niezależnym, 
alternatywnym. Generalnie można powiedzieć, że postpornografia 
jest soczewką, przez którą wszystkie te strategie wizualne są fil-
trowane i skupiane w jedno.

Przedstawiona przez was na stronie festiwalu rozsze-
rzona definicja postpornografii pokazuje, że gatunek 
ten umożliwia rozmowę o współczesności, ekonomii 
i polityce, o reżimach, jakim poddawane są nasze ciała 
w różnych systemach. Medium filmowe jest dziś zde-
mokratyzowane i powszechne, stało się narzędziem 
tworzenia treści w kontrze do mainstreamowych 
przekazów.

Roman Gutek: Ciało, cielesność, seks, seksualność, podglądactwo 
– bo kamera nie tylko dokumentuje, ale i podgląda – interesowało 
reżyserów od samego początku. Wszystkie te tematy ludzie od 
czasu skonstruowania kamery rejestrowali i równolegle z kinem 
ambitniejszym, kreacyjnym, powstawała pornografia. Ciało zawsze 
było obecne w kinie. Było seksualizowane, uprzedmiatawiane, sta-
ło się towarem, przyciągało widzów do kin i zwiększało sprzedaż 
biletów. Żeby zobaczyć ciało kobiece, szło się do kina. Oczywiście 
była cenzura, która ograniczała, jak wiele tego ciała można było 
zobaczyć. Jednak lata 60. XX wieku i rewolucja obyczajowa spo-
wodowały, że coraz śmielej ciało i seksualność były pokazywane 
w kinie.
Tu przywołać można prezentowany w tym roku w Berlinie film 
Brainwashed niezależnej amerykańskiej reżyserki Niny Menkes, 
który pokazuje, w jaki sposób przemysł filmowy, głównie amery-
kański, świadomie wykorzystuje ciało i jak je uprzedmiotawia. To 
bardzo ciekawy rodzaj wykładu pokazującego, jak te mechanizmy 
działają w amerykańskim kinie, bo oczywiście kino europejskie nie 
podlegało obyczajowym ograniczeniom tak jak hollywoodzkie. 
Pojawienie się kamery cyfrowej spowodowało, że filmy można 
było produkować o wiele taniej. Na początku XXI wieku nie tylko 
w kinie europejskim, ale i w azjatyckim powstało mnóstwo filmów 
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o cielesności i seksualności. Wiele z nich pokazywałem na festiwa-
lu Nowe Horyzonty. Kiedy więc półtora roku temu, w środku pro-
testów Strajku Kobiet przeczytałem w NN6T tekst relacji Żwirka 
z Berlina, z tamtejszego postpornograficznego festiwalu filmowe-
go, pomyślałem, że najwyższy czas na stworzenie przestrzeni dla 
tego rodzaju kina w Polsce.

Film wielokrotnie przyspieszał dyskusję na temat 
swobody obyczajowej, zachęcając do tego, by widzieć 
człowieka w całej jego złożoności, bez ograniczeń, jakie 
narzuca konserwatywna cenzura społeczna. Na stronie 
festiwalu piszecie „Wszyscy mamy ciała i niezbywalne 
prawo do tego, by się nimi cieszyć i używać ich tak, jak 
chcemy”. Ale przecież nie tylko o ciała wam chodzi?

Aga Szreder: Założeniem pornografii jest wywołanie podniecenia, 
natomiast założeniem postpornografii jest to, żeby wywołać pod-
niecenie nie tylko fizyczne, ale i intelektualne. I my, tworząc Post 
Pxrn Film Festival Warsaw, skupiamy się bardzo na tym aspekcie. 
Przede wszystkim oddzielenie ciała, seksualności od duchowości 
jest bardzo współczesne. I mainstreamowa pornografia dokładnie 
to robi – pokazuje ciało jako produkt, który można sformatować, 
buduje wzorce zachowań seksualnych i seksualności, które są bar-
dzo jednowymiarowe, oddzielone od nas i w ten sposób podatne 
na kontrolowanie.
R.Ż.: Po prostu pornografia mainstreamowa jest wytworem kapita-
lizmu i produkuje cały szereg zachowań, które formatuje jej ofiary 
– czyli nas wszystkich, bo jak badania pokazują, 80% społeczeń-
stwa miało z nią styczność (https://businessjournal.pl/badanie-
-niemal-wszyscy-ogladaja-porno/ ). I robi to w służbie polityczne-
go interesu, który Paul Preciado opisał jako farmakopornografię. 
Jeśli więc mówimy o pornografii głównego nurtu, jeśli pominiemy 
jej przemocowość, to ciekawe staje się w niej to, co dotyczy tych, 
którzy ją oglądają: jaki mają seks, jakie mają podejście do własnej 
płci, do cudzej płci, do ciała, do podziału ról.

To ciekawy wątek, w którym pornografia jest mimo 
wszystko odbiciem norm i w pokrętny sposób także na-
rzędziem ich wytwarzania.

R.Ż.: Ależ oczywiście, że do tego służy! Wszystko jest normalizo-
wane na potrzeby pewnej politycznej konstrukcji. Funkcją sztuki 
zawsze była kontestacja tego stanu rzeczy i pokazanie innych 
możliwych formatów rzeczywistości. To, że 30 lat temu pojawiła 
się postpornografia i setki artystów i artystek zaczęło tworzyć 
własne wizje tego, jak funkcjonujemy w świecie w kontekście 
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seksualności, miłości, ciała, jest na to najlepszym dowodem. Nie 
bez znaczenia jest, że mówimy o tym w Polsce w 2022 roku, po kil-
ku latach rządów koalicji konserwatywnych formacji politycznych. 
One formatują nas nie tylko do opcji proponowanych przez kapi-
talistyczną mainstreamową pornografię, ale też do opcji systemów 
wartości sprzed 500 lat, takich jak na przykład apelowanie o za-
chowywanie cnót niewieścich, które nie mają żadnego przełożenia 
na życie ludzkie w naszych czasach. A mimo to są agresywnie lan-
sowane przez konserwatywnych katolików, skutecznie umieszcza-
jących swoje pomysły w przepisach prawa blokujących na przykład 
prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych czy zwykłą edukację 
seksualną.

Część programu festiwalu będzie polegała na prezen-
tacji filmów nadesłanych w otwartej formule open call. 
Czego oczekiwaliście?

R.Ż.: Open call adresowany był do osób i kolektywów artystycz-
nych, feministycznych, queerowych, anarchistycznych – różnych 
– które doskonale wiedzą, co robią. Oczekiwaliśmy filmów, które 
mówią o seksualności w sposób interesujący, wchodzą w dialog 
z mainstreamową pornografią w sposób wizualnie, formalnie i ar-
tystycznie interesujący. Wiemy, że są  w Polsce osoby, które się 
tym zajmują. Program festiwalu bazuje oczywiście nie tylko na 
nadesłanych pracach – są one raczej jego mniejszą częścią – ale 
w dużej mierze na naszych wyborach kuratorskich. 
A.S.: Wcześniej zrobiliśmy rozeznanie na akademiach sztuk pięk-
nych. Dla młodych ludzi temat ciała i seksualności jest ważny. 
Mnóstwo osób wytwarza tego rodzaju materiały, ale trzyma je 
w szufladzie. Nasz festiwal jest świetną okazją do tego, żeby z tej 
szuflady wyjść i pokazać, co się robi.

„Nie lękajcie się!” to zresztą temat waszego bardzo cie-
kawego podkastu współtworzonego z Ewą Stusińską, 
badaczką i autorką publikacji poświęconych pornografii 
w literaturze. Rozmawiacie o wszystkim, między innymi 
o środowiskach zaangażowanych w tworzenie postpor-
nografii. Czy można je jakoś scharakteryzować?

R.Ż.: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej nie 
zdarzyło mi się być częścią środowiska, które tak mocno się wspie-
ra. Kiedy zaczęliśmy wspominać o tym, że będziemy robić festiwal 
w Warszawie, dostaliśmy od razu mnóstwo kontaktów, deklaracji 
uczestnictwa, ogromną pomoc – zupełnie nie do pomyślenia na 
przykład w świecie galerii sztuki współczesnej, które wzajemnie 
widzą się głównie jako konkurencję. Wszystkie te osoby, które 
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spotykamy na festiwalach przy okazji prezentacji naszych filmów 
czy kiedy jesteśmy w roli jurorów, czytają gazety, więc wiedzą, co 
się u nas dzieje. Okazują wsparcie i szczerą chęć pomocy. Tym bar-
dziej warto ten festiwal robić!

Jak więc festiwal będzie wyglądał?
R.G.: Anektujemy całe kino Muranów, pokazy od rana do wieczora, 
w sumie około 100 seansów we wszystkich 4 salach w kilkunastu 
blokach tematycznych.
R.Ż.: Zwykle na festiwalach alternatywnego porno bloki grupują 
się wokół eksperymentu, sztuki, preferencji seksualnych. U nas 
będzie w pewnym sensie podobnie, ale jednak będziemy się odno-
sić do naszej rzeczywistości. Jednym z bloków będą na przykład 
„Cnoty niewieście”, będą bloki skupione wokół animacji, ekspery-
mentów formalnych, politycznych, sexworkingu. 
R.G.: Staramy się stworzyć progresywny festiwal prezentujący 
filmy krótko-, średnio- i pełnometrażowe z całego świata. Bar-
dzo ciekawie zapowiadają się rebelianckie filmy z Ameryki Po-
łudniowej. W większości będą to filmy tworzone przez artystów 

Aga Szreder, Rafał Żwirek, Roman Gutek, fot. Michał Sosna, dzięki uprzejmości Post Pxrn Film 
Festival Warsaw, ppffw.pl
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O FESTIWALU
Post Pxrn Film Festival Warsaw to kolektywna inicjatywa Romana Gutka, Agi Szreder 
i Rafała Żwirka, którzy piszą tak: „Na okoliczności powstania festiwalu wpłynęły 
bezpośrednio aktualna sytuacja polityczna w Polsce i na świecie oraz tekst Żwirka 
Art porn uratuje nas opublikowany w NN6T (#133, grudzień 2020), będący iskrą 
zapalną dla naszych pierwszych spotkań i dyskusji. (…) Znajdujemy się w specyficznym 
momencie: dzięki nowym mediom, przemianom obyczajowym, odkryciom 
technologicznym i medycznym, ludzka seksualność w całym swoim bogactwie 
i różnorodności ujawnia kolejne oblicza wymagające nowych języków doświadczania 
i opowiadania. Ludzkość eksploruje nowe formy przyjemności i czułości, co inspiruje 
film i sztukę w poszukiwaniach adekwatnych środków wyrazu.

W wielu współczesnych społeczeństwach seksualność bywa jednak poddawana 
opresji, penalizowana i wymazywana. Zarówno nasze ciała, jak i też ich wizerunki, 
są reglamentowane i normalizowane, niejednokrotnie na potrzeby aktualnie 
dominujących dyskursów politycznych lub religijnych odbierających nam podstawowe 
prawa do posiadania naszych ciał i stanowienia o nich.

Edukacja seksualna oparta na weryfikowalnych naukowych podstawach jest 
spychana na margines i staje się wiedzą dostępną dla nielicznych, uprzywilejowanych 
ekonomicznie osób. Prawa reprodukcyjne są drastycznie ograniczane lub wręcz 
odbierane – w coraz bardziej bolesny sposób przekonujemy się o tym, że patriarchalny 
model społeczeństwa uniemożliwia jego rozwój.

Media społecznościowe selektywnie cenzurujące nagość wypaczają wizerunek 
naszych ciał, degradują pewne ich elementy i zakazują czerpania z nich przyjemności 
i radości. Praca seksualna nadal nie jest szanowana i pozbawiona jest zabezpieczeń 
socjalnych, a mniejszości seksualne funkcjonują na obrzeżach widzialności.

Nie możemy udawać, że jest inaczej. Pomimo to zdajemy sobie sprawę, że nasza 
festiwalowa podróż – choć czasem uciążliwa, męcząca i trudna – jest podróżą 
w stronę radości, nadziei i radykalnej czułości. (…) Uważamy, że pełna otwartość 
na cielesność, intymność i seksualność jest niezbędnym warunkiem zrozumienia 
współczesnej kultury i jej dynamicznych przemian. Odzyskanie naszych ciał jest 
pierwszym krokiem do budowania wspólnoty opartej na otwartości, tolerancji i prawie 
do samostanowienia. Zapraszamy na wspólną podróż od peryferii do centrum – to Wy 
same i sami możecie zdecydować, gdzie się one znajdują”.

Organizatorem Post Pxrn Film Festival Warsaw jest Post Fundacja – organizacja 
non-profit. Festiwal finansowany jest w całości przez osoby wierzące, że jego 
kulturotwórcza i edukacyjna rola jest ważna. W obecnej sytuacji Fundacja nie ma szans 
na żadne dotacje od instytucji publicznych. Jeśli bliska jest Ci idea naszego Festiwalu, 
wesprzyj Post Fundację – każda kwota zostanie wydana na to, by przestrzeń festiwalu 
stała się idealistyczną postpornoutopią mającą moc zmieniania rzeczywistości: mBank 
18 1140 2004 0000 3102 8207 2692

wizualnych. Sztuka współczesna jest zupełnie w innym miejscu niż 
dwadzieścia lat temu. 
Chcemy, żeby Post Pxrn Film Festival Warsaw stał się także miej-
scem, gdzie polscy twórcy takich filmów będą mogli je zaprezen-
tować, spotkać się z publicznością, a także z zagranicznymi reży-
serami. Ale też nie chcemy, żeby było superpoważnie, akademicko. 
Chcemy, żeby festiwal był okazją do tego, żeby cieszyć się ciałem.

Post Pxrn Film Festival Warsaw, 7–12 czerwca 2022 r., kino Muranów, ul. Andersa 5, 
Warszawa. Szczegółowy program, rezerwacje biletów: ppffw.pl

Słuchaj rozmowy w Bęc Radio

soundcloud.com/bec_zmiana
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BOLESŁAW CHROMRY 
rysownik, ilustrator, autor powieści graficznych. Czasem nazywają go 
poetą, czasem pajacem. Za to w dowodzie ma napisane Damian Siemień.
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NAJGORSI 
LUDZIE 
ŚWIATA

ALEKSANDRA GORDOWY

Pewien ktoś tydzień w tydzień 
zdrapuje nasze naklejone taśmą 
na domofonie nazwiska. Sku-
tecznie udaremnia w ten sposób 
dostawcom paczek, żywności, 
mandatów, rachunków, ważnych 
i mniej ważnych pandemicznych 
zachcianek i koniecznostek odna-
lezienie nas. Jakbyśmy mało mieli 
trudności w lepieniu naszego 
wspólnego życia z niczego, w jed-
nej wielkiej imigracyjnej próżni, 
w kontekście, w którym trudno 
powiedzieć, czy dobrze, że jesteś, 
czy może lepiej, żeby cię jednak 
nie było. 

Ogromnie się na tego kogoś wku-
rzam, wbijam paznokcie w ta-
śmę i po raz dwudziesty naklejam 
moje niełatwe w wymowie (dla 
tutejszych) nazwisko, które naj-
wyraźniej nie trzyma się ani ję-
zyków, ani ściany. Ilekroć się tak 
wkurzam, próbuję się opamię-
tać i wyobrazić sobie, że przecież 
osoba, która tak misternie i regu-
larnie zeskrobuje paznokietkami 
moją szczelną wyklejankę, nie 
może być przecież zła do szpiku.

Bo co w tym samym czasie robi 
naprawdę zła osoba? Czy snuje 

się osiedlami, zdrapując z domo-
fonów nazwiska pokątnie miesz-
kających cudzoziemców? Czy 
ktoś prawdziwie zły, w swej zło-
ści zagubiony i zacietrzewiony, 
zagłębiony w nieprzerwanym pro-
cesie niszczenia wszystkiego, co 
dobre, niszczenia świata, miałby 
w ogóle na to czas? Czas na zdra-
pywanie nazwisk z domofonów 
w pewnym przeciętnym niemiec-
kim mieście, na pewnej zupełnie 
nudnej uliczce, upstrzonej miesz-
kaniami socjalnymi niczym las 
grzybami po deszczu.

Więc zrozumiałam, że to musi 
być jakiś sfrustrowany przecho-
dzień. Dziecko wracające z nud-
nych lekcji, zgorzkniała sąsiadka, 
obsesyjny czyścioch z okolicy. Ale 
nikt bardziej niebezpieczny, a już 
na pewno nie najgorszy człowiek 
świata. Tak się zapędziłam w mo-
ich wyjaśnieniach, że o mało nie 
poczułam sympatii do tego ci-
chego zdrapywacza. 

Najgorsi ludzie świata nie mają 
czasu na zdrapywanie waszych 
nazwisk z domofonów. Oni nie 
śpią po nocach, ponieważ wydra-
pują całe miasta, osiedla i domy. 
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Duży Krokodyl, Humpty Doo, Australia, 2021, fot. Kgbo, commons.wikimedia.org
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Skrobią tak, że aż piana leci im 
z ust, próbując usunąć wszelki 
ślad po życiu. I nie ma to nic 
wspólnego z nudą. Poza skraj-
nie dobitnym brakiem człowie-
czeństwa, odznaczają się również 
ostrymi zaburzeniami związanymi 
z rozpoznawaniem przestrzeni 
i identyfikowaniem jej jako wła-
sną lub do nich nienależącą. Naj-
gorsi ludzie świata nie zdrapują 
nazwisk z domofonów, ponieważ 
oni ani nie dzwonią, ani nie pu-
kają do drzwi. W ich najgorszej na 
świecie kulturze osobistej nie ist-
nieje poszanowanie przestrzennej 
i cielesnej nietykalności.

Ruchy i rytuały 
terytorialne

Posiadanie, oznaczanie i definio-
wanie własnego terytorium to 
kwestia przede wszystkim prak-
tyczna, kwestia bezpieczeń-
stwa i kwestia tożsamości. Jeżeli 
chodzi o zwierzęta, sprawa jest 
stosunkowo prosta. Ponieważ 
wiele z nich do oznaczenia wła-
snego terytorium używa zapa-
chu, te które na ten teren bez 
pytania wkroczą, mają pełną ja-
sność, że są gośćmi nieproszo-
nymi. Nikt nie odwraca tu kota 
ogonem i nie ma miejsca na in-
synuacje pod tytułem „ja nie wi-
działam, czy to jeszcze twoje, czy 
może jednak już moje”. Ludzie – 
ponieważ uważają się za istoty 
myślące, zdolne do rozumowania 
abstrakcyjnego – do wyznacza-
nia granic terytorialnych (głów-
nie w skali makro) używają map 
(ci mniej subtelni oczywiście rów-
nież murów i płotów kolczastych. 
ale na ten moment pomińmy ich). 
Granice i rytuały związane z pie-
lęgnowaniem własnego teryto-
rium mają związek z tożsamością, 

z bardziej lub mniej świadomą 
wolą identyfikowania się z okre-
ślonym sposobem życia razem, 
z wartościami, z wolą przynależ-
ności do określonego systemu, 
określonego stada. Wchodząc 
między ludzko-nieludzkie struk-
tury, doświadczamy wachla-
rza szczególności i subtelności, 
które odróżniają jedno teryto-
rium od drugiego. Instynktow-
nie to szanujemy, a jeżeli trzeba 
i tak nakazuje tutejszy zwyczaj, 
zdejmujemy buty, kłaniamy się na 
wejściu. 

Według definicji terytorium 
z punktu odczuwania i pojmowa-
nia zwierząt „[własne terytorium] 
zwiększa szanse przeżycia osob-
nika, gdyż zapewnia mu dosta-
teczną ilość pokarmu, kryjówki 
przed drapieżnikami, materiał do 
budowy gniazda lub legowiska 
oraz wszystkie elementy mające 
znaczenie w wychowaniu potom-
stwa”, a także „osobniki uznające 
terytorium za swoje zaznaczają 
swoją obecność (…) oraz są go-
towe je bronić”.

Z definicji tej bezpośrednio wy-
nika, że wejście, wtargnięcie 
i przebywanie na nie swoim tery-
torium bez zgody jego właścicieli, 
z równoczesnym nieposzanowa-
niem zasad tutejszego bytowa-
nia, to akt agresji, bezpośredni 
zamach na życie, zdrowie i bez-
pieczeństwo jednostki lub spo-
łeczności, do której to terytorium 
należy. Obrona terytorium zaś to 
instynktowne, archetypowe i na-
turalne zachowanie mające na 
celu przetrwanie gatunku i zabez-
pieczenie potomstwa. 

Nic nie różni nas pod tym wzglę-
dem od zwierząt, z wyjątkiem 
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ALEKSANDRA GORDOWY – skończyła studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej 
oraz magisterskie na Uniwersytecie Technicznym w Delft. Studiowała również  
w Stuttgarcie w Niemczech oraz w Horsens w Danii. Obecnie mieszka i pracuje  
w Berlinie. Autorka książki Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produktywna  
i nieproduktywna, Fundacja Bęc Zmiana / Fundacja PFR, 2020.

tego, że do swojej definicji poj-
mowania świata dodaliśmy war-
stwę abstrakcyjną. Terytoria 
oddzielamy od siebie nie tylko 
różnymi zwyczajami i zapachami, 
ale słowami, ugodami, dokumen-
tami, linearnymi rysunkami na 
mapie, pełnej gęstych przypisów 
i wyjaśnień. Mamy mazaki, słowa, 
kartki i niekończące się zbiory 
prawnych zależności służące nam 
do dokumentowania naszych gra-
nic terytorialnych, naszych tery-
torialnych umów. Te formalności, 
ten język abstrakcyjny teoretycz-
nie miały wspomóc naszą ułom-
ność. To, że nie wyczuwamy już 
zapachów, że nie rozróżniamy cu-
dzego od własnego, że wypar-
liśmy archetypowy terytorialny 
savoir-vivre. Papierowe umowy, 
nazwy, słowa, linie i Google Maps 
miały ułatwić nam odróżnianie 
tego, co nasze, od tego, co cudze. 
Zdecydowana większość z nas 
świetnie przyswoiła tę lekcję, 
a nad szczegółami wciąż (mam 
nadzieję) pilnie pracuje. Lek-
cji o szacunku i terytorium nie 
zrozumiała natomiast znaczna 
mniejszość, garstka pyszałków 
z niebywałą manią wielkości. 
Nikt inny, jak tylko Najgorsi Lu-
dzie Świata. 

Pociąg pełen naszych 
oddechów

Jest nas dziesięcioro w jednym 
przedziale. Dwanaścioro, jeżeli li-
czyć stopę i tyłek jednej z osób, 

która drugą stopą stoi w kory-
tarzu, i psa wymoszczonego na 
drżącej parze czyichś kolan. Na 
korytarzu gęstość ludzi na metr 
kwadratowy jest o wiele więk-
sza niż tu u nas. Wiem, że pociąg 
jadący na Woodstock był jesz-
cze bardziej pełen, ale wtedy nie 
było jeszcze covida, a ludzie nim 
jadący nie uciekali przed wojną. 
Bije mi serce i jestem poruszona, 
to pierwszy raz, kiedy czuję Was 
tak blisko siebie, kiedy czuję, 
że jestem jedną z Was, że chcę 
być jedną z Was. Maleńki wago-
nik, maleńki pokoik. Kurczymy 
się w sobie, by jakoś podzielić 
się przestrzenią. Na karku czuję 
oddech kogoś z nas, swój wła-
sny kieruję w kark kogoś innego. 
Oczy spotykają się częściej, niż to 
w pociągu przystoi. Pani naprze-
ciwko mówi po ukraińsku, że ma 
dziś urodziny. 

Jak przez mgłę słyszę Najgor-
szą Kobietę Świata. Krzyczy, że 
dużo wydała na bilet, że nie po to, 
by nie mieć teraz miejsca. Krępą 
rączką sięga po batonik, który we 
Frankfurcie niemieccy wolonta-
riusze podają nam przez okno.

Wyobrażam sobie, że kiedy przy-
jedzie na miejsce, poczłapie 
uliczką i zdrapie moje nazwisko 
z domofonu.
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Jak funkcjonują ukraińskie biura 
architektoniczne podczas wojny? 
Salva Balbek z pomocą kolegów 
i koleżanek z biura przearanżo-
wali na centrum pomocy kijowską 
kawiarnię Dubler oraz zapropo-
nowali prosty projekt osiedli dla 
osób powracających do kraju.
Architektki z organizacji poza-
rządowej Urban Forms zmieniły 
szkołę we Lwowie w hostel dla 
osób przesiedlonych. Wiele pro-
jektantek i projektantów myśli 
o przyszłości – o tym jak odbudo-
wać zniszczone miasta i wsie.
Wojna i inne nagłe kryzysy dają 
okazję do zastanowienia się nad 
istotą naszego zawodu. Co, jako 
projektantki, możemy zrobić, aby 
pomóc? Jak tworzyć z realną ko-
rzyścią dla społeczeństwa?

Na szczęście już dawno prze-
stałyśmy/przestaliśmy myśleć 
jak niektórzy moderniści, któ-
rzy w wojnie upatrywali szansę na 
realizację swoich nieskromnych 
wizji urbanistycznych. Naszym 
nowym guru jest Shigeru Ban ze 
swoim słynnym PPS, czyli Paper 
Partition System, dzięki któremu, 
za pomocą kartonowych tub i bel 
płótna, można zapewnić odrobinę 
prywatności osobom nocującym 
tymczasowo w dużych pomiesz-
czeniach halowych.
W tym numerze przedstawiamy 
architektki, które obok swojej ko-
mercyjnej działalności czynnie 
pomagają, tworząc (często wolon-
taryjnie) oddolne projekty. Mamy 
nadzieję, że zainspirują Was do 
działań.

#### BAL 
W WYJĄTKOWYM, 

NIE
ŚMIESZKOWYM 
WYDANIU #####
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Patrycja Mróz, bez tytułu
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#katastrofy
Marina Tabassum to pakistańska architektka. Działa komercyj-
nie, tworząc obiekty mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Me-
czet w Dhace autorstwa jej biura zdobył w 2016 roku nagrodę Agi 
Khana. Tabassum wraz z zespołem zajmuje się też pomocą osobom 
uchodźczym.
W związku ze zmianami klimatycznymi Pakistan mierzy się z pro-
blemem zalewania ogromnych terenów delty Gangesu. Dla osób 
mieszkających na tych terenach Tabassum opracowała tani system 
bambusowych domów na palach. Architektka czynnie działa w obo-
zach dla prześladowanych Rohingja.

 

#wojna i jej skutki
Joana jest architektką i współzałożycielką inicjatywy Catalytic Ac-
tion, która poprzez projektowanie wspiera dzieci dotknięte kryzysem 
uchodźczym. Fundacja realizuje projekty głównie w rodzinnym Li-
banie, gdzie ponad 25% ludności stanowią uchodźcy i uchodźczynie. 
Catalytic Action zaprojektował i zrealizował wiele placów zabaw dla 
dzieci, mających na celu m.in. integrację lokalnych dzieci libańskich 
z najmłodszymi Syryjczykami i Syryjkami. Na uwagę zasługuje rów-
nież to, w jaki sposób place zabaw są budowane. Wykorzystuje się tu 
lokalne materiały, a do pracy zaprasza wolontariuszy i wolontariuszki 
oraz osoby z lokalnej społeczności, które oprócz wynagrodzenia zy-
skują również nowe, praktyczne kompetencje. 

#odbudowa 
po wojnie
Marwa Al-Sabouni pochodzi z Syrii, a dokładnie z Homs. Jest ar-
chitektką i urbanistką, a o miastach również pisze książki. Jej bada-
nia i projekty dotyczą alternatywnych metod odbudowy powojennej 
– osiedli i dzielnic – w trosce o tożsamość miejsca i integrację spo-
łeczną. Obecnie prowadzi również najważniejszy portal informacyjny 
o architekturze w języku arabskim.
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#poprawa jakości  
życia osób 
wykluczonych
Swati Janu pochodzi z Indii. Jest architektką, publicystką i artystką 
społeczną. Założyła inicjatywę Social Design Collaborative. W swo-
ich projektach podejmuje tematy prawa do mieszkania czy nieformal-
nej zabudowy mieszkaniowej. Jej działania społeczne mają na celu 
aktywizację lokalnej społeczności i jej edukację w zakresie architek-
tury i budownictwa. Równolegle wykłada na Ambedkar University 
w Delhi i School of Planning and Architecture w Delhi.

#architektoniczna 
prewencja
W Polsce w okresie PRL-u powstawało wiele obiektów z my-
ślą o trwającej zimnej wojnie. Przy projektowaniu budynków szkół, 
tzw. tysiąclatek, brano pod uwagę możliwość ich łatwego przekształ-
cenia na szpitale polowe. Większość z nich była również wyposażona 
w schrony przeciwlotnicze. Schrony stanowiły nieodłączną część pro-
jektów urbanistycznych takich założeń jak Sady Żoliborskie Haliny 
Skibniewskiej.
Na koniec, w związku z działaniami podejmowanymi w Polsce w ob-
liczu wojny w Ukrainie, BAL dzieli się z Wami swoimi pierwszymi 
przemyśleniami:
 
1.  Warto podczas projektowania jakiejkolwiek kubatury zadać sobie 

pytanie o to, czy nasz obiekt będzie mógł funkcjonować bez prądu 
oraz jako mieszkanie.

2.  Dostęp do prądu i internetu należy do potrzeb podstawowych, za-
raz po zapewnieniu posiłku i dachu nad głową.

3.  Wymagania polskiego prawa budowlanego i warunków technicz-
nych w zakresie minimalnej liczby sanitariatów są niewystarcza-
jące. Każdy kolejny kryzys jest tego naocznym dowodem. 

4.  ***** faszystów i kolonializm. 

BAL ARCHITEKTEK – inicjatywa wspierająca kobiety w architekturze, zarówno 
projektantki, jak i jej użytkowniczki. Do tej pory mogłyście nas śledzić online na 
@bal_architektek, ale wkroczyłyśmy na papier! Balowiczki: Dominika Janicka, 
Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska.
PS Niech żyje Bal!
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Wojna nigdy nie była tak blisko. 
Albo przynajmniej tak się może 
wydawać nam, zatopionym w sta-
tycznych i ruchomych obrazach, 
które oglądane zaraz po obudze-
niu, zostają przed oczami cały 
dzień, będąc co chwila zasilane 
przez kolejne doniesienia. W mo-
rzu obrazów tej wojny znaczące 
miejsce zajmują zwierzęta. Zwie-
rzęta tam, w Ukrainie, zwierzęta 
w zniszczonych miastach, to-
warzyszące walczącym żołnie-
rzom i cywilom, ludziom skrytym 
w schronach, zwierzęta wałęsa-
jące się po ulicach, w końcu za-
opiekowane z narażeniem życia 
przez mieszkańców i mieszkanki 
miast, którzy często z ich po-
wodu nie opuszczają kraju. Zwie-
rzęta tu, w Polsce, przekraczające 
granice wraz ze swoimi rodzi-
nami, ratowane przez organiza-
cje pozarządowe i wolontariuszy, 

czekające na dworcach albo już 
na kanapach w swoich tymczaso-
wych polskich domach. Nie wiem, 
skąd we mnie pewność, że nigdy 
tak nie było. Że ratowanie zwie-
rząt w wojnie zdarzało się tylko 
na zasadach wyjątku. Zaczynam 
czytać. W czasie pierwszej wojny 
światowej, jak pisze Eric Baratay, 
zwierzęcy los wiązał się raczej 
z pomaganiem człowiekowi na 
froncie. Z kolei podczas drugiej 
londyńskim weterynarzom za-
brakło chloroformu do usypiania 
zwierząt – rząd, mając na uwa-
dze nieuchronne niedobory żyw-
ności, tworzył kliniki eutanazji 
dla braci młodszych. Zwierząt nie 
zobaczymy też na łodziach dziś 
przybywających do Europy, na 
których o swój los walczą prześla-
dowani czy wygnani przez wojnę 
uchodźcy z Syrii, Afganistanu, 
Iraku. Co natomiast widzimy na 

NIE TYLKO  
CZŁOWIEK, 
CZYLI RELACJE 
MIĘDZYGATUNKOWE 
W MIEŚCIE
PSY, KOTY I SZYNSZYLE WOJNY
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Ilustracje: Evgeniya Dyupina (instagram.com/
grandpascreaming) dla projektu FEED THE 3oo
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tej wojnie? Ratowanie kangu-
rów i tapirów z ogrodu zoologicz-
nego w Charkowie (gdy piszę te 
słowa, trwa tam dalej walka o ura-
towanie z niego dzikich zwie-
rząt). Nessie rasy husky, która 
odnaleziona przez żołnierzy bia-
łoruskiego batalionu im. Kastusa 
Kalinowskiego biegnie radośnie 
do swojego właściciela, z któ-
rym została rozdzielona w Buczy. 
Zostanie z nami na zawsze ob-
raz Alisy niosącej przez granicę 
Pulję, starego owczarka niemiec-
kiego. Albo kot-feniks z gruzów 
Borodzianki. Zapamiętamy dziew-
czynkę, która przywiozła do Pol-
ski swojego chomika w słoiku 
wyłożonym trocinami. Czy ko-
ciego influencera Stepana, insta-
gramującego i tiktokującego dziś 
o wojnie z tymczasowego domu 
we Francji (#loveyoustepan). Te 
i inne historie pokazują, że zwie-
rzęta są członkami ukraińskich 
rodzin, że odbyło się tu prak-
tyczne poszerzenie rozumienia 

wspólnoty – rodzinnej, obywatel-
skiej, wspólnoty losów. Miliony 
nieludzi zostało jednak w kraju 
– zwierzęta dzikie, hodowlane, 
część udomowionych, mierząc 
się z losem, który zgotował im 
wyłącznie człowiek – podobnie 
jak katastrofę klimatyczną, eks-
ploatację, niewolę, by wymienić 
tylko kilka. W tym ujęciu po-
dział na świat ludzki i nie-ludzki 
czy pejoratywny wydźwięk słowa 
zezwierzęcenie wymagają zdecy-
dowanego przepisania.

Jeśli możesz, wesprzyj lokalne 
zbiórki (finansowe, karmy) dla 
zwierząt Ukrainy. Warto spraw-
dzić również ogólnopolską grupę 
FB: Pomoc dla zwierząt w Ukra-
inie. Z kolei na świetnej stronie 
https://3oo.store można kupić 
wirtualny bilet do publicznych 
i prywatnych ogrodów zoologicz-
nych w Ukrainie i w ten sposób 
wesprzeć przebywające tam nadal 
zwierzęta. 
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ALEKSANDRA LITOROWICZ – prezeska Fundacji Puszka, kulturoznawczyni, badaczka, 
współzałożycielka Szkoły Architektury Społeczności SAS. Badała m.in. warszawskie 
place i polskie murale. Prowadzi puszka.waw.pl, futuwawa.pl i sztukapubliczna.pl
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BWA we Wrocławiu urucho-
miło Laboratorium Odporno-
ści, czyli Resilience Lab, którego 
celem jest między innymi dys-
kusja o tym, jak architektura 
i miasta mogą dostosować się do 
zaostrzających się kryzysów. Re-
silience Lab ma przyjrzeć się naj-
lepszym rozwiązaniom, zebrać 
doświadczenia z różnych kra-
jów, wraz z wiedzą o sposobach 
ich wprowadzania, związanych 
z tym trudnościach i metodach 
ich przezwyciężania. Sieciujące 
spotkanie robocze wpisuje się 
w politykę wymiany kompeten-
cji Unii Europejskiej w kwestiach 
rozwoju zrównoważonego, znaną 
m.in. z inicjatywy Nowy Europej-
ski Bauhaus. Jednym z ważnych 
tematów jest uniezależnienie 
się od rosyjskich węglowodorów.

Rosyjski i katarski gaz

Wojna w Ukrainie trwa. Słowa: 
oblężenie, uchodźca, sankcje, 

wolontariusz, weszły do naszego 
codziennego słownika. Ta i inne 
wojny, oprócz politycznego, hu-
manitarnego, ekologicznego, 
mają inny wymiar – ekonomiczny. 
Z jednej strony Unia Europej-
ska i Stany Zjednoczonego na-
kładają „najbardziej drastyczne 
sankcje w historii” na Rosję, ma-
jące „ograniczyć jej zdolność 
finansową, osłabić rubla, spo-
wodować chaos ekonomiczny” 
w kraju, z drugiej strony do Eu-
ropy: Polski, Niemiec, Włoch, 
płynie gaz, ropa naftowa i węgiel. 
Za wszystkie te paliwa kopalne 
płacimy dużo, bardzo dużo pie-
niążków. Według Eurostatu 49% 
węgla importowanego w 2020 
roku do Europy pochodziło z Ro-
sji. Najwięcej importują Niemcy 
i Polska. Jak podaje portal Wy-
sokie Napięcie, w ostatnich 
latach do Unii Europejskiej im-
portowaliśmy 60 milionów ton 
węgla, w styczniu na konta rosyj-
skich firm z tego tytułu wpłynęło 

ADRIAN KRĘŻLIK

BARDZO 
ZIMNY 
DOM
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więcej niż 675 milionów dola-
rów. Zaniechania i opór związany 
z transformacją energetyczną 
wydają się większe niż chęci. Po-
dobnie jak z kryzysem klimatycz-
nym, wielkie słowa przegrywają 
ze zdecydowaną polityką, dzia-
łaniem i interesami najbardziej 
uprzywilejowanych. 

Do środowiskowego wpływu pa-
liw kopalnych jeszcze przejdę, 
ale najpierw spójrzmy jeszcze na 
„alternatywy” dla rosyjskich su-
rowców, które Unia Europejska 
eksploruje. Chociażby katarski 
gaz, który ma zastąpić ten rosyj-
ski. Nie energia z paneli słonecz-
nych czy wiatru, ale gaz – tyle że 
z Kataru, kraju rządzonego przez 
autorytarnego emira, gdzie partie 
polityczne nie mają prawa bytu, 
a prawa człowieka są mocno 
ograniczone. 

Problem ogrzewania jest wie-
lowątkowy. Przede wszystkim, 

jak pokazują badania GUS-u, 
węgiel jest głównym paliwem 
zarówno w ciepłownictwie in-
dywidualnym (47%), jak i siecio-
wym (73%), a gaz klasyfikuje się 
na drugim miejscu, odpowied-
nio 31% i 9%. Ponadto, jak wska-
zuje Forum Energii w publikacji 
z 2019 roku, w ciągu ostatnich 
dekad nie podjęto działań prowa-
dzących do zmiany miksu paliwo-
wego ciepłownictwa, a aż 80% (!) 
systemów ciepłowniczych w Pol-
sce jest nieefektywna. Problem 
ubóstwa energetycznego, czyli 
braku możliwości ekonomicz-
nych na utrzymanie komfortowej 
temperatury, ciągle jest ważnym 
wyzwaniem. 

Wpływ paliw kopalnych na kryzys 
środowiskowy wydaje się jasny, 
często powtarzany, ale być może 
tylko jak za panią matką pacierz. 
Przypomnę, że około 90% emisji 
dwutlenku węgla pochodzi wła-
śnie ze spalania paliw kopalnych, 

Ukraińscy strażacy próbują gasić ostrzelane przez wojska rosyjskie zbiorniki na olej napędowy, 
Czernihów, 3.03.2022, fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy
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wydobycie węgla i ropy wiąże 
się z przekształcaniem kolej-
nych terenów i znacznym spad-
kiem bioróżnorodności. IPCC 
publikuje i ostrzega. Jak grochem 
o ścianę. Często niewielki zysk 
ekonomiczny wiąże się z trud-
nymi do zmierzenia stratami 
środowiskowymi. 

Źródła odnawialne

Odnawialne źródła energii, naj-
częściej kojarzone z panelami 
słonecznymi i farmami wiatra-
ków, wcale nie są takie pozy-
tywne; 60% energii ze źródeł 
odnawialnych w Europie pocho-
dzi z biomasy: pelletu, odpadków 
organicznych i siana. W zależ-
ności od sposobu uprawy ro-
ślin można je zakwalifikować do 
źródeł, które w jakiś sposób po-
zytywnie wpływają na środo-
wisko, ale nie zawsze. Pellet, 
o którym chcę opowiedzieć, naj-
pierw znalazł się pod lupą na-
ukowców głównie dlatego, że 
jego produkcja i zapotrzebowa-
nie na niego w ostatnich latach 
znacznie wzrosła. Znany jest 
przykład firmy Enviva – najwięk-
szego producent pelletu, która 
przekształca setki tysięcy ton 
odpadów drewnianych w mate-
riał opałowy. Ale krytycy firmy 
twierdzą, że nie używa ona jedy-
nie trocin, gałęzi i innych czę-
ści drzew, które nie mogą służyć 
jako materiały konstrukcyjne 
czy do produkcji mebli, ale całe 
drzewa. W takim wypadku mie-
rzenie wpływu na Naturę wy-
gląda zdecydowanie inaczej. 
Możemy spodziewać się rolnic-
twa monokulturowego, nasta-
wionego jedynie na produkcję 
(uprawę, jeśli ktoś woli) ma-
teriałów opałowych. Oprócz 

wszystkich negatywnych skut-
ków, które niesie ze sobą prze-
kształcanie lasów naturalnych 
i innych terenów na lasy gospo-
darcze, trzeba zmierzyć ilość 
dwutlenku węgla, jaką pochła-
niają takie drzewa. Czy jest 
ona większa od tego uwalnia-
nego w procesie spalania pel-
letu? Badania profesora Roberta 
Abta wskazują, że spalanie pel-
letu uwalnia do atmosfery taką 
samą ilość CO2 jak spalanie wę-
gla. Więc jeśli nie uda się tego 
CO2 wyłapać w czasie życia lasu, 
to mimo że mamy do czynienia 
z biopaliwem, jego koszty śro-
dowiskowe są wyższe niż zy-
ski! Zresztą wypowiedzieli się 
też w tym kontekście europejscy 
naukowcy w otwartym liście do 
Parlamentu Europejskiego (Let-
ter from Scientist to the EU Par-
liament regarding forest biomas), 
tłumacząc jasno wpływ upraw 
pod paliwa kopalne. List nie zy-
skał odpowiedniej atencji i żadne 
działania, żeby ograniczyć użycie 
biopaliw, nie zostały podjęte.

Innym rozwiązaniem może być 
biogaz, który pochodzi z od-
padków organicznych. Jak pi-
sze Valerio Paolinia w artykule 
Environmental impact of biogas: 
A short review of current know-
ledge, biogaz może znacząco 
przyczynić się do zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych. 
Należy jednak zwrócić uwagę 
na niepożądane emisje metanu 
i podtlenku azotu (N2O). Zwraca 
on uwagę, że trzeba również 
spojrzeć na inne aspekty biogazu, 
tak jak na przykład wpływ na za-
kwaszanie gleby.

Nie ma paliw idealnych. Jedne 
mają mniejszy, inne większy 
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Białowieski Park Narodowy, 2010, fot. Jacek Karczmarz, commons.wikimedia.org
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wpływ na środowisko. Zależy od 
tego, jakie aspekty weźmiemy 
pod uwagę. I dlatego kwestia wy-
boru jest taka trudna. 

Komfortowy dom

Z punktu widzenia możliwości 
architekta nie ma lepszego roz-
wiązania na kryzys energetyczny 
niż zmniejszenie konsumpcji 
energii przez budynki oraz lepsze 
planowanie miast. Jak mówi Giu-
lia Sonetti, profesorka Politech-
niki w Turynie, najlepsza energia 
to taka, której nie użyliśmy. Jeśli 
mówimy o konsumpcji, to trzeba 
ją rozważać w całym cyklu życia 
budynku: od tego, w jaki sposób 
on powstaje, aż do tego, w jaki 
jest używany, a potem rozbierany. 
Większość budynków w Unii 
Europejskiej wymaga renowa-
cji energetycznej. Właściwie 

wszystkie budynki, które po-
wstały przed wprowadzeniem 
odpowiednich norm (gdzieś na 
początku lat dziewięćdziesią-
tych), nie odpowiadają standar-
dom komfortu termicznego dziś: 
mogą być za zimne lub za gorące. 
Powojenny boom budowlany 
zbiegł się w czasie z populary-
zacją architektury stylu między-
narodowego, dla której warunki 
klimatyczne i tradycja budow-
lana były drugorzędne. Zapew-
nienie nowych domów i miejsc 
pracy dla szybko rosnących miast 
było priorytetem. Architektura 
regionalna opowiadała na po-
trzeby mieszkańców, nie tylko 
dzięki zastosowaniu pewnych 
rozwiązań przestrzennych, jak 
na przykład zielone dziedzińce 
w Andaluzji czy brak okien od 
północnej strony na Podhalu, ale 
również poprzez wykorzystanie 

Zagaty przy oborze, polana Kiczora, Beskid Sądecki, 1985, fot. Wojciech Pysz /  
wikimedia.commons.org
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materiałów lokalnych, co ozna-
czało, że CO2 emitowane pod-
czas transportu z fabryki 
właściwie nie istniało. Szuka-
nie i wprowadzanie znanych 
z regionu rozwiązań wydaje się 
znakomitym pomysłem. Najczę-
ściej mogą one poprawić jakość 
renowacji budynku, zmniejszyć 
ślad węglowy w cyklu życia bu-
dynku i poprawić komfort. Moje 
badania przeprowadzone w pół-
nocnej Portugalii wykazały, że 
rozbudowa południowych elewa-
cji budynku o oszklone, otwie-
ralne balkony poprawia komfort 
termiczny wnętrza (indoor envior-
mental comfort) przy jednocze-
snym zwiększeniu powierzchni, 
która otrzymuje odpowiednią 
ilość światła dziennego. W pol-
skim kontekście należy rozwa-
żyć inne rozwiązania, natywne 
dla regionu i mikroklimatu, cho-
ciażby ocieplenie tymczasowe, 
tzw. zagaty (inaczej zahaty lub 
przyzby), które polega na okła-
daniu elewacji budynku na zimę 
słomą. Dziś można by się zasta-
nowić, jak projektować tymcza-
sowe ocieplenie budynku, które 
wiosną można zdejmować. 

Równie ważne jest planowa-
nie miejskie. Energia w miastach 
związana jest ponadto ze sposo-
bami mobilności mieszkańców 
i dostępnością. Mieszkańcy stre-
fowych miast czy suburbiów będą 
zużywać więcej energii podczas 
codziennych podróży do pracy 

i szkoły. Domy jednorodzinne, 
które mają więcej elewacji ze-
wnętrznych niż zabudowa wielo-
rodzinna i bardziej rozrzeźbioną 
bryłę, zużywać będą również 
więcej energii. 

„Fala renowacji”, czyli dyrektywa 
Unii Europejskiej, ma na celu 
wzmocnić i zintensyfikować dzia-
łania na rzecz renowacji budyn-
ków. Właśnie renowacja powinna 
być głównym celem polityki 
energetycznej. Nowe obiekty 
budowane według standardów 
i norm zużywają coraz mniejszą 
ilość energii, natomiast wszystkie 
te, które nie zostały ocieplone 
albo są ocieplone niewystarcza-
jąco, te które mają mostki ter-
miczne, nieszczelne okna i drzwi, 
niewydajne systemy grzewcze, są 
dużym wyzwaniem. 

Aby zaradzić na kryzysowi środo-
wiskowemu i energetycznemu, 
powinniśmy działać na różnych 
płaszczyznach. Przestawienie 
na sprawdzone odnawialne źró-
dła energii, renowacja budynków, 
adaptacja do zmian klimatycz-
nych, odpowiedzialne planowanie 
miejskie, to tylko niektóre z fron-
tów, na których mogą działać ar-
chitekci i urbaniści. Jak pisze 
Amory Lovis, wieloletni ekspert 
w dziedzinie energetyki: wydaj-
ność energetyczna to najtańsze, 
najbezpieczniejsze i najczystsze 
rozwiązanie. 

ADRIAN KRĘŻLIK
architekt, który zajmuje się zastosowaniem współczesnych technologii 
w projektowaniu szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego. Prezes 
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Doświadczenie zawodowe zdobywał w Zaha Hadid Architects w Londynie, Rojkind 
Arquitectos oraz FR-EE Fernando Romero w Meksyku. Wykładowca Weißensee 
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ART-TERAPIA
SUBIEKTYWNIE O TYM, 
JAK SOBIE RADZIĆ Z ŻYCIEM 
W CIEKAWYCH CZASACH

Długo zastanawiałam się nad 
tym, jaka przyszłość czeka ru-
brykę „Art-terapia”. Jeśli czyta-
liście moje poprzednie teksty, 
to możecie pamiętać, jak długa 
i wyboista była moja życiowa 
droga: od kuratorki przez kry-
tyczkę sztuki aż po psychotera-
peutkę. Być może przypomnicie 
sobie także moje marudzenie 
z poprzedniego roku, kiedy pi-
sałam o tym, jak obcy stał mi się 
artworld, sztuka jako taka i śro-
dowiskowy brak skuteczności 
wobec współczesnych kryzysów. 
Jednak kiedy lata temu studio-
wałam historię sztuki, na maksa 
poruszały mnie artystyczne 
świadectwa opresji i cierpienia, 
szczególnie te z czasów II wojny 
światowej. Tymczasem dzisiaj 
w obliczu tragedii ofiar konfliktu 
w Ukrainie nie znajduję w sobie 
już żadnej energii, żeby rozmyślać 
nad sensem tworzenia. Mgliście 
wspominam te czasy, kiedy my-
ślałam, że 2020 był najgorszym 
rokiem, jaki przeżyłam. Trochę 
też tęsknię za prostszym światem 
sprzed czasów pandemii, kiedy 
wiosna oznaczała otwarcie im-
prezowni nad Wisłą, co tydzień 
byłam na przynajmniej jed-
nym wernisażu, a moim jedynym 
zmartwieniem było dokończyć 

Łaskawe Littela przed 25. urodzi-
nami, i uwierzcie, że czytałam tę 
powieść dla przyjemności. 

Tymczasem minął 2020, 2021, 
przetrwaliśmy omikron; znów 
przyszła wiosna, a ja nadaję do 
Was, drodzy czytelnicy, wprost 
z mojego psychoterapeutycznego 
gabinetu. Muszę powiedzieć, że 
jest to praca ciekawa, ale jedno-
cześnie pełna wyzwań, które sta-
wiają mi nie tylko moi klienci, 
ale świat, w którym wszyscy dziś 
żyjemy. Wielką nagrodą jest dla 
mnie autentyczny i bezpośredni 
kontakt z ludźmi, którzy przy-
noszą do mojego gabinetu swoje 
najbardziej wrażliwe kawałki. 
Tymczasem Wy pytacie mnie, jak 
sobie radzę z klientami lękowymi 
w gabinecie, podczas gdy sama 
mam wrażenie, że świat wali się 
na moich oczach? 

Odpowiedź krótka jest taka, że 
różnie.

Po pierwsze nie udaję, że się ni-
czego nie boję. Ostatnio w ogóle 
bardzo dużo rozmyślam nad róż-
nicą między strachem a lękiem. 
Z psychologicznego punktu wi-
dzenia strach jest rodzajem bio-
logicznego impulsu, reakcji 
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Terapia kręgosłupa, japońska akwarela z XIX wieku, Wellcome Library, London, wellcomeimages.org
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obronnej w sytuacji realnego za-
grożenia – kiedy na przykład wi-
dzisz, że twoje dziecko zaraz się 
przewróci, już biegniesz je rato-
wać, albo odskakujesz w bok, gdy 
jedzie na ciebie rozpędzony sa-
mochód. W lęku natomiast nie 
ma ruchu, jesteśmy zamrożeni; 
jest on bardziej pokłosiem stra-
chu, doświadczeń z przeszłości, 
które zburzyły poczucie bez-
pieczeństwa, czymś, co chociaż 
niekoniecznie dzieje się w cza-
sie rzeczywistym, to organizuje 
nasze przeżywanie i może po-
wodować, że żyjemy w ciągłym 
konflikcie. 

Niemiecki psychoanalityk Fritz 
Reimann pisał, że każdy lęk ma 
swoją historię. To, czego bę-
dziemy bać się w przyszłości, 
dzieje się teraz. Pandemia, wojna 
czy trauma z dzieciństwa – to wy-
darzenia, które kształtują nasz 
stosunek do świata, w którym bę-
dziemy żyć kiedyś, i stanowią 
istotną część kontekstu, w ja-
kim będziemy budować nowy po-
rządek. Bo chyba nikt już nie ma 
wątpliwości, że jakiś świat się 
właśnie kończy. Rzeczywistość 
w przyszłości będzie sumą na-
szych wszystkich doświadczeń 
i przeżyć wewnętrznych, nawet 
tych nie do końca uświadomio-
nych. Z drugiej strony do mo-
jego gabinetu przychodzą często 
klienci lękowi, którym uparcie 
staram się pokazać, że doznane 
krzywdy nie muszą już w takim 
stopniu wpływać na ich życie. To 
ogromne wyzwanie dla terapeuty 
pracować w czasie wojny, kiedy 
zagrożenie zdrowia i życia jest jak 
najbardziej realne. Co gorsza, sy-
tuacja, w której się obecnie znaj-
dujemy, jest totalnie poza naszą 
kontrolą – trudno jest więc być 

osobą obecną w teraźniejszości, 
budować poczucie sprawczości, 
pracować nad stawianiem gra-
nic, kiedy zostały one, dosłownie 
i w przenosi, przemocą prze-
kroczone. To prosta recepta na 
zespół stresu pourazowego – pa-
miętajcie, że doświadczają go nie 
tylko weterani wojenni. W Ge-
stalcie za źródło zaburzeń lę-
kowych uznaje się niepewność, 
utratę poczucia bezpieczeństwa 
i brak adekwatnego wsparcia; 
odpowiedzialność za naprawie-
nie tego braku spada więc na 
terapeutę. 

Twórca naszego nurtu Fritz Perls 
zwykł mawiać, że zdrowy lęk jest 
inspiracją. Na naszym podwórku 
mogliśmy zaobserwować to 
w pierwszych dniach wojny, kiedy 
Polacy masowo rzucili się na po-
moc migrantom, otwierając domy 
i serca dla osób w kryzysie. Kiedy 
piszę te słowa, wojna trwa już 48 
dni, końca nie widać, a cały świat 
z zapartym tchem obserwuje 
oblężenie Mariupola. Tymcza-
sem frustracja związana z napły-
wem migrantów w Polsce rośnie, 
a w mediach społecznościowych 
szaleją proputinowskie trolle. Co 
prawda wojna informacyjna o nie-
zdecydowane politycznie dusze 
trwa od lat, ale ani prezydentura 
Trumpa, ani antyszczepionkowa 
propaganda nie obnażyła feno-
menu fake newsów na taką skalę, 
że każdy może się poczuć jak 
osoba z nerwicą, której życie jest 
zdeterminowane przez lęk. Cho-
ciaż gesty solidarności w stronę 
Ukrainy nie przestają napływać 
z całego świata, wielu z nas wciąż 
boi się o to, co będzie jutro, i ma 
głębokie poczucie opuszczenia 
przez system. Ostatecznie upadł 
mit globalnej wioski, w której 
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ogrom możliwości przewyższa 
sumę wszystkich krzywd. 

Niestety jedyne, co mogę drogim 
czytelnikom zaoferować w tej sy-
tuacji, to sprowadzenie jej do 
mikrokosmosu procesu terapeu-
tycznego, w którym świadomość 
kryzysu jest pierwszym krokiem 
do wychodzenia z lęku. Towa-
rzyszące temu uczucie rozpaczy 
i żałoba po utracie fałszywego 
obrazu siebie to trudny moment, 
kiedy wali się nasz świat i popa-
damy w impas, i nie ma nawet 
miejsca na czarne scenariusze – 
jest tylko pustka i brak energii. 
Na szczęście kronika psychote-
rapii jest pełna historii sukcesów, 
ale w takim momencie światełko 
w tunelu widzi jedynie terapeuta. 
To zabrzmi brutalnie, ale żeby 
coś zyskać, musimy coś stracić, 
a ponieważ proces psychotera-
peutyczny jest wyboistą drogą do 
stawania się tym, kim naprawdę 
jesteśmy, fałszywe obrazy muszą 
runąć z ogromnym hukiem.

To kolejna prawda, którą nieje-
den terapeuta powtarza swoim 
klientom: gdybyśmy nie popeł-
niali błędów, niczego byśmy się 
nie nauczyli. Warunkiem wyjścia 
z kryzysu jest umiejętność wycią-
gania wniosków. Oczywiście nie 

zmuszam czytelnika do dźwigania 
ciężaru decyzji, które wynikają 
z carskich ambicji Putina – to no-
siłoby już znamiona schizofre-
nii. Pamiętajmy jednak, że w skali 
międzynarodowej wszystko wy-
gląda sto razy gorzej, a przecież 
podkreślam, że każdy z nas jest 
tylko człowiekiem i ma ogra-
niczone możliwości. Ponieważ 
jednak ziarno nowości zostało za-
siane, od każdego z nas zależy, co 
z niego wyrośnie – chwasty czy 
słoneczniki. Z gatunku bekowych 
bon motów rządzących w gabi-
netach gestaltystów przypomina 
mi się także słynny „pociąg”, któ-
rego tory już zostały przesta-
wione, ale on jeszcze próbuje 
jechać po starych. Sama słysza-
łam tę krindżową metaforę wiele 
razy w szkole psychoterapeu-
tycznej, a moi znajomi korzysta-
jący z terapii potwierdzili tylko jej 
smutną popularność. Zostawiam 
Wam więc to do własnego namy-
słu, zanim zamienię się w nawie-
dzoną do szpiku kości terapeutkę, 
a Wy sami zdecydujcie, co może-
cie z tym zrobić.

ART-TERAPIA
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SKANDAL! 
POLITYCZNY 
ATAK 
NA SZTUKĘ! 
UJAWNIAMY

Osoba pilnująca wystawy 
26 razy! Naliczyłem 26 razy! Wszędzie, w każdym opisie. Obraz – „po-
lityka”, instalacja „polityczna”, rzeźba „upolityczniona”. Co to jest, 
wybory czy wystawa sztuki? – ja się pytam! Jak 37 lat tu pracuję, to ta-
kich rzeczy nie widziałem. Mówcie, co chcecie, może za komuny było 
gorzej, ale przynajmniej z polityką to się od muzeów trzymali z da-
leka. Chcesz se manifestować, to won na ulicę, a nie tu mi bruździć 
podłogę jakimiś manifestami, smarować po ścianach frazesy o pra-
wach, związkach czy tam co ta młodzież teraz wymyśli. Ja wam po-
wiem tak, że jak w 85 roku tutaj wystawa obrazów była montowana, 
to abstrakcji mogło być 15 może 30 procent, nie więcej. Raz żeśmy na-
wet obraz na pół cięli, żeby się w przedziałkach zmieścić, ale to – kto 
by tam się poznał. Czy cały, czy pół, tak samo czarny. I teraz tak, tych 
prac z – jak oni to mówią – „politycznością” to powinno być na wysta-
wach 5, a najlepiej 0 procent. 

Polityka, polityka, polityka, wciąż ta polityka – skarżą się pra-
cownicy instytucji kulturalnych. Oto sprawa dla reportera 
Bęc Zmiany! Spytaliśmy ludzi sztuki, co sądzą o nadmiernej 
ilości polityki w sztuce

Aleksander Hudzirowicz
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ALEK HUDZIK
pisze o sztuce na FB i o kulturze w „News weeku”. Czasem też do innych gazet. Z NN6T 
związany od numeru 61, czyli od wielu, wielu lat.

Osoba kuratorska
Pole sztuki we współczesnym obszarze zostało błędnie redefiniowane 
w pierwszej połowie lat 70. przez marginalne w kontekście społecz-
nym grupy radykalnie marksistowskich zachodnich intelektualistów. 
Sztuka to dziś miazmat agitacji ideo-politycznej. O wartościach, 
które sztuka utraciła, tu w naszej świątyni sztuki nie trzeba prze-
cież przypominać. Warto jednak nadmienić, że w tym miejscu, pod 
tym znakiem stawiamy opór fałszywym prorokom. Tradycja podpo-
wiada, że po szlachetnym antyku, filozofii greckiej nastał wykwit my-
śli chrześcijańskiej, potem wielkie doktryny Kanta i Hegla, a potem 
przyszedł Marks i to wszystko zniszczył. Skończyła się nam historia! 
Przerwał się łańcuch przyczyn i skutków. Dlatego my tu jesteśmy po 
to, by w pięknie i prawdzie owo brakujące ogniwo odnaleźć.

Osoba dyrektorska
Moi drodzy artyści, zwracam się do was w tym dniu niezwykłej próby, 
w dniu, w którym zdecydowaliście się, by wycofać się z naszej wy-
stawy, tylko dlatego, że nie jest polityczna, chociaż jest polityczna, 
chociaż wcale polityczna nie jest. Wasze intencje są szczere, lecz 
wasz osąd ślepy, wasze apele nie tyle są motywowane względami ar-
tystycznymi i merytorycznymi, ile są raczej pochodną emocji poli-
tycznych, które mocno dzielą polskie społeczeństwo przynajmniej od 
dekady. Rozumiem te emocje, sam przecież jako obywatel mam swoje 
poglądy polityczne, nie zgadzam się natomiast na to, by spoglądać 
na sztukę, zwłaszcza minionych dekad, przez ich pryzmat. Oddajcie 
się w nasze niepolityczne ręce, a jeśli nie, to: W imię Ojca, Syna, Du-
cha. Widzicie Pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcież nas 
w pokoju! A kysz, a kysz!

Osoba artystyczna
Czy jest życie na Marsie, czy przyszłość świata zależy od robo-
tów? Czy sztuka ma polityczne znaczenie – inne niż bycie chłop-
cem do bicia dla populistów? Bo jeśli nie, to ja wracam do obierania 
ziemniaków.
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Są rzeczy w kuchni, które po prostu tam być muszą i już! Oprócz na-
rzędzi kuchennych, ziół w doniczkach, garnków i przypraw, taką rze-

czą jest bulion. To dzięki niemu nasza ostatnia wieczerza będzie 
o kilkanaście procent smaczniejsza. Bo dobry bulion to nie tylko roz-
grzewający napój o nieprzeciętnych wartościach energetycznych, ale 

też podstawa wielu innych dań. W tym odcinku nasz bulion multikulti, 
a w kolejnych – dania ugotowane z jego użyciem.

Jest wiele sposobów i metod na zrobienie bulionu oraz wiele jego re-
gionalnych rodzajów. Nasz nie zawiera zwłok (WIADOMO!!!) oraz nie 

ma zdeterminowanej przynależność regionalnej (ani on włoski, ani 
polski, ani dalekowschodni).

BULION 
MULTIKULTI 

A’LA N.
CZYLI GOTOWANIE 

Z NAGROBKAMI
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Niezbędne narzędzia:
garnek 5-litrowy (a najlepiej dwa), sito, piekarnik, blacha, papier do 
pieczenia, fajnie jest też mieć szczypce do grzebania w piekarniku 

i garnku.
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Składniki

tzw. pęczek włoszczyzny (por, marchew, seler, pietrucha)
dodatkowo jeszcze kilka marchwi spoza pęczka włoszczyzny

2 cebule (szalotka jest tu super)
imbir (wielkości kciuka)

5 liści laurowych
kilka ziaren pieprzu

cudownie byłoby, gdybyście mieli też kilka szyszek długiego pieprzu 
(to jest prawdziwy czad!!!)

jeśli macie dostęp do fajnej ekokostki bulionowej, to jedna taka 
kostka też się nada

filiżanka sosu sojowego
kilka łyżek oliwy

pół cytryny
łyżka kozieradki
laska cynamonu

2–3 ząbki czosnku
kawałek chili

kilka ziaren kardamonu
mały pęczek bazylii

mały pęczek pietruszki albo kolendry
sól

pieprz w młynku
woda
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Co po kolei?

Marchew, pietruchę, seler kroimy kilkucentymetrowe części. Nie 
trzeba ich ani specjalnie mocno myć, ani obierać (no chyba że to takie 
warzywa prosto z piachu). Za chwilę będziemy je piekli w piekarniku, 
by odparować z nich maksymalną ilość wody. Części nie powinny więc 

być zbyt małe, bo warzywa mogłyby się za szybko spalić, ale też nie 
powinny być zbyt wielkie.

Układamy je na blasze wyłożonej papierem. Dokładamy szalotki i por. 
Solimy, pieprzymy. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 

stopni (termoobieg w tym wypadku mile widziany). Będą się tak pie-
kły około 30–40 minut, aż będą lekko przypalone i prawie zupełnie 

suche. Należy jednak kontrolować sprawę co kilka minut, bo z pewno-
ścią por będzie gotowy wcześniej. Dobrze też co kilka minut je prze-

mieszać, aby opiekły się dobrze ze wszystkich stron.
Do garnka wrzucamy imbir, czosnek, kozieradkę, chili, kardamon, cy-
trynę, oliwę, liście laurowe, sos sojowy, cynamon, ziarna pieprzu. Za-

lewamy to wszystko wodą do połowy objętości garnka i zaczynamy 
gotować na wolnym ogniu. Prawdopodobnie istnieje jakaś superkolej-
ność dodawania tych wszystkich składników, ale o to zapytajcie kogoś 

od kuchni pięciu przemian. My się na tym nie znamy.

Gdy warzywa będą już upieczone, czyli suche (pierwszy będzie na 
pewno por, szalotki kilka minut później), wrzucamy je do garnka. Do-

dajemy bazylię i zaczynamy gotowanie na wolnym ogniu, które po-
winno trwać maksymalnie długo. Kilka godzin nie będzie tu przesadą, 

ale niech nie będzie to krócej niż 1,5 godziny (PLIS!!!). Cała robota 
pójdzie na marne, jeśli zaczniesz się spieszyć.

!!! Warto po kilku minutach spróbować, czy aby całość nie robi się zbyt 
cynamonowa. Jeśli tak, to wyjmujemy laskę cynamonu z garnka.

Gdy już minie czas gotowania, na drugi garnek nakładamy sito i prze-
lewamy nasz bulion, odcedzając warzywa. One oddały już swój cały 

smak i możemy je z czystym sumieniem wywalić. Bierzemy mały pę-
czek natki pietruszki lub kolendry (albo jedno i drugie) i gotujemy 

jeszcze przez kilka minut w naszym wywarze. Smak pietruszki najła-
twiej się ulatnia i nie ma co gotować jej z innymi warzywami w długim 
procesie. Całość odcedzamy raz jeszcze, pozbywając się liści i łodyg.

Bulion jest już niemal gotowy. Należy go już tylko posmakować i oce-
nić, czy aby nie należałoby go lekko osolić (solą lub dodatkową ilością 

sosu sojowego) lub może nieco rozcieńczyć wodą.

Gotowy bulion możemy pić od razu lub przelać do słoika i trzymać 
w lodówce przez kilka kolejnych dni, używając go do tworzenia kolej-

nych dań, o których napiszemy w kolejnym odcinku.
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NAGROBKI
zespół muzyczny współtworzony przez artystów wizualnych Maćka Salamona 
i Adama Witkowskiego. 
nagrobki.bandcamp.com
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IMPERIUM DUCHA PRZESTAWIA

KWIECIEŃ

Jest tak, że skończyłam 30 lat i jestem w ciąży.
Ciężka sprawa, jak się przyjaźnisz głównie ze starszymi kole-
siami. Homo albo hetero dysfunkcyjni samotnicy pod czter-
dziestkę. Wszyscy zdolni i wyjątkowi. Poza tym mało innych 
znajomych, koleżanek prawie całkiem brak. Więc zostają ci 
koledzy: łysiejący, z (czyjej?) decyzji samotni, czasem cier-
piący, ale raczej zadowoleni – wkręcają się w obserwowanie 
ptaszków, szachy, slow and healthy life. Ale piwko – wiadomo – 
po staremu. No sex with human beings. Jakieś wycieczki samo-
chodowe, wapory, pieski, kotki, plotki, tatuaże.
I co nas teraz będzie łączyć?
Oni nie lubią „guwniaków”, nie będą się rozmnażać, 
antynataliści.
Tymczasem ja muszę rozwiązać wszystkie problemy z dzieciń-
stwa i aktualne z Tauronem. Nie stresować się tym, że się stre-
suję, nic nie robić, wszystko ogarniając, leżeć, ćwicząc, śmiać 
się z hormonami cieknącymi mi z oczu.
Wojna, covid, ciąża, no i kumple. Ciężka wiosna.
Do czego zmierza nasze koleżeństwo, nasza przyjaźń, nasze 
kumpelstwo?

Imperium Ducha przedstawia tekst o empatii, decyzjach, 
stanach mentalnych i fizycznych, chłopakach, dziewczy-
nach, rodzinach i aktualności. Autorstwo Oli Korzelskiej. 
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WIADOMOŚĆ NA SYGNALE

Ten się na mnie obraził,
że mu od razu nie powiedziałam.
Nie będzie ze mną więcej gadał,
bo zataiłam coś i go okłamałam.
Na koniec pasywno-agresywne
pozdrowienia dla mojego płoda.
Ech, typie, WTF, no szkoda.
Coś tam we mnie umiera i coś już się rodzi.
A typy typami, może pozostaną starymi bobasami, mnie to co-
raz mniej obchodzi.
Gorzej, że zauważam u mojej mamy, kobiety po pięćdziesiątce, 
podobne sprawy.
Mami nie ma siły na rozwiązywanie doczesnych problemów 
wobec majestatu Chrystusa i Sądu Ostatecznego. Jako Chry-
stusowa córa, po pracy w budżetówce dyma do kościółka, 
a z córką w ciąży to się nie spotka. Fajnie, że są różne książki 
o tym wszystkim, bo nie ma co liczyć na międzypokoleniowe 
przekazywanie wiedzy.
Może to nawet i lepiej, nie ma co narzekać. Ciotka powie-
działa mi ostatnio, że poród naturalny = lekarz rzucający się 
na brzuchy i wyciskający z nich bobasy. Pozdrowienia, ciocia, 
wolę Cię nie słyszeć. Nie wiem, czego jeszcze nie przepraco-
wałaś, ale nie będziemy razem chodzić na place zabaw.  
Zaszłam w ciążę, nie znając siostrzeństwa – oto ostatni z wer-
sów mojego tekstu cmentarnego na płycie nagrobka życia roku 
trzydziestego.

Milutko, że w dużych miastach można się chociaż zapisać na 
terapię za dara, tylko trzeba czekać dwa lata. Jak już zaczęłam, 
to dostałam tę ciążę. 

OK
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ŻYCIE CODZIENNE ŚWIETNIE SOBIE RADZI BEZ WKŁADKI ARTYSTYCZNEJ. PRESJA 
NA KONCEPT I ESTETYKĘ ZABURZA SPOKÓJ SAMOZADOWOLENIA. ODPOWIEDZIĄ NA 
TE TRENDY MOŻE BYĆ CZAS SPĘDZONY W GRONIE PRZYPADKOWYCH, ŚWIECKICH 
OBIEKTÓW. DZIAŁ ZAWIERA UPCYKLING TREŚCI ESTETYCZNYCH W PRZYGODĘ.
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33 LITERY 
DLA 
UKRAINY

MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNOŚĆ PROJEKTOWA

Projektantki: Joasia Fidler-
-Wieruszewska, Alina Rybacka-
-Gruszczyńska i Aga Kotowska, 
są inicjatorkami spontanicznej ak-
cji „33 Letters for Ukraine”. Akcja 
inspirowana była znaną w środo-
wisku graficznym inicjatywą „36 
Days of Type”, która polega na 
publikowaniu w wyznaczonym 
czasie (po jednym dniu na każdy 
znak) projektów liter i cyfr alfa-
betu łacińskiego. Tym razem jed-
nak, na znak protestu przeciwko 
rosyjskiej agresji wojskowej  
i w geście solidarności z ukraińską 
społecznością, zadaniem było za-
projektowanie 33 znaków alfabetu 
ukraińskiego. Akcja wystartowała 
7 marca i do 8 kwietnia 2022 roku 
w mediach społecznościowych  
z hasztagiem #33lettersforUkra-
ine pojawiły się dziesiątki prac 
nadsyłanych przez międzynaro-
dową społeczność projektową.
– Chciałyśmy wykorzystać siłę 
naszej społeczności do wyraże-
nia solidarności z Ukrainą i po-
kazać, że jest to kraj niezależny, 
z własną kulturą, historią i ję-
zykiem. Dodatkowo zachęcały-
śmy wszystkich do przekazywania 

darowizn bezpośrednio na rzecz 
organizacji pomagających Ukra-
inie, a obecnie szukamy sposobów 
na zbieranie funduszy za pośred-
nictwem projektu na przykład po-
przez sprzedaż oryginalnych prac 
lub wydruków liter – mówią o pro-
jekcie inicjatorki. – Nauka cyry-
licy staje się coraz istotniejsza, 
zwłaszcza w Polsce. Pisma al-
fabetu polskiego i ukraińskiego 
różnią się, dlatego chcemy wyko-
rzystać to wydarzenie nie tylko, 
aby okazać nasze wsparcie, ale 
także by inspirować polskich  
i międzynarodowych twórców  
do nauki cyrylicy.
Wielu ukraińskich projektantów  
postrzegało to jako sposób na 
chwilowe oderwanie myśli  
i zaprojektowanie czegoś po raz 
pierwszy od rozpoczęcia wojny 
(Vlad Bojko), powrót do wspo-
mnień z czasów dzieciństwa na 
Ukrainie za pomocą typogra-
fii (Valeriia Potaichuk), oddanie 
hołdu ukraińskiej sztuce ludowej 
czy po prostu wzięcie udziału  
w bliskim ich sercu w tym trud-
nym czasie wyzwaniu. Każdego 
dnia do projektu zapraszani byli 
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Aga Kotowska

Alina Rybacka-Gruszczyńska

Weronika Woltańska
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goście specjalni, m.in. Oleksiy 
Chekal, Zuzanna Rogatty czy Ni-
kolas Wróbel – każdy z nich za-
projektował specjalnie dla tej 
akcji jedną literę.
– Bardzo pozytywna reakcja 
ogromnie nas zaskoczyła – mówi 
pomysłodawczyni projektu Jo-
asia Fidler-Wieruszewska. – Od 
momentu, kiedy pomyślałam, 
że chciałabym narysować litery 
ukraińskiego alfabetu, ponie-
waż chcę nauczyć się cyrylicy, 
obecnej już przecież w naszej 
przestrzeni publicznej, do teraz 
wydarzyło się bardzo dużo do-
brego. Osoby z Ukrainy, które 
śledzą nas na Instagramie, doce-
niają to, że ich kultura inspiruje, 
że jest obecna na świecie, że po-
wstają platformy zawodowego 
spotkania. Dodatkowo, korzysta-
jąc w naszej identyfikacji z fontów 
zaprojektowanych przez ukraiń-
skich designerów, zachęcamy do 
ich używania.
Dla polskich i międzynarodowych 
projektantów skoncentrowa-
nie uwagi na napadniętej Ukra-
inie miało ogromny potencjał 
edukacyjny, jeśli chodzi o naukę 
cyrylicy.
– Do Polski przyjechało ponad  
3 mln uchodźców z Ukrainy, w 
tym wiele dzieci, które uczęsz-
czają do polskich szkół i przed-
szkoli. Musimy zacząć szukać 
sposobów na łączenie różnych 
skryptów w naszej pracy, umoż-
liwiając w ten sposób wieloję-
zyczną komunikację wizualną 
– podkreślają projektantki. – Te-
raz szukamy sposobów na dotar-
cie do jeszcze szerszego grona 
odbiorców, ponieważ wierzymy, 
że ten projekt ma duży potencjał. Jacek Janiczak
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WWW.INSTAGRAM.COM/33_LETTERS_FOR_UKRAINE

Joasia Fidler-Wieruszewska, 

Wiktoria Młynarczyk
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JOASIA FIDLER-WIERUSZEWSKA
Projektantka, dyrektorka kreatywna i ilustratorka. Zajmuje się szeroko pojętą 
komunikacją wizualną, tworząc nagradzane identyfikacje wizualne i ilustracje,  
m.in. dla Akademii Muzycznej w Krakowie, Starego Browaru, Bumble. Zainteresowana 
wpływem projektowania na środowisko i społeczeństwo. Absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, mieszka i pracuje w Berlinie.
www.instagram.com/fidlerowna 
www.fidlerowna.com 

ALINA RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA
Projektantka grafiki użytkowej, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej, BTU Cottbus oraz Akademickiego Kursu Typografii. Mieszka i pracuje  
w Warszawie. Specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnych wnętrz  
i wystaw, a także w projektowaniu książki, plakatu, stron internetowych i aplikacji 
mobilnych. Pracowała dla wielu instytucji kultury oraz firm z branży mody i dizajnu.
www.instagram.com/alina_maria_r 
www.alinarybacka.online

AGA KOTOWSKA
Projektantka graficzna. Typowy Kot. Na co dzień skacze po identyfikacjach 
wizualnych, typografii oraz projektach kreatywnych. Z wykształcenia architektka 
krajobrazu i absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie 
Graficzne w ASP w Łodzi. Jej prace opierają się głównie na liternictwie, z którym 
dużo eksperymentuje cyfrowo i analogowo.
www.typische.co 
www.instagram.com/typowy_kot/
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