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Gazeta, któr¹ 
trzymasz w 
rêku, jest 
naszym 

sprzeciwem 
wobec 

bezczynnoœci i 
biernoœci. 

Z R E A L I Z O W A N O   P R Z Y   O M O C Y   F I N A N S O W E J   M I A S T A   L U B L I NP

Stowarzyszenie Homo Faber tworz¹ ludzie, którzy poza zajêciami w szko³ach, uczelniach, czy poza prac¹ zarobkow¹ postanowili robiæ coœ wa¿nego. Jesteœmy w ró¿nym wieku. 
Pochodzimy z ró¿nych miejsc, œrodowisk. Mamy ró¿ne doœwiadczenia.

Naszym podstawowym celem jest podejmowanie dzia³añ, które mo¿na okreœliæ jako obywatelskie. Interesujemy siê najnowsz¹ histori¹, wielokulturowoœci¹; podejmujemy 
dzia³ania kulturalne, organizujemy akcje na rzecz praw cz³owieka, prowadzimy edukacjê rówieœnicz¹; pasjonuje nas aktywnoœæ obywatelska, polityka, ekologia, samorz¹dnoœæ. 
Poprzez spotkania (nieustaj¹ce), warsztaty, dyskusje, a przede wszystkim zrealizowane projekty pokazujemy, ¿e mo¿na w sensowny sposób poprawiaæ t¹ nasz¹, szar¹, 
zakompleksion¹ rzeczywistoœæ. ̄ yjemy w jednym z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. To nasz œrodek œwiata. I cieszymy siê, ¿e mo¿emy go zmieniaæ. Na lepsze. 

WYBACZ
Jak ju¿ coœ robimy, bierzemy miejskie pieni¹dze „z kultury”, z Unii, to nie róbmy tego dla siebie. Mo¿emy sobie za³o¿yæ 
jakiœ klub, gdzie bêdziemy robiæ rzeczy dla siebie. Jak to robimy dla innych, to my, ludzie kultury, podobnie jak politycy, 
powinniœmy mieæ poczucie obowi¹zku wobec spo³eczeñstwa.

Trzeba siê zalogowaæ. Wywiad z Barbar¹ Wybacz. Czytaj na stronie 11.

AKADEMIA HOMO FABER

KONIECCENZURY.PL

Anarchista, niepodleg³oœcio-
wiec, harcerz, podziemni wy-
dawcy, studentka KUL. I 
jeszcze co nieco po angielsku, 
bia³orusku i polsku (dla pocz¹-
tkuj¹cych).
Co ich ³¹czy? Niezwyk³e opo-
wieœci. I Lublin jako miejsce 
akcji.  
Nied³ugo kolejna ods³ona. 
Tylko ostro¿nie bo mo¿e wam 
zmroziæ krew w ¿y³ach.

Czytaj na stronie 3.

- Dla kogo wa¿na jest niepodle-
g³a Bia³oruœ, niech podniesie 
rêkê.
Wybieramy jedn¹ osobê. Gra-
¿yna. 
- Masz wzi¹æ bia³o-czerwono-
bia³¹ flagê i iœæ na ulicê. Sama. 
A my bêdziemy patrzeæ z boku.
Po powrocie emocje. I pytania. 
Po co?          Czytaj na stronie 5.

Czy peerelowscy cenzorzy, 
którzy czytali przed publikacj¹ 
wszystkie ksi¹¿ki, gazety, sce-
nariusze wystaw i artystycz-
nych performansów byli rze-
czywiœcie oczytani?
Czy redaktor naczelny lubel-
skich mediów musi baæ siê kor-
poracji?
Jak bêdzie wygl¹da³ w przy-
sz³oœci internet i czy w rzeczy-
wistoœci bêdzie wolny?
Czy dla sztuki lepiej by³o jak 
musia³a zmagaæ siê z cenzur¹?
Czy za wyznania na facebooku 
bêdziemy odpowiadaæ karnie?
Czy na Bia³orusi mo¿na ju¿ 
swobodnie pogadaæ?

Czytaj na stronie 6.

Robert Kuœmirowski „+ -”, Festiwal Open City, 2009 r. 
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22 maja w Lublinie mia³y miejsce dwie demonstracje. Na 
Placu Liewskim zgromadzili siê cz³onkinie i cz³onkowie 
Obozu Radykalno-Narodowego, które/rzy chwilê póŸniej 
wyruszyli w kierunku Starego Miasta, by pod pomnikiem 
Zaporczyków na Placu Zamowym z³o¿yæ kwiaty. 

W tym samym czasie pod Sezamem (dawna Galeria Centrum) odby³a siê 
manifestacja pod has³em Otwarty Lublin, której inicjatorem by³a nieformalna 
grupa Lubelskie Porozumienie na Rzecz Tolerancji.

Jako HF mieliœmy z tymi dwoma wydarzeniami spory problem. A 
w³aœciwie nie my ale nasze otoczenie. Bo z jednej strony, fakt maszerowania po 

Lublinie grupy narodowców g³osz¹cych na codzieñ skrajne pogl¹dy,  budzi 
nasz zdecydowany sprzeciw, z drugiej  strony, jako organizacja wyros³a z idei 

praw cz³owieka wiemy, ¿e urzêdowy zakaz jako walka o tolerancje, to 
rozwi¹zanie fatalne. Nie chcieliœmy tak¿e, ¿eby Lublin zas³yn¹³ w 

mediach z powodu ewentualnej bijatyki miêdzy skrajn¹ prawic¹ a jej 
przeciwnikami. To by³by olbrzymi sukces ONR’u, bo dziêki temu ich 

lubelskie spotkanie nabra³o by wiêkszego znaczenia.
Du¿o rozmawialiœmy miêdzy sob¹, konsultowaliœmy ze 

specjalistami i specjalistkami od praw cz³owieka i dzia³añ 
spo³ecznych, z prawnikami i prawniczkami. Spotykaliœmy siê 

tak¿e z ludŸmi tworz¹cymi Lubelskie Porozumienie na Rzecz 
Tolerancji (którego, swoj¹ drog¹ cz³onkiem by³ HF).

O tym, co wymyœliliœmy, czytaj na stronie 3.
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M. Konopnicka: Pojedziemy w cudny kraj.
By³o to chyba w trzeciej klasie szko³y podstawowej. Raczej nie drugiej - problem by³ zbyt powa¿ny. Za temat rozwijaj¹cy w nas umiejêtnoœæ czytania (i rozumienia) pos³u¿y³ po¿ar 

zamku królewskiego w Warszawie. Ja, rodowita warszawianka, pamieta³am tê niezwykle piêkn¹ budowlê, do której pielgrzymowa³am z rodzicami w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, by 
byæ œwiadkini¹ cudu zapalenia wielkiej i równie piêknej choinki.

Czytanka wywar³a na mnie ogromne wra¿enie. By³am poruszona po¿arem, a jednoczeœnie zdumiona niezwyk³ym obrotem sprawy. Szybko zakorzeni³o siê we mnie proste podejœcie do 
wojny. Wojna by³a jedna, oni zniszczyli nam zamek królewski (wiêc pewnie i choinkê zdewastowali!), ale to my wygraliœmy (wiêc i ja)! Ilustarcja do³¹czona do czytanki nie pozostawia³a 
z³udzeñ, kto tu ostatecznie jest hardkorem. By³am dumna, wiêc pewnie dlatego ten obrazek zapamiêta³am - oto polski ¿o³nierz, odwa¿ny, prawy, sprawiedliwy, o go³êbim sercu acz 
bezwzglêdny dla wrogów-podpalaczy, niczym dostojny Bach (sic!) na chmurze, uratowa³ nas, Polaków. Pomóg³ mu w tym jego nie mniej dzielny przyjaciel ze Wschodu. Od tego momentu 
przez lata wzrusza³y mnie bia³o-czerwone flagi i deklaracje przyjaŸni.

Wspomnienie po¿aru, ¿o³nierza-ocaliciela i jego przyjaciela gdzieœ znów wraca. Mira¿ ilustracji z czytanki ko³uje nad g³owami, nad myœlami, opisami rzeczywistoœci. Co i rusz inne 
twarze pojawiaj¹ siê w otworze wyciêtym na g³owê. Kto teraz? Tym, którzy nie zdecyduj¹ siê patrzeæ w niebo, polecam lekturê ksi¹¿ki Tony’ego Judt’a Powojnie. Historia Europy od roku 
1945.

                                                                         ANNA D¥BROWSKA

PATATAJ, PATATAJ,
POJEDZIEMY W CUDNY KRAJ!
TAM, GDZIE WIS£A MODRA P£YNIE,
SZUMI¥ ZBO¯A NA RÓWNINIE.

Miesiêcznik „Opornik - Gazeta Obywatelska” wydawany jest przez Stowarzyszenie Homo Faber
Redakcja: Piotr Skrzypczak, Anna D¹browska. Koncepcja graficzna: Ma³gorzata Rybicka. Korekta: Anna D¹browska. Sk³ad:  Piotr Skrzypczak. 
Kontakt z redakcj¹:  opornik@hf.org.pl. Gazeta dostêpna równie¿ na www.opornik.lublin.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Nak³ad: 2000 egzemplarzy.
Druk: Drukarnia COLOURS. 1 maja 25, biuro@colours.com.pl. 

.                                                                                                               Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

tel./fax 081 534 45 13, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieœcie 39, e-mail:  
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WWW.HF.ORG.PL
O tym, co na bie¿¹co robimy, jakie mamy plany, problemy i zmartwienia, jakie odnosimy 

sukcesy i pora¿ki zawsze mo¿esz przeczytaæ na naszej stronie www.hf.org.pl.

D³ugo oczekiwana, d³ugo przygotowywana, w œnie¿nobia³ej 
p³óciennej ok³adce, kilo szeœæset wspó³czesnego polskiego 
projektowania graficznego: PGR. Projektowanie graficzne w 
Polsce. Autorzy opisuj¹ historiê poszczególnych dziedzin 
projektowania w Polsce i przedstawiaj¹ najciekawsze ich zdaniem 
przyk³ady projektowania ostatniej dekady: ksi¹¿ka zawiera kilkaset 
ilustracji – plakatów, opakowañ, prac z dziedziny grafiki 
wydawniczej, nowych mediów, identyfikacji wizualnej oraz 
pogranicza dizajnu. PGR  to album, który odkrywa olbrzymi 
potencja³ polskich twórców. Z myœl¹ o czytelnikach powsta³a strona 
pgrdizajn.pl: indeks autorów, baza adresów stron internetowych 
poszczególnych twórców, szczegó³owy opis zawartoœci ksi¹¿ki. 
Zapraszamy do czytania - i do ksiêgarni!

A dlaczego o tym piszemy? Bo znajdziecie tam tak¿e „Opornik”!

DUMNA REDAKCJA

ZAMIAST

porzucaj¹ naukê i id¹ pracy. Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e  
rodzice porzucaj¹ swoje dzieci nie mog¹c ich utrzymaæ lub 
po prostu je sprzedaj¹.

Kasia rozsy³a swój apel do wielu organizacji na ca³ym 
œwiecie. Do koñca sierpnia SSF musi uzbieraæ 25 tysiêcy 
dolarów, w przeciwnym razie bêdzie zmuszona zakoñczyæ 
program pomocy dzieciakom.

Kambod¿a – od XV wieku stale zajmowana, okupowana 
przez inne pañstwa, w latach siedemdziesi¹tych dotkniêta 
jednym z najstraszliwszych ludobójstw w historii: 
rz¹dz¹ca krajem komunistyczno-szowinistyczna Partia 
Demokratycznej Kampuczy wymordowa³a i zag³odzi³a 
oko³o jedn¹ czwart¹ ludnoœci, zrujnowa³a gospodarkê i 
zmusi³a setki tysiêcy osób do emigracji.

Ka¿dy i ka¿da z nas mo¿e pomóc. Wp³aæ dowoln¹ kwotê, 
to mo¿e byæ nawet 10 z³. Poni¿ej namiary i konto Fundacji:
 
Sao Sary Foundation
181, group 5, Peanicha Kam Village,Rokha, Kampong 
Speu, Cambodia
ACLEDA Bank Plc. # 61, Preah Monivong Blvd., Phnom 
Penh, Cambodia
 05002061881211,  ACLBKHPP

Mo¿na te¿ dokonaæ ³atwego przelewu, jeœli posiadamy 
kartê p³atnicz¹. Wszystko jest bardzo proste, a info i 
formularz znajdziecie na www.ssfcambodia.org.

JACEK RACHWALD

Pytasz jak mo¿esz przyczyniæ siê do ochrony praw 
cz³owieka? Na miliony sposobów. Mo¿esz uczyæ siê 
coraz wiêcej, mo¿esz uczyæ innych, ale mo¿esz te¿ pomóc 
tak po prostu, tu i teraz.

Niedawno przyszed³ do nas e-mail a¿ z Kambod¿y: Kasia 
Kozak, absolwentka stosunków miêdzynarodowych na 
UMCS, dziœ wolontariuszka w tym po³udniowo – 
azjatyckim kraju zwraca siê do nas (zatem równie¿ do Was) 
o wsparcie finansowe programu, który prowadzi jej 
organizacja. Sao Sary Fundation zajmuje siê g³ównie walk¹ 
z handlem dzieæmi i zapobieganiem rozpowszechnianiu 
dzieciêcej pornografii. Zapewnia im schronienie i 
mo¿liwoœæ edukacji. Przeciwdzia³a tak¿e handlowi 
kobietami, który w tym ubogim kraju jest na porz¹dku 
dziennym. Stara siê przywróciæ pokrzywdzone kobiety ich 
rodzinom i spo³ecznoœciom, pomaga im zapewniæ œrodki do 
¿ycia. W rejonie w którym dzia³a SSF wiêkszoœæ dzieci nie 
chodzi do szko³y poniewa¿ ich rodziców na to nie staæ, choæ 
jest to koszt rzêdu oko³o piêædziesiêciu centów ame-
rykañskich na dzieñ. W takiej sytuacji dzieci na ogó³ 

LIST WS. 
KAMBOD¯Y

Drugi rok z rzêdu na zlecenie Kancelarii 
Prezydenta Miasta pomagamy zorganizowaæ 
imprezê plenerow¹ „Planeta Lublin”. Idea jest 
prosta. Zamiast jednych du¿ych „Dni Lublina” 

kilka mniejszych, zamiast w centrum - na osiedlach, zamiast piwa, kie³basek i disco polo - 
spotkania z organizacjami spo³ecznymi, pokazy pierwszej pomocy, stra¿y po¿arnej, zabawy dla 
dzieci, konkursy, gra plenerowa, wystêpy osiedlowych artystów i artystek oraz na prawdê dobra 
muzyka. Sami/e zobaczcie na www.planeta.lublin.eu.

I CO 
D A -
LEJ?

Koñczy siê rok szkolny i 
akademicki. Dla wiêkszoœci 
osób czytaj¹cych „Opornik” 
zaczynaj¹ siê wakacje. I do-
brze. 

My w HF’ie, przez te prawie 
szeœæ lat ju¿ siê trochê posta-
rzeliœmy, wiêc i nadchodz¹cy 
czas jest ju¿ nieco inny. 
Odpoczynek owszem, ale nie 
trzy miesiêczny, tylko 
najwy¿ej dwutygodniowy, by 
zebraæ si³y i przeczytaæ zaleg³e 
ksi¹¿ki.

Wakacje to dla nas tak¿e 
okres podsumowañ i planów. Ca³y czas pracujemy z i na rzecz, 
obcokrajowców mieszkaj¹cych w Lublinie. Na wrzesieñ 
szykujemy now¹ edycjê Kapownika, prowadzimy kolejne 
szkolenia dla instytucji (np. policji, stra¿y granicznej), 
t³umaczymy dokumenty, a na co dzieñ prowadzimy pomocowe 
biuro. Wiêcej na www.hello.lublin.pl. Regularnie jeŸdzimy te¿ 
do oœrodka dla uchodŸców, by pracowaæ z dzieciakami.

Przygotowujemy kolejne trasy „Szeptanego Lublina”.
A na pocz¹tku sierpnia wyruszamy w kolejn¹ Wielk¹ 

Wakacyjn¹ Podró¿! Jej efektami bêdziemy siê chwaliæ na 
bie¿¹co, oczywiœcie na www.hf.org.pl. 

A po podró¿y zabieramy siê za przygotowania do kolejnych 
festiwali, spotkañ, spacerów i ca³ej masy tradycyjnie 
niezaplanowanych wczeœniej, „niezwykle pilnych spraw”.      

ZA£OGA HOMO FABER
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prawa miejscowego, wykluczaj¹c z ca³ego procesu obywateli miasta. 
Organizacje natomiast przedstawi³y projekt szerokich konsultacji - 
uwzglêdniaj¹c tak¿e mieszkañców.

12 kwietnia na publicznym spotkaniu urzêdników z organizacjami 
pozarz¹dowymi projekt miejski zosta³ przez nie jednog³oœnie 
odrzucony. Na tym spotkaniu powo³any zosta³ wspólny zespó³ 
roboczy, z³o¿ony z przedstawicieli organizacji i z urzêdników, który 
rozpocz¹³ prace nad projektem w³¹czaj¹cym mieszkañców miasta w 
proces konsultowania decyzji. Ju¿ 16 kwietnia zespó³ roboczy z³o¿y³ 
do zesp. Radców Prawnych Miasta Lublin projekt uchwa³y o szerokich 
konsultacjach spo³ecznych. Przez ostatni miesi¹c urzêdnicy miejscy 
konsultowali wewnêtrznie ten projekt, po czym - postanowili od³o¿yæ 
go na pó³kê, wnosz¹c pod obrady Rady Miasta... odrzucony 12 
kwietnia w³asny projekt, z kosmetycznymi poprawkami. Oznacza to, 
¿e obywatele Lublina zostali wykluczeni z faktycznego udzia³u we 
wspó³decydowaniu o rozwoju w³asnego miasta. Szerokie konsultacje 
spo³eczne okaza³y siê poprzeczk¹ nie do przeskoczenia.

Fundacja Kultura Enter i Stowarzyszenie Homo Faber wraz z innymi 
organizacjami pozarz¹dowymi apeluje zatem do Prezydenta o 
poszanowanie praw mieszkañców Lublina w dostêpie do informacji, 
do wspó³decydowania o rozwoju miasta. Apelujemy o rzeczywiste (a 
nie fasadowe) konsultacje spo³eczne przy podejmowaniu wszelkich 
inicjatyw, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na rozwój miasta i ¿ycie jego 
mieszkañców.

Przypominamy, ¿e szerokie spo³eczne konsultacje s¹ dziœ standardem, 
nie tylko w Europie, ale i w wiêkszych i mniejszych miastach Polski, 
na przyk³ad w Krakowie, Warszawie, Sopocie, Gdañsku (od wielu lat), 
ostatnio w £odzi... Ich wdro¿enie œwiadczy o œwiadomoœci obywa-

telskiej urzêdników, czyli wybranych w powszechnych wyborach 
przedstawicieli spo³eczeñstwa. Zaœ brak skutecznego programu 
szerokich spo³ecznych konsultacji œwiadczy o tym, ¿e przedstawiciele 
ci traktuj¹ swoich wyborców jako jednorazowe narzêdzie wyborcze, 
dostrzegaj¹c ich istnienie raz na cztery lata, przed kolejnymi wyborami 
samorz¹dowymi.

Uznajemy za niedopuszczalne ³amanie elementarnych zasad w trakcie 
przeprowadzania dotychczasowych konsultacji - w zakresie dostêpu 
do informacji o planowanych konsultacjach i jego przedmiocie. Jest to 
w istocie zakwestionowanie zasad pomocniczoœci, partnerstwa, 
jawnoœci, uczciwej konkurencji i efektywnoœci.

Uwa¿amy za skandaliczne proponowanie nam projektu uchwa³y o 
konsultacjach, który zosta³ wczeœniej (w trakcie konsultacji dnia 12 
kwietnia) odrzucony przez organizacje pozarz¹dowe. Wzywamy do 
jak najszybszego uchwalenia takich rozwi¹zañ prawnych, które w 
warunkach rozwijaj¹cego siê spo³eczeñstwa obywatelskiego 
gwarantowa³yby poszanowanie praw mieszkañców Lublina do 
wspó³decydowania o jego rozwoju.

Bez respektowania swobody dostêpu do informacji, wolnoœci wy-
ra¿ania pogl¹dów i jawnoœci procesu legislacyjnego - z uwzglêd-
nieniem koniecznoœci przeprowadzania konsultacji spo³ecznych na 
ka¿dym etapie prac stanowione prawo zaprzeczy idei demokra-
tycznego pañstwa prawnego.

Bez respektowania zasad dialogu spo³ecznego, szczególnie w 
kontekœcie ubiegania siê Lublina o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury 
pod has³em „Miasto w Dialogu”, skazujemy miasto na coraz wiêksz¹ 
izolacjê kulturow¹ i zaprzeczamy idei spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Szanowny Panie Prezydencie!

Od listopada Urz¹d Miasta wraz z organizacjami pozarz¹dowymi 
pracuje nad ustaleniem zasad wspó³pracy Urzêdu z organizacjami, 
powo³aniem Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego i uchwaleniem 
trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych. Rozpoczynaliœmy je 
w nieco idealistycznej wierze w mo¿liwoœæ szybkiego wypracowania 
efektywnego systemu wspó³pracy Miasta z jego obywatelami, czyli 
spo³ecznych konsultacji decyzji wa¿nych dla miasta i jego 
mieszkañców. W efekcie tych prac:

9 kwietnia (pi¹tek) o godz. 15.30 Urz¹d Miasta Lublin na swojej 
stronie internetowej zamieœci³ og³oszenie o konsultacjach spo³ecznych 
z organizacjami pozarz¹dowymi projektu uchwa³y dotycz¹cej trybu 
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych w Lublinie. Konsultacje 
zaplanowano na dzieñ 12 kwietnia (poniedzia³ek). Wraz z 
og³oszeniem zosta³ zamieszczony projekt uchwa³y. Urz¹d, pomimo 
wczeœniejszych sugestii ze strony organizacji pozarz¹dowych, i¿ 
uchwa³a powinna obejmowaæ szerokie konsultacje spo³eczne z 
mieszkañcami miasta, przedstawi³ minimalistyczny projekt 
ograniczonych konsultacji spo³ecznych, polegaj¹cy na ograniczeniu 
konsultacji tylko do Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego (a do 
czasu jej powo³ania z organizacjami pozarz¹dowymi), wiêc jedynie do 
przedstawicieli organizacji, i tylko do wspó³decydowania o aktach 

APEL ORGANIZACJI 
POZARZ¥DOWYCH 

POPROWADZI
K O M I S A R Z
MACIEJEWSKI

Mamy fajne biuro. Mamy bo szukaliœmy, pukaliœmy, znaleŸliœmy finansowanie i w koñcu siê 
uda³o. P³acimy za nie po kilka tysiêcy z³otych miesiêcznie (tym samym obalamy mit, ¿e biuro 
„dostaliœmy” od kogoœ, i ¿e jest tanie). A jak ju¿ siê wprowadziliœmy, to siê otworzyliœmy na inne 
œrodowiska, grupy, organizacje. Przestrzeni jest sporo, zw³aszcza, ¿e wiêkszoœæ grup potrzebuje 
miejsca na dwie-trzy godziny tygodniowo. By siê spotkaæ, pogadaæ, obejrzeæ film czy zrobiæ 
wystawê. Jak siê nasze otwieranie zaczê³o rozkrêcaæ, to z³o¿yliœmy do Urzedu Miasta Lublin projekt 
„Otwarta Przestrzeñ”. I go realizujemy. Jest wstêpem do myœlenia o d³ugofalowym funkcjonowaniu 
czêœci Stowarzyszenia Homo Faber jako inkubatora inicjatyw spo³ecznych.

Warto wspomnieæ, ¿e spotykaj¹ siê u nas, m.in.:  Lubelski 
Oddzia³ Kampanii Przeciw Homofobii i osobno jej m³odzie¿ówka, Lubelski Oddzia³ Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie Studnia Pamiêci, Teatricon, Centrum Praw Cz³owieka, 
SPOOKO, Liga Ochrony Przyrody,  Lubelska Grupa Edukacji Seksualnej. A jak ktoœ nas zna to wie, 
¿e to nie koniec, bo wci¹¿ robimy spotkania, warsztaty, konferencje i pokazy filmów.

Zapraszamy! Wiêcej na www.hf.org.pl                                                                                        .HF

lubelska grupa Amnesty International,

Dokoñczenie ze str. 1.
Musieliœmy podj¹æ decyzjê, co robimy. Od razu odrzuciliœmy podpisywanie siê pod apelem do prezydenta Lublina, by zakaza³ 

zgromadzenia. To bardzo niebezpieczna polityka. Raz, ¿e niezgodna z polskim prawem (trzeba udowodniæ, ¿e organizatorzy robi¹ coœ 
co jest zakazane), dwa, ¿e to nie opinia prezydenta (czy innych grup) powinna decydowaæ, co jest s³uszne, a co nie. Tym bardziej, ¿e nie 
tak dawno Lech Kaczyñski jako prezydent Warszawy, pos³u¿y³ siê t¹ sam¹ metod¹, by niedopuœciæ do Marszu Równoœci, i... przegra³ 
sprawê w Europejskim Trzybunale Praw Cz³owieka w Strasburgu. Prezydent Wasilewski z pewnoœci¹ tak¿e by przegra³. 

Nie zrobienie niczego - tak¿e by³o w tym przypadku konkretnym g³osem. Nic nie robi¹c musielibyœmy t³umaczyæ, dlaczego tym 
razem nie dzia³amy, skoro zazwyczaj w podobnych sytuacjach protestujemy, krzyczymy, potêpiamy. Z tym, ¿e naszym zdaniem 
sytuacja nie by³a w ¿aden sposób podobna do jakiejkolwiek innej. Grupka narodowców, którzy przyjechali z ca³ej Polski ma siê nijak 
do wizyty ambasadora Chin czy ³amania praw cz³owieka na Bia³orusi. ¯eby zrozumieæ dlaczego, wystarczy³o przyjœæ i obejrzeæ ich 
zgromadzenie. By³o ich ma³o, mieli swoje transparenty, okrzyki, w wiêkszoœci ³yse g³owy i... nie budzili sympatii. Naszym zdaniem 
samo ich pojawienie siê na ulicy powodowa³o radykalny spadek, i tak minimalnego poparcia. Taka swojego rodzaju auto-anty-
promocja. I to by wystarczy³o, ¿eby siê doszczêtnie skompromitowali. 

Jednak w bliskich nam œrodowiskach by³a chêæ dania odporu, wyraŸnego pokazania, ¿e ONR nie jest w Lublinie mile widziany. I tu 
pojawi³ siê problem - co i jak zrobiæ, by nie pos³ugiwaæ siê ich stylistyk¹ i ich metodami. Nie chcieliœmy przecie¿ WALCZYÆ o 
tolerancjê. Tym bardziej rzucaj¹c kamieniami. Zaczê³y siê rozmowy, spotkania, dyskusje. Szukanie rozwi¹zania, które skonsumuje 
energiê. I wtedy któraœ z osób przypomnia³a sobie s³ynne graffitti Banksy’ego (na ok³adce). Reszta potoczy³a siê sama. Ostatecznie po 
naszej stronie by³y kwiaty, muzyka, kolorowi ludzie, po drugiej - brunatne pseudomundury i groŸne twarze. Lublinianie sami mogli 
wybraæ co im bardziej pasuje. 

Nasze barwne przyjêcie zosta³o nieco zepsute przez grupê zamaskowanych ludzi, którzy jednak zdecydowali siê skonfrontowaæ z 
narodowcami blokuj¹c deptak i uniemo¿liwiaj¹c im, na kilkadziesi¹t minut, dalszy marsz. Ale to ju¿ nie nasze metody i nie nasza 
bajka.

S³owa uznania nale¿¹ siê lubelskiej policji, która ca³kiem profesjonalnie zabezpieczy³a wydarzenie, nie prowokuj¹c wykona³a 

swoj¹ pracê.                                                                                                                                                              PIOTR SKRZYPCZAK

ONR:
AUTO
ANTY
PRO-
M O -
C J A

O KONSULTACJACH TO JEST PIOSENKA

Ju¿ w wakacje zapraszamy na kolejny spacer po 
Lublinie. Tym razem poprowadzi nas Marcin Wroñski, 
pisarz, autor kryminalnych opowieœci o Komisarzu 
Maciejewskim.  Zapewniamy, ¿e nie bêdzie to typowa 
historia. Ju¿ zaczynajcie siê baæ!

W przygotowaniu tak¿e opowieœæ po nieistniej¹cym, 
¿ydowskim mieœcie opisywana ustami historyka Roberta 
Kuwa³ka oraz opowieœæ o Lublinie podczas drugiej 
wojny œwiatowej.

Wszystkie spacery mo¿na pobraæ ze strony 
www.szeptany.lublin.pl.

Kontynuacja projektu mo¿liwa jest dziêki wsparciu 
Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm 

W listopadzie 2010 minie rok jak zaanga¿owaliœmy siê oficjalnie w proces konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych wspó³pracy Miasta Lublin z organizacjami pozarz¹dowymi. Sam temat dr¹¿ymy du¿o d³u¿ej. Pojawi³o siê 
œwiate³ko w tunelu. Pobiegliœmy w jego stronê. Mam ju¿ czerwiec 2010 r. Zaczynamy szukaæ efektów naszej pracy. Po pierwsze poznaliœmy System. Nie bez powodu pisany du¿¹ liter¹. System zwany w literaturze: 
Machin¹, Babilonem, Smokiem b¹dŸ Urzêdem Miasta. Sam ten fakt jest ju¿ du¿ym sukcesem. By³o to rozpoznanie bojem, jakby powiedzia³ mój dziadek powstaniec. Dziêki temu wiemy, przed czym stoimy, co nas mo¿e 
czekaæ, jeœli postanowimy brn¹æ dalej. Po kilku miesi¹cach wiemy tyle. Niby ma³o a jednak du¿o. Zatrzymaliœmy siê w tym miejscu. Niestety nie jesteœmy w stanie pochwaliæ siê wspania³ymi zmianami prawnymi w naszym 
mieœcie, które otwieraj¹ drogê do szerokiej partycypacji obywatelskiej. Nie mo¿emy przekuwaæ teorii aktów prawnych na praktykê dzia³ania. Dowiedzieliœmy siê bardzo du¿o o mechanizmie podejmowania decyzji, 
wzglêdnoœci czasu i jego up³ywie, biurokracji, strukturze itp. Wiedza ta jest bezcenna. Poni¿ej prezentujemy jedn¹ z ostatnich naszych aktywnoœci z serii „rozpoznanie bojem”. List, jaki wystosowaliœmy do Prezydenta 
Miasta Lublin Adama Wasilewskiego w sprawie przyjêcia podstawowego dokumentu dla Lublina: Regulaminu Konsultacji Spo³ecznych, dokumentu sankcjonuj¹cego prawnie dialog z Systemu z Obywatelem.

PIOTR CHOROŒ
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Kontrdemontracja. Nietypowa. 
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TATARSKIE 
R E G G A E
Celem jest zwykle muzeum, albo kino, nagromadzenie zabytków w du¿ym mieœcie. To ostatnie jest 
wa¿ne. Punktem centralnym zw³aszcza dla m³odszych uczestników/ uczestniczek jest wizyta w mc 
œwiecie hamburgerów, gdzie zasobnoœæ portfela mierzy siê d³ugoœci¹ frytek, a plastykowa zabawka jest 
noœnikiem dzieciêcych wspomnieñ opowiadananych rodzicom przy kolacji z u¿yciem s³ów inaczej 
sprofesjonalizowanych ni¿ treœci wyk³adane przez przewodników/  przewodniczki.
Czy ³atwo jest zrobiæ opozycjê?
- jedziemy do wiosek, ma³ych, zapomnianych, nieodwiedzanych miejsc,
- jemy grochówkê u stra¿aków,
- a gad¿ety zrobicie sobie sami,
- poka¿emy wam „inne”, ale to wy nam o tym opowiecie, my tylko zbierzemy wasze s³owa w garœæ.

W dniach 17, 24 marca i 21 kwietnia Homo Faber zorganizowa³o ca³odniowe wycieczki dla uczniów i 
uczennic z podlubelskich szkó³ podstawowych po wielokulturowej LubelszczyŸnie.

Wycieczki s¹ pomys³em na zainteresowanie ich miejscem, w którym mieszkaj¹, z którego pochodz¹, a 
którego nie znaj¹, które nosi na sobie œlady niezwyk³ej historii.
Lubelszczyzna jest miejscem, gdzie przez wieki mieszkali ludzie ró¿nych narodowoœci, wyznañ, jêzyków. II 
Wojna Œwiatowa wraz z Zag³ad¹ ¯ydów zakoñczy³a ten okres. Lata powojenne dokona³y dalszych 
zniszczeñ. Obecnie Lubelszczyzna jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie zachowa³y siê jeszcze œlady 
wielokulturowoœci. Zarówno te materialne jak i te, przechowywane we wspomnieniach ostatnich ¿yj¹cych 
œwiadków. Odkryæ je mo¿na zw³aszcza w niewielkich, podlubelskich miasteczkach, dawnych sztetl i 
nadbu¿añskich wsiach. I w³aœnie tam zabraliœmy uczestników i uczestniczki wycieczek.

OD POCZ¥TKU - KAWA W CIEMNOŒCIACH

Zebranie poranne. W ciemnoœciach (dzieñ siê dopiero zaczyna) w HF-ie na Krakowskim spotykaj¹ siê: 
Ola, Marta, Alicja, Conny, Paulina, Magda, Piotrek Skrzypczak, Ania i Mundek z „Rozdro¿y”, który za 
pierwszym razem jeszcze nie wie, co go czeka. Szybko siê okazuje, ¿e pomimo wielogodzinnych narad 
przedwycieczkowych, wiele nas zaskoczy. Pakujemy arkusze papieru, kredki, flamastry, glinê, kubeczki 
jednorazowe, papier toaletowy (grunt to przewidzenie wszystkiego), czyste kartki papieru, koszulki (dla 
zwyciêzców quizu), jab³ka... I jedziemy. 17 marca jest jeszcze sroga zima. Tu¿ po pi¹tej wyruszamy w 
kierunku Trzebieszowa, gdzie docieramy dwie godziny póŸniej. Tam czeka ju¿ na nas autokar i pierwsze z 
czterdziestki dzieci z wa³ówk¹ i chêci¹ jak najszybszego zajêcia miejsc w autobusie (oczywiœcie tych 
dalszych i najdalszych). 24 marca wydaje siê, ¿e to ju¿ wiosna. Dzieñ jest piêkny równie¿ dlatego, ¿e szko³a, 
do której mamy dotrzeæ, le¿y w odleg³oœci zaledwie 12 km od Lublina, wiêc spod HF-u  wyruszamy dopiero 
oko³o 7.  Za trzecim razem 21 kwietnia równo o 5:40 w pe³nym s³oñcu jedziemy do Swór le¿¹cych nieopodal 
Bia³ej Podlaskiej. A tam dzieci, rodzice, nauczycielki i uœmiechniêty (bardzo dobry znak) pan kierowca nr 3 
(z którym szczerze polubimy siê podczas wycieczki, i który wyka¿e siê sporym zrozumieniem idei).

SZKO£A - JA CHCÊ SIEDZIEÆ Z TY£U

Wyjazd o czasie. I choæ wydaje siê to ma³o osi¹galne podczas 10-godzinnej wycieczki, nigdy nie 
spóŸniamy siê „za bardzo”.

Dzieci wsiadaj¹ do autokaru. Machanie. Odje¿d¿anie. Pierwsze rzyganie. Na postoju faszerujemy dzieci 
aviomarinem. Niektóre wziê³y wczeœniej jakieœ tabletki, ale nie s¹ w stanie powiedzieæ jakie. Jedziemy dalej.

Kontrakt wycieczkowy - nie bijemy siê, mówimy sobie po imieniu, nie przeklinamy, dobrze siê bawimy... - 
tworzymy wspólnie. Niektóre dzieci wykazuj¹ daleko id¹cy konformizm, kilku uczniów to mali anarchiœci. 
Z ty³u autokaru ktoœ krzyczy „¿adnych zasad!”. Zaczyna byæ weso³o.

Film o HF i kilka s³ów od sponsorki europos³anki Leny Kolarskiej-Bobiñskiej. A potem gadanie. Co 
znaczy Homo Faber? Któreœ z dzieci krzyczy „to ekipa dobrych przyjació³” (dos³owny cytat z filmu). Potem 
rysujemy, co lubimy robiæ, co nas interesuje. Dzieci dziel¹ siê na te, które graj¹ w nogê (w tym dziewczyny) i 
na te, które graj¹ na komputerze. Ostatnia wycieczka stwarza te¿ now¹ grupê - tych, którzy i które graj¹ na 
instrumentach, co w dalszej czêœci wycieczki podczas nauki œpiewania daje siê zauwa¿yæ.

Gadamy o zainteresowaniach dzieci i o ich dziadkach. Wszystko przebiega sprawnie, czujemy siê dobrze.
Pierwsza spo³ecznoœæ i wyznanie, o którym zaczynamy siê uczyæ, to prawos³awie. Naszym celem jest 

monaster œw. Onufrego w Jab³ecznej.

JAB£ECZNA - AKCJA RATUNKOWA NA TRZY

Wje¿d¿amy na drogê do Jab³ecznej. Za pierwszym razem droga znika pod wodami Bugu. Dobrych kilka 
minut trwa przekonywanie kierowcy nr 1, ¿e przecie¿ pod wod¹ widaæ asfalt, ¿e to tylko kawa³ek, ¿e dalej jest 
lepiej. Uciekliœmy siê tak¿e do bardziej wyrafinowanych metod - Ola, wœciek³a, deklaruje, ¿e przejdzie przez 
rozlewisko przed autokarem skoro woda jest po kostki i WIDAÆ ASFALT. Emocje olbrzymie, dzieci 
zamieraj¹. Grozê sytuacji podnosi dodatkowo bóbr, który przep³ywa obok autokaru. Ostatecznie Ola nie sta³a 
siê Moj¿eszem, a rozlewiska Bugu Morzem Czerwonym. Kierowca decyduje siê ruszyæ do przodu. Dzieci 
szepcz¹ „o matko, utoniemy”. Po przeprawie brawom dla pana kierowcy nie ma koñca. Za drugim razem 
pomni ostatnich wydarzeñ, mamy zamiar zapodaæ dzieciom atrakcjê - ¿e wszystko zala³o, ale przejedziemy, 
jak ostatnio, tere fere. Sytuacja jednak nas przerasta. Woda jest wszêdzie. W rezultacie przy pierwszym 
wycofywaniu autokar zakopuje siê w glebê. Zwo³ujemy okoliczne ci¹gniki, dzieci s¹ pod wra¿eniem. Zbiera 
siê coraz wiêksza liczba miejscowych, ka¿dy ma dobr¹ radê, ludzie s¹ przemili i gadaj¹ po chach³acku. 
Kierowca nr 2 warczy i burczy. Jest piêkna pogoda, nie marnujemy czasu, obdzwaniamy inne autokary, 
szukamy rozwi¹zañ, Piotrek Choroœ siedz¹cy w biurze HF-u buszuje po necie, dzieci z Mundkiem id¹ w pole 
œpiewaæ. Pojawia siê stra¿ graniczna, s¹ œwietni, maj¹ jakieœ szyny, wszyscy nadal próbuj¹, dzieci dr¹ siê: 
EEEWWWWWOOO!!! Stra¿ graniczna pyta, co tym dzieciom. Nic, to tylko warsztaty z bia³ego œpiewu. 
Wezwany jest „turboci¹gnik” z monasteru œw. Onufrego, do którego zd¹¿aliœmy. Akcja ostatniej szansy. Z 
ci¹gnika wyskakuje mnich z brod¹ i w habicie. ̄ e jest widowiskowo, to ma³o powiedziane. Udaje siê, akurat 
na czas, kiedy dzieci biegn¹ z pola.

W miêdzyczasie Ola za³atwia wejœcie do cerkwi w S³awatyczach. Ksi¹dz jest œwietny, gada do dzieci w ich 
jêzyku, jest nauczycielem religii prawos³awnej w podstawówce. Dzieci zadaj¹ mnóstwo pytañ, nie mo¿emy 
stamt¹d wyjœæ, potem wykupuj¹ œwiece, zapalaj¹, co ³aska urasta do 200 z³. Naprzeciw cerkwi stoi koœció³ 
katolicki. Brama w bramê. Ksi¹dz naprawdê ma mega opowieœæ. 

Za trzecim razem ju¿ bez atrakcji zafundowanych przez Bug, odwiedzamy Monaster, gdzie nota bene brat 
Onufry ³adnie nam wszystko opowiada.

STUDZIANKA - PROSZÊ PANI, KREDKA SIÊ Z£AMA£A

Jedziemy do Studzianki. Po drodze zaliczamy stacjê na siku. Trochê siê gubimy. Ola zaczyna opowieœæ o 
polskich Tatarach, muzu³manach. Rozwiewamy w¹tpliwoœci co do arabskiego terroryzmu. Zanim 
dojedziemy na cmentarz, dzieci ju¿ wiedz¹, co to jest mizar i w jakim jêzyku mówili miejscowi Tatarzy. Przed 
wejœciem na teren cmentarza, trochê zabawy. A potem kredki, papier i odrysowujemy nagrobki (metoda 
frota¿). Koñczymy warsztat te¿ na dworze. Pogoda przez ca³y czas bomba. Oprócz wycieczki nr 3, kiedy 
dok³adnie na czas odrysowywania nagrobków, spada na nas gigantyczny deszcz, który owocuje kichaniem i 
prychaniem w autokarze.

Jedziemy dalej. Dzieci opowiadaj¹, co uda³o im siê wyczytaæ z nagrobków, pokazuj¹ swoje prace. W 
miêdzyczasie dwoje dzieci wymiotuje. Na stanie niebezpiecznie zmniejszaj¹ siê foliowe torebki. Puszczamy 
muzykê (tatarskie reggae). W miêdzyczasie Ania zaczyna opowiadaæ o miejscu, do którego powoli siê 
zbli¿amy. W Miedzyrzecu Podlaskim przed wojn¹ 75% mieszkañców by³o ̄ ydami. Miasto stanowi³o wa¿ny 
punkt handlowy. W 1867 roku Miêdzyrzec uzyska³ po³¹czenie kolejowe z Warszaw¹ i Brzeœciem. W mieœcie 
by³o a¿ 174 zak³adów czyszczenia i sortowania szczeciny (produkcja szczotek). Poza tym: 10 garbarni, 
cztery m³yny parowe, gorzelnia, fabryka win owocowych, fabryka maszyn rolniczych i obsadek. 

STRA¯ACY, CZYLI DZWOÑ PO MNICHA

Doje¿d¿amy do Miêdzyrzeca. Wita nas ekipa Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej „Sto³pno”. Zupa, zabawy, 
stra¿acy, wszystko wzorowo. Karol nieodmiennie wprawia dzieci w dobry nastrój, a zupa grochowa z kuchni 
polowej podawana przez Rafa³a i Tomka znika w du¿ych iloœciach. Ale to Krzysiek z butlami tlenowymi, 
he³mami, maskami i „maleñstwem” (³ódŸ ratunkowa) jest mistrzem ceremonii. Uwielbienie i totalne oddanie 
maluje siê na wszystkich twarzach.

Po obiedzie, herbacie, cukierkach, jab³kach, przymierzaniu he³mów i sprzêtu do nurkowania, po zdjêciach 

Rozmowa dzieci w wozie stra¿ackim 
podczas zabawy w kierowanie autem:
dziecko 1: brum brum brum
dziecko 2: aaaaa b³oto !
dziecko 3: zakopaliœmy siê!
dziecko 4: dzwoñ po mnicha !

Lekcja bia³ego œpiewu. Krzyczymy ile wlezie! Zajêcia w autokarze. Pokazywanie i opowiadanie o odbitkach z tatarskich nagrobków.

Cerkiew w S³awatyczach, niezaplanowana (wylanie Bugu), ale niezwyk³a wizyta. Zapalanie œwiec.
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w wozach i na wozach jedziemy na kirkut. Opowiada Krzysiek i nowopoznana Magda. Wychodzi fajnie, 
dzieci siê zas³uchuj¹. Na koniec pa³eczkê przejmuje Ola. Ma byæ o symbolice macew. Pada pytanie, dlaczego 
¯ydzi na cmentarzach zostawiaj¹ kamyczki i tu po chwili zadumy Ola patrz¹c w dal mówi: „wyobraŸcie 
sobie staro¿ytn¹ Palestynê...”. Na twarzach panika, niedowierzanie, konsternacja i strach... Staro¿ytna 
Palestyna przerasta ka¿d¹ wyobraŸniê, nawet tê dobrze wyszkolon¹ i wytrenowan¹ (komentarz Oli - jak siê 
nie czyta³o Biblii, to siê nie wie, co to Staro¿ytna Palestyna).

KOCK - NIE RZUCAÆ SIÊ GLIN¥

Do Kocka s³uchamy muzyki. Ola zabra³a ze sob¹ Koran, kawa³ek Tory i Ewangeliê w cerkiewno-
s³owiañskim. Gadamy. Znów jakiœ malec zape³nia foliow¹ torebkê.

Wpadamy do Kocka. Ju¿ nam siê œpieszy. Dzieciaki ekspresowo pij¹ herbatê zagryzajac waflami. 
Ogl¹daj¹ z otwartymi buziami makietê miasteczka. Sylwia i Kinga opowiadaj¹ o cadyku Menachemie 
Mendlu Morgenszternie. A potem dzieci siadaj¹ do sto³ów i lepi¹ domek cadyka. Wszystko cacy. Trochê 
czasu na siku i mycie r¹k. Jedno dziecko dostaje biegunki. Jesteœmy bezradne. Ostatnie fotki i w drogê.

Dzieci zadowolone myœl¹, ¿e odpoczn¹. I wtedy na czas trzaskamy quiz. 20 pytañ z historii, nazewnictwa i 
religii (prawos³awia, islamu i judaizmu). W trakcie sprawdzania ostatnie æwiczenie - na otrzymanych od 
stra¿aków kartkach pocztowych dzieciaki pisz¹, co im siê najbardziej na wycieczce podoba³o plus swój 
adres. Jeszcze o tym nie wiedz¹, ale za dwa tygodnie kartki te znajd¹ we w³asnych skrzynkach pocztowych. 
Ekspresowo sprawdzamy testy. Podczas g³oœnego czytania poprawnych odpowiedzi jest totalna cisza 
(pierwszy i ostatni raz) a potem „ach”, „och”, i szepty „yes, mam dobrze” albo ciche pojêkiwania. Rozdanie 
nagród, wrzawa, oklaski. Dwa testy osi¹gaj¹ 19 pkt. Podczas dwóch innych wycieczek jest doœæ podobnie. 
Generalnie z quizu wychodzi nam, ¿e dzieciaki nieŸle wszystko sobie zapamiêta³y. Tylko podczas drugiej 
wycieczki nagrody rozdajemy na stacji, gdzie kierowca nr 2 usi³owa³ zatankowaæ. I wtedy autokar siê 
rozkraczy³. Jakieœ 4 km od Niemiec (czyli punktu koñcowego). Przez ok 20 min próbujemy ustaliæ, co dalej. 
Dzieci szalenie pobudzone, bardzo im siê podoba. Dzwoni¹ do rodziców, ¿eby po nie przyjecha³y na stacjê.  
Autokar nagle odpala, ale my musimy zostaæ, bo czêœæ rodziców ju¿ jedzie. Kierowca nr 2 ju¿ w ogóle nie 
chce z nami gadaæ. Trwa to godzinê. Ola dostaje histerii, myœlimy, ¿e popala trawkê narkotyczn¹. Wiêkszoœæ 
dzieci przekazana rodzicom, zostajemy tylko z trójk¹. I do Niemiec. Podczas trzeciej wycieczki autokar (pan 
kierowca nr 3 jest naprawdê wspania³y) obje¿d¿a okoliczne wioski, w wyniku czego wszystkie dzieci zostaj¹ 
odstawione do domów. Jest godzina 22. Wracamy do Lublina.

ANNA D¥BROWSKA, OLA GULIÑSKA, ALICJA KAWKA

Projekt odby³ siê dziêki wsparciu europos³anki profesor Leny Kolarskiej-Bobiñskiej.

Arabski, rosyjski, polski. Odbijanie znaków z tatarskich nagrobków.
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30 sierpnia
Edith Cornall, lat 10, utonê³a dzisiaj w rzece w porze obiadowej. Rano by³a obecna na zajêciach 
w szkole. 

W Wielkiej Brytanii dyrektor ka¿dej szko³y zapisuje w kronice codzienne wydarzenia. W 
niektórych szko³ach zapiski siêgaj¹ wydarzeñ nawet sprzed dwustu lat. Autor tego wpisu nie 
mia³ pojêcia, ¿e kilkadziesi¹t lat póŸniej tego typu lakoniczne notatki szko³y w Exwick stan¹ siê 
podstaw¹ do stworzenia spektaklu. Uczniowie, przygotowuj¹c przedstawienie, stawiali sobie 
pytania: „Kim by³a Edith? Gdzie mieszka³a i w jakiej rodzinie? Co robi³a nad rzek¹? Z kim tam 
by³a? W jaki sposób nauczyciele dowiedzieli siê o wypadku? Co us³yszeli pozostali uczniowie 
po œmierci Edith? Kto odnalaz³ cia³o Edith? Czy po jej œmierci w szkole wprowadzono nowe 
regu³y?”. Ka¿de z pytañ badano podczas dyskusji i w trakcie improwizowanych scenek.

Z czasem na bazie zebranych opowieœci mieszkañców, notatek z kronik i historii 
wypracowanych podczas prób powsta³ spektakl. Mo¿liwoœæ wystawienia sztuki w 
pomieszczeniu starej szko³y, odwiedzenia rzeki i starego m³yna spowodowa³y, ¿e uczniowie 
coraz bardziej identyfikowali siê z dzieæmi, których losy grali, odkryli ¿e mimo dziel¹cego ich 
czasu, maj¹ wiele wspólnego. Na premierê przysz³y t³umy mieszkañców Exwick.

To w³aœnie w Wielkiej Brytanii w  latach 70. wypracowano konkretn¹ formê teatraln¹ zwan¹ 
community theatre (w wolnym t³umaczeniu - teatr w spo³ecznoœci lokalnej). Jest to sposób 
pracy, który wi¹¿e siê ze stworzeniem spektaklu, a którego aktorami i widzami s¹ mieszkañcy 
danej wsi, miasteczka czy dzielnicy. Artyœci uczestnicz¹ w zbieraniu opowieœci od najstarszych 
mieszkañców. Napisany scenariusz staje siê podstaw¹ do przeprowadzenia warsztatów dla 
chêtnych mieszkañców, podczas których ulega dalszym przekszta³ceniom. Ogromn¹ wartoœci¹ 
jest ju¿ samo zaanga¿owanie siê mieszkañców - bywa, ¿e w przedstawieniu wystêpuje nawet 
150 osób. Jak w ka¿dej technice dramowej, nie jest wa¿ny kunszt aktorski, a proces, jaki 
zachodzi w uczestnikach i widzach przedstawienia - w tym przypadku poznanie historii 
miejsca, w którym ¿yj¹. Spektakl grany jest na ulicach, placach miasta, a tak¿e w budynkach 
u¿ytecznoœci publicznej i prywatnych domach. Widzowie wêdruj¹ od miejsca do miejsca 
poznaj¹c kolejne sceny.

Przedstawienie jest prób¹ opowiedzenia historii wa¿nych dla lokalnej wspólnoty i ich 
twórcz¹ interpretacj¹. W ci¹gu kilkudziesiêciu ostatnich lat struktura spo³eczna brytyjskiej 
prowincji uleg³a ogromnym przeobra¿eniom - na wieœ zaczêli przeprowadzaæ siê 
przedstawiciele klasy œredniej, z kolei rdzenni mieszkañcy wyje¿d¿ali za prac¹ do miast. 
Pojawi³o siê wielu imigrantów ekonomicznych. W sytuacji rozpadu tradycyjnych wiêzi praca 
nad wspólnym projektem odgrywa  szczególnie wa¿n¹ rolê - m³odzi ludzie poznaj¹ historiê 
miejsca, w którym ¿yj¹, starsi - maj¹ mo¿liwoœæ podzielenia siê swoimi wspomnieniami.

Od kilku lat tak¿e w Polsce dzia³a œrodowisko ludzi, którzy pracuj¹ z ludŸmi metodami dramy 
- czyli w³aœnie  m.in. community theatre. W tym roku wolontariuszki Stowarzyszenia STOP - 
KLATKA przygotowuj¹ na lubelskim Placu Rybnym spektakl poœwiêcony historii Starego 
Miasta. Od kilku tygodni pracuj¹ z m³odzie¿¹ z kilku œwietlic opiekuñczo-wychowawczych 
oraz licealistami z Liceum im. Vetterów. Fina³ mia³ miejsce 16 maja br.

ZMIENIMY KILKA OSÓB - ROZMOWA

Ola Guliñska: Zacznijmy od pocz¹tku...
Ma³gosia Weryszko: Od pocz¹tku? Na pocz¹tku to by³y czterodniowe warsztaty z dramy 
organizowane przez STOP - KLATKÊ parê miesiêcy temu, tam siê pozna³yœmy i tam 
wpad³yœmy na pomys³ zrobienia spektaklu z mieszkañcami Starego Miasta. To by³ sam 
pocz¹tek. Potem by³o szukanie materia³ów - jakiœ osób, których historie mog³yby „poci¹gn¹æ” 
spektakl: Hartwiga, pañstwa Goluchów, dawnych i obecnych mieszkañców Placu Rybnego.

Poczekaj, zaraz dojdziemy do szukania materia³ów. Najpierw powiedzcie coœ o 
warsztatach dramowych.
Ania Witek: Warsztaty mia³y nauczyæ kilkunatoosobow¹ grupê uczestników i uczestniczek 
ró¿nych technik dramowych, by mog³y pracowaæ ju¿ z ró¿nymi grupami ludzi samodzielnie. 
Sama drama to rodzaj doœwiadczania - emocji, dzia³añ i ich konsekwencji - w scence teatralnej, 
a wiêc w sposób bezpieczny dla uczestników. W trakcie pracy uczestnicy mog¹ przeanalizowaæ 
w³asne zachowania, ale tak¿e przyjrzeæ siê postawom i motywom dzia³ania innych ludzi. To 
w³aœnie pod koniec tamtych warsztatów pojawi³ sie pomys³ na pracê na Starym Mieœcie.

Od czego zaczê³yœcie?
Ma³gosia Weryszko: Od przegrzebania Internetu! W ten sposób znalaz³yœmy mnóstwo 
informacji o Hartwigu i Czechowiczu w nietypowej dla siebie roli - fotografa staromiejskich 
zau³ków. Poza tym dzieje Bramy Rybnej i Pa³acu Pawêczkowskich, który kiedyœ by³ koœcio³em 
trynitarskim, a ostatnio pe³ni³ funkcjê budynku mieszkalnego. Niestety jest w bardzo z³ym 
stanie i ostatnio wszystkich lokatorów przeniesiono do hoteli, bo grozi zawaleniem.

Bogusia Gontarz: Jedn¹ z rodzin, która musia³a siê wyprowadziæ, s¹ pañstwo Goluchowie, 
których historia sta³a siê jednym z w¹tków spektaklu. Pan Stanis³aw mieszka³ od urodzenia na 
Placu Rybnym. Opowiada³, ¿e w miejscu, gdzie dzisiaj s¹ schodki [Zau³ek Hartwigów - dop. 
red.], zim¹ zje¿d¿a³o siê na sankach. Na dole, na Kowalskiej by³ postój doro¿ek. Przed wojn¹ po 
jednej stronie ulicy mieszkali Polacy, po drugiej ¯ydzi. Po lewej stronie by³a bo¿nica. Pan 
Goluch opowiada, ¿e w czasie okupacji Plac Rybny przedzielono - jedna strona znalaz³a siê w 
getcie. A po wojnie na placu miêdzy Lubartowsk¹ a Œwiêtodusk¹ by³y ustawki - bi³y siê miêdzy 
sob¹ ulice. Przed wojn¹ by³ te¿ jakiœ listonosz ̄ yd, który wysy³a³ dzieciom paczki. Podobno go 
za to powiesili. A na rogu Rybnej by³y najlepsze p¹czki...

Ela Kowalik: Pozna³yœmy jeszcze œwietn¹ pani¹, która ma biuro matrymonialne na 
Noworybnej. Jej historia te¿ pojawi siê w spektaklu.

A jak wygl¹da praca nad takim spektaklem? Mia³yœcie ju¿ wczeœniej jakieœ doœwiadczenia 
w pracy z dzieæmi lub w teatrze?

Karolina Czajka: Ja w ramach projektu prowadzê zajêcia w œwietlicach dla dzieci, które 
znajduj¹ siê w okolicach Starego Miasta. Jestem wspó³re¿yserk¹, prowadzê próby, dobiera³am 
aktorów. Od wielu lat dzia³am w Ruchu Nieprzetartego Szlaku i Centrum Arteterapii, wiêc 
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O PLACU RYBNYM

Aby powsta³ domek cadyka, najpierw trzeba porz¹dnie ubiæ glinê...

Zupa u stra¿aków. Chyba widaæ?
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Na pocz¹tku by³a rozmowa:

Ona: Jakoœ dziwnie mnie brzuch boli... i trochê mi niedobrze... mo¿e w ci¹¿y 
jestem?
Ja: W ci¹¿y? A spa³aœ ostatnio z jakimœ ch³opakiem?
Ona: Nie... ale mo¿e jak korzysta³am z toalety publicznej to TO siê sta³o?
Ja: ...

Rozmowa mia³a miejsce w listopadzie ubieg³ego roku. Utwierdzi³am siê wtedy 
w przekonaniu, ¿e dobrze nie jest... Ale co zrobiæ, ¿eby by³o lepiej? O „Pontonie” 
wiedzia³am, ale oni dzia³aj¹ w Warszawie. A problem nie dotyczy przecie¿ tylko 
stolicy.

PóŸniej by³o spotkanie odnoœnie filmu „Podziemne pañstwo kobiet”:

Ja: Czeœæ jestem Julka.
On: Czeœæ, Piotrek Choroœ.
Ja: S³uchaj, bo my tak o tym filmie, o prawie do aborcji..., ale mo¿e by tak siê 
zaj¹æ tematem edukacji seksualnej? ̄ eby zrobiæ krok wstecz i ¿eby tych aborcji 
nie musia³o byæ a¿ tyle?
On: No to dzia³aj!

Zatem trzeba by³o s³owo zamieniæ w czyn... a raczej w maila o takiej treœci:

Hej!
Jestem Julka i od niedawna mam jakikolwiek kontakt z HF. Piszê jednak, bo mam 
pewien pomys³, którym chcia³abym Was zainteresowaæ :)
¯eby nie robiæ niepotrzebnych wstêpów, od razu przejdê do rzeczy - chcia³abym, 
aby w Lublinie powsta³o coœ na kszta³t warszawskiego Pontonu 
(www.ponton.org.pl pod tym linkiem s¹ wszelkie informacje na temat tej grupy 
osób).
Z mojego doœwiadczenia i obserwacji wynika, ¿e m³odzi ludzie maj¹ niewielkie 
pojêcie o co chodzi w sprawach seksu i nie maj¹ na dobr¹ sprawê kogo zapytaæ. 
Lekcje „przygotowania do ¿ycia w rodzinie” czêsto prowadzone s¹ przez 
katechetki, które strasz¹, ¿e po pigu³kach antykoncepcyjnych rosn¹ w¹sy (mnie 
tak straszy³a...).
Jeœli ktoœ z Was chcia³by razem ze mn¹ spróbowaæ stworzyæ grupê ludzi, którzy 
chodz¹ po szko³ach i gadaj¹ z ludŸmi z liceów czy gimnazjów - proszê, zg³oœcie 
siê do mnie!!
Przeka¿cie info dalej, jeœli ktoœ inny równie¿ chcia³by siê w to w³¹czyæ!
Gdy zbierze siê grupa kilkunastu osób, postaram siê zorganizowaæ szkolenie w 
dla nas w Lublinie. Zaprosimy „pontonowych edukatorów”, ¿eby powiedzieli 
nam „jak to siê robi”. ;)
No i mam nadziejê zaczniemy „nieœæ oœwiaty kaganek” :)

To by³ grudzieñ. I tak od grudnia spotykamy siê co czwartek o 17:00 w Homo 
Faber. Póki co sami/e siê uczymy, organizujemy szkolenia, jeŸdzimy na 
konferencje. ̄ eby z konkretn¹ wiedz¹ i przygotowaniem pójœæ do szkó³. Jak nas 
tam przyjm¹? Nie wiemy. To eksperyment na otwartoœæ, tolerancjê i wiedzê 
wœród m³odych ludzi, ale tak¿e doros³ych - nauczycieli, pedagogów, dyrektorów.

Aha - nazywamy siê GESt, czyli po prostu Grupa Edukacji Seksualnej. Jeœli 
chcesz zobaczyæ co robimy, albo przy³¹czyæ siê do nas - przyjdŸ na nasze 
spotkanie! 

JULIA GOCH

MAMY 
GEST!
CZYLI O LUBELSKIEJ GRUPIE 
EDUKACJI SEKSUALNEJ

jestem w jakiœ sposób zwi¹zana z teatrem i prac¹ z 
m³odzie¿¹ od dawna. Za to pierwszy raz pracujê z 
dzieæmi nad przedstawieniem zwi¹zanym z histori¹ 
jakiegoœ miejsca. Wa¿nym posuniêciem by³y 
dzia³ania integruj¹ce dzieci z kilku œwietlic - nie 
mia³y bezpoœredniego zwi¹zku ze spektaklem, ale 
mia³y za zadanie „oswoiæ” dzieci z nami. 
Zorganizowaliœmy im Dzieñ Wiosny, przyjecha³y 
dziewczyny z Poleskiego Parku Narodowego, by³ 
ktoœ w stroju cietrzewia i ¿ó³wia b³otnego, mo¿na 
siê by³o pobawiæ i zapytaæ o wiele rzeczy. Na 
dzia³ania integracyjne wpad³yœmy doœæ intuicyjnie, 
ale okaza³o siê to strza³em w dziesi¹tkê. 

A jak zareagowali licealiœci na propozycjê 
wspólnej pracy? 
Ela Kowalik: Bardzo pozytywnie! Dzia³a tam kó³ko 
teatralne, któremu pomys³ bardzo siê spodoba³. 
Zreszt¹, wyst¹piæ w scenerii Starego Miasta to fajna 
rzecz. Dla mnie te¿ magnesem do wziêcia udzia³u w 
projekcie by³a przestrzeñ Starego Miasta. 

???
Ela Kowalik: Jestem z wykszta³cenia architektk¹ 
krajobrazu i zawsze interesowa³a mnie przestrzeñ 
oraz relacja przestrzeñ-ludzie. Prowadzi³am kiedyœ 
te¿ zajêcia dla dzieci z edukacji przestrzennej 
zwi¹zane z odbiorem przestrzeni przez dzieci. 
Lubelskie Stare Miasto jest o tyle specyficzne, ¿e 
funkcjonuj¹ tu obok siebie dwie grupy ludzi, którzy 
nie maj¹ ze sob¹ ¿adnego kontaktu - mieszkañcy 
staromiejskich kamienic oraz w³aœciciele, 
pracownicy i bywalcy knajp, galerii i oœrodków 
kultury, którzy czêsto spêdzaj¹ na Starym Mieœcie 
ca³e dnie. Chcieliœmy uœwiadomiæ mieszkañcom, ¿e 
ich dzielnica jest niesamowita i ¿e ka¿da uliczka, 
plac czy kamienica to fascynuj¹ca historia. Z drugiej 
strony - pokazaæ turystom czy w³aœcicielom 
kawiarni i galerii, ¿e Stare Miasto to nie tylko szlak 
knajp Grodzka - Rynek - Bramowa, ¿e tu mieszkaj¹ 
ludzie, którzy potrafi¹ zrobiæ coœ kreatywnego.

Wydaje mi siê, ¿e nasze dzia³ania s¹ jednymi z 
wielu tego typu. Poprzez jedno przedstawienie nie 
naprawimy ca³ego œwiata, nie zmienimy myœlenia 
wszystkich mieszkañców Lublina. Ale mo¿e 
zmienimy kilka osób, a te poprzez swoje dzia³ania 
dadz¹ impuls do zmiany kolejnym. Mam tak¹ 
nadziejê. 
Rozmawia³a Ola Guliñska

Projekt jest realizowany dziêki wsparciu 
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich i Fundacji BreBanku.
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Biuro matrymonialne RENA

Jednym z podstawowych praw cz³owieka i 
obywatela jest prawo do wyra¿ania opinii 
(wolnoœæ s³owa). Bez w¹tpienia woloœæ s³owa 
wi¹¿e siê z prawem dostêpu do informacji. Jest to 
gwarantowane zarówno w systemie prawa 
miêdzynarodowego, prawa wspólnotowego, jak i 
prawa krajowego (oczywiœcie ma to odniesienie 
do krajów demokratycznych, w pañstwach 
totalitarnych wolnoœæ s³owa/dostêp do infor-
macji s¹ z regu³y t³umione).

PODSTAWA

W systemie regionalnym (europejskim) wolnoœæ 
s³owa zapewnia Europejska Konwencja Praw 
Cz³owieka (Europejska Konwencja o Ochronie 
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci) z dnia 
4 listopada 1950 r., w prawie wspólnotowym Karta 
Praw Podstawowych UE, która stanowi dzisiaj 
czêœæ obowi¹zuj¹cego prawa wspólnotowego (zob. 
art. 1 Traktatu z Lizbony z 2007 r. - Unia uznaje 
prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 
roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 
roku w Strasburgu, która ma tak¹ sam¹ moc prawn¹ 
jak Traktaty).

W prawie polskim wolnoœæ s³owa gwarantuje 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w 
przepisie art. 54 (ten sam przepis gwarantuje zakaz 
cenzury). Wolnoœæ ta nie jest jednak „jednolita” i 
mo¿e przejawiaæ siê w ró¿ny sposób. Z tego powodu 
mówi siê w tym kontekœcie o wolnoœci s³owa w 
mediach - wolnoœci mediów, wolnoœci s³owa w 
debacie publicznej (politycznej), wolnoœci 
wypowiedzi komercyjnej, wolnoœci s³owa w 
postêpowaniu s¹dowym, wolnoœæ wypowiedzi w 
wojsku i policji, wolnoœci akademickiej, czy 
wolnoœci twórczoœci artystycznej (podobn¹ 
systematykê wprowadza: I.C. Kamiñski, Swoboda 
wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego 
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, 
Zakamycze 2006 r.).

Wolnoœæ s³owa w kontekœcie twórczoœci 
naukowej czy artystycznej zarówno w przepisach 
polskiej Konstytucji, jak i w prawie wspólnotowym, 
gwarantowana jest równie¿ w przepisach 
szczególnych, odrêbnych od ogólnej normy 
gwarantuj¹cej wolnoœæ s³owa. Wydaje siê wiêc, ¿e 
taki zabieg prawodawcy, zarówno krajowego jak i 
wspólnotowego, tylko podkreœla wagê takich 
uprawnieñ.

Wolnoœæ s³owa mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nej 
formie i mo¿e byæ manifestowana w rozmaity 
sposób. Z tego te¿ wzglêdu czêsto bêdzie siê wi¹zaæ 
z innymi gwarantowanymi prawami (tak w prawie 
miêdzynarodowym, wspólnotowym i krajowym), 
chocia¿by prawem do pokojowych zgromadzeñ 
(podczas których z regu³y wyra¿ane s¹ pogl¹dy 
poszczególnych grup), ograniczaj¹c siê do 
przepisów krajowych, gwarantowanym w przepisie 
art. 57. Inne przepisy zwi¹zane z wyra¿aniem opinii 
to m.in. przepis art. 14 Konstytucji RP, w którym 
zapewniono wolnoœæ prasy i innych œrodków 
spo³ecznego przekazu. Ochronê w³asnoœci i prawo 
do dziedziczenia wyra¿ono w przepisie art. 21 oraz 
art. 64 Konstytucji RP. Równoœæ wobec prawa i 
zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji wyra¿a przepis 
art. 32 Konstytucji RP. Gwarancje dla mniejszoœci 
narodowych i etnicznych, dotycz¹ce wolnoœæ 
zachowania i rozwoju w³asnego jêzyka, zachowania 
obyczajów i tradycji oraz rozwoju w³asnej kultury, 
oraz dotycz¹ce ochrony to¿samoœci religijnej, 
zapewnia art. 35 Konstytucji RP, a swobodê przy 
wyborze zawodu i miejsca pracy - przepis art. 65.

WOLNOŒÆ OGRANICZONA

Wolnoœæ s³owa, gwarantowana w najdo-
nioœlejszych aktach prawnych, mo¿e byæ jednak w 
œciœle okreœlonych okolicznoœciach ograniczona. 
Oznacza to, ¿e nie jest norm¹ bezwzglêdnie 
obowi¹zuj¹c¹. Ograniczenie to musi jednak 
znajdowaæ silne uzasadnienie w przepisach prawa, 
mo¿e podlegaæ takim wymogom formalnym, 
warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie s¹ 
przewidziane przez ustawê i niezbêdne w 
spo³eczeñstwie demokratycznym. Przyjmuje siê 
wiêc (a takie standardy wyznaczy³a Europejska 
Konwencja Praw Cz³owieka), ¿e wolnoœæ mo¿e 
zostaæ ograniczona w interesie bezpieczeñstwa 
pañstwowego, integralnoœci terytorialnej lub 
bezpieczeñstwa publicznego ze wzglêdu na 
koniecznoœæ zapobie¿enia zak³óceniu porz¹dku lub 
przestêpstwu, z uwagi na ochronê zdrowia i 
moralnoœci, ochronê dobrego imienia i praw innych 
osób oraz ze wzglêdu na zapobie¿enie ujawnieniu 
informacji poufnych lub zagwarantowaniu powagi i 
bezstronnoœci w³adzy s¹dowej.

WSZELKA KONTROLA

Wolnoœæ s³owa w Polsce œwiêtuje 20 rocznicê, co 
zwi¹zane jest ze zniesieniem cenzury (uchyleniem 
ustawy o kontroli publikacji i widowisk z dnia 31 
lipca 1981 r. - tj. ustawy cenzorskiej i likwidacji 
urzêdu cenzora - G³ównego Urzêdu Kontroli 
Publikacji i Widowisk oraz okrêgowych urzêdów 
kontroli publikacji i widowisk).

Do czasu zniesienia cenzury w 1990 r. kontroli 
podlega³y w zasadzie wszystkie rodzaje twórczoœci. 
Dotyczy³o to wiêc twórczoœci artystycznej, litera-
ckiej, naukowej, czy prasowej. Zasady kontroli 
mog³y byæ jednak ró¿ne, co wynika³o nie tylko ze 
specyfiki poszczególnych typów twórczoœci. Warto Warsztaty przeprowadzone przez Annê Grzywacz z warszawskiego 

Pontonu. 
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Æwiczenia praktyczne. Umiejêtnoœæ nak³adania prezerwatywy. 
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biotechnologia to nowe wyzwanie dla nauki, jej 
efekty czêsto mog¹ byæ zbawienne dla cz³owieka, 
jego zdrowia i ¿ycia. Z drugiej strony 
biotechnologia to te¿ ogromne nak³ady finansowe i 
w efekcie mo¿liwe do osi¹gniêcia niesamowite 
zyski. Ale biotechnologia to te¿ mnóstwo 
kontrowersji etycznych i moralnych 
koncentruj¹cych siê wokó³ pojêæ zwi¹zanych z 
genetyk¹, modyfikacj¹ czy ingerencj¹ w geny, czy 
wreszcie z patentowaniem „¿ycia”. Biotechnologia, 
jak ¿adna inna nauka do tej pory, w drastyczny 

w nauce dzisiaj wi¹¿¹ siê np. z biotechnologi¹, tj. 
rozwojem naukowym w kierunkach wyj¹tkowo 
trudnych, wi¹¿¹cych siê z ró¿nymi œwia-
topogl¹dami, etyk¹, moralnoœci¹, czy religi¹. 
Biotechnologia jest bardzo czêsto opisywana w 
doktrynie prawnej, dyskurs na jej temat 
prowadzony jest w najwa¿niejszych œwiatowych 
instytucjach, ale tak¿e przez rozmaite œrodowiska 
naukowe, od filozofów i etyków, ekonomistów, 
biologów, poprzez prawników po lekarzy, czy 
genetyków. A to wszystko z kilku wzglêdów: 

podkreœliæ, ¿e np. twórczoœæ naukowa, jeœli nie 
mia³a byæ masowo rozpowszechniana, nie 
podlega³a a¿ tak daleko id¹cym restrykcjom (zob. 
art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy cenzorskiej: Nie podlegaj¹ 
kontroli wstêpnej prace przejœciowe i magisterskie 
oraz prace dyplomowe, a tak¿e rozprawy doktorskie 
i habilitacyjne wykonywane w iloœciach 
niezbêdnych do uzyskania dyplomu lub 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub 
habilitacyjnego).

Przywo³ana powy¿ej ustawa wprowadzi³a 
ograniczenia wolnoœci s³owa (która, co ciekawe, 
by³a gwarantowana w Konstytucji PRL). 
Cenzurowano treœci, które:
1) godzi³y w niepodleg³oœæ lub integralnoœæ 
terytorialn¹ Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
2) nawo³ywa³y do obalenia, l¿enia, wyszydzania lub 
poni¿ania konstytucyjnego ustroju Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej,
3) godzi³y w konstytucyjne zasady polityki 
zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 
jej sojusze,
4) uprawia³y propagandê wojenn¹,
5) ujawnia³y wiadomoœci stanowi¹ce tajemnicê 
pañstwow¹, w tym tajemnicê gospodarcz¹ oraz 
tajemnicê s³u¿bow¹ dotycz¹c¹ obronnoœci i Si³ 
Zbrojnych,
6) nawo³ywa³y do pope³nienia przestêpstwa lub je 
pochwala³y,
7) ujawnia³y bez zgody zainteresowanych stron 
wiadomoœci z postêpowania przygotowawczego 
oraz rozpowszechnia³y wiadomoœci z rozprawy 
s¹dowej prowadzonej z wy³¹czeniem jawnoœci,
8) narusza³y uczucia religijne i uczucia osób 
niewierz¹cych,
9) propagowa³y dyskryminacjê narodowoœciow¹ i 
rasow¹,
10) propagowa³y treœci szkodliwe obyczajowo, a w 
szczególnoœci alkoholizm, narkomaniê, okrucieñ-
stwo i pornografiê.

PO CENZURZE?

Patrz¹c na dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ niestety 
nasuwa siê spostrze¿enie, ¿e czêsto wolnoœæ s³owa 
równie¿ ograniczana jest ze wzglêdu na obrazê 
uczuæ religijnych (szczególnie bolesne w 
twórczoœci artystycznej). Jednak dzisiejsze 
ograniczenia s¹ bez porównania mniejsze, ni¿ mia³o 
to miejsce w PRL. Przede wszystkim dzisiaj nie 
wynikaj¹ wprost z przepisów prawa, mo¿na je 
raczej rozpatrywaæ w kontekœcie autocenzury (tak¿e 
niebezpiecznej z punktu widzenia twórców).

Ograniczenia wolnoœci s³owa powinny byæ 
stosowane tylko w wyj¹tkowych okolicznoœciach. 
Trudnoœæ polega jednak na tym, ¿e nie ³atwo zawsze 
znaleŸæ odpowiednie punkty odniesienia, które 
mog³yby stanowiæ podstawê ograniczania tej 
wolnoœci. Trudnoœæ polega te¿ na tym, ¿e mog¹ byæ 
to zmienne systemy wartoœci, zale¿ne od 
okolicznoœci, aktualnego spo³ecznego zapotrze-
bowania, liberalizacji pogl¹dów i systemu wartoœci 
poszczególnych spo³eczeñstw itp. Margines 
swobody wypowiedzi mo¿e byæ wiêc ró¿ny w 
ró¿nym czasie, w ró¿nym miejscu. Z tego powodu 
mniejsze w¹tpliwoœci bêd¹ w przypadku wolnoœci 
wypowiedzi w debacie publicznej (i dozwolonej 
krytyce), gdzie margines ten okreœla siê bardzo 
szeroko (takie standardy wyznaczy³o orzecznictwo 
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu). Inaczej 
mo¿e byæ w odniesieniu do wolnoœci twórczoœci 
artystycznej, gdzie trudniej jest wskazaæ 
uniwersalne punkty odniesienia. Jednak nie mo¿e 
byæ w¹tpliwoœci, ¿e w demokratycznym spo³e-
czeñstwie ograniczenie wolnoœci s³owa powinno 
byæ absolutnie wyj¹tkowe, a margines swobody 
maksymalnie rozszerzony.

WOLNOŒÆ MO¯E BOLEÆ

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e nie powinny ogra-
niczaæ swobody wypowiedzi treœci kontrowersyjne, 
czy bolesne dla niektórych, szokuj¹ce, g³upie, czy 
wyra¿one w ma³o elegancki sposób, jak równie¿ 
obna¿aj¹ce niekompetencje, czy nieudolnoœæ 
organów w³adzy publicznej.

Wolnoœæ wypowiedzi wspó³czeœnie stoi przed 
nowy wyzwaniami. Ma to odniesienie choæby do 
wolnoœci wypowiedzi w Internecie, czy twórczoœci 
naukowej. Wolnoœæ wypowiedzi w Internecie 
zwi¹zana jest z coraz szybszym i ³atwiejszym 
dostêpem do informacji w rozwijaj¹cym siê 
spo³eczeñstwie, jak równie¿ ograniczonymi 
mo¿liwoœciami kontrolowania przekazu w sieci. 
Wydaje siê, ¿e mniejsze s¹ problemy z okreœleniem 
granic wolnoœæ s³owa w mediach, czy w debacie 
publicznej, poniewa¿ od dawna wskazuje siê na 
koniecznoœæ zagwarantowania stosunkowo szero-
kiego marginesu swobody przy wyra¿aniu opinii, 
czy przekazywaniu informacji. Jest to szczególnie 
istotne, poniewa¿ wi¹¿e siê z zagwarantowaniem 
spo³eczeñstwu dostêpu do informacji.

Wolnoœæ akademicka to manifestowanie czêsto 
kontrowersyjnych czy „niewygodnych” pogl¹dów 
na sprawy naukowe. Wyzwania dla wolnoœci s³owa 

O WOLNOŒCI S£OWA
sposób dotyka kwestii zwi¹zanymi z 
podstawowymi prawami cz³owieka, w tym 
najwa¿niejszym - prawem do ¿ycia.

Du¿e problemy stwarza tak¿e okreœlenie granic 
wolnoœci s³owa w kontekœcie twórczoœci 
artystycznej. Swobodê t¹ mo¿na rozpatrywaæ na 
dwóch p³aszczyznach: jedna to wykorzystywanie 
twórczoœci jako narzêdzia walki o swoje prawa 
(sztuka „polityczna”- tj. powstaj¹ca w re¿imie 
politycznym, tak by³o choæby w latach 80 w Polsce, 
gdy ukazywa³y siê wydawnictwa z tzw. „drugiego 
obiegu”, sztuka feministyczna, gejowska, jako 
przejaw walki o prawa mniejszoœci). Drugi sposób 
to traktowanie twórczoœci, czy dostêpu do kultury 
ju¿ jako stricte prawa cz³owieka i obywatela (czyli 
w konsekwencji, stworzenie mu przez pañstwo 
odpowiednich ku temu warunków). Twórczoœæ 
artystyczna zwi¹zana jest z wysokim stopniem 
abstrakcji, czêsto nie jest zrozumiana przez szerokie 
grono odbiorców. Warto dodaæ, ¿e nie ma 
jednolitego stanowiska, jak traktowaæ wolnoœæ 
wypowiedzi artystycznej. Nie ukszta³towa³o siê w 
tym zakresie orzecznictwo (prawie go nie ma, gdy¿ 
w demokratycznych pañstwach nie ma zwyczaju 
œcigania twórców za ich dzia³alnoœæ artystyczn¹), a 
co za tym idzie równie¿ Trybuna³ Praw Cz³owieka w 
Strasburgu nie rozstrzyga tego typu spraw zbyt 
czêsto. Wobec tego nie uda³o siê do tej pory ustaliæ 
sta³ych punktów odniesienia pomocnych przy 
okreœleniu granic tej swobody. Co wiêcej, granice te 
przesuwaj¹ siê, ale s¹ te¿ ró¿ne w ró¿nym 
pañstwach europejskich (jedne pañstwa s¹ mniej, 
inne bardziej konserwatywne itp.).

MANIFESTOWANIE

Na koniec warto wspomnieæ o sposobie 
manifestowania wolnoœci s³owa. Konstytucja RP w 
art. 57 gwarantuje ka¿demu obywatelowi wolnoœæ 
organizowania pokojowych zgromadzeñ i 
uczestniczenia w nich. Wolnoœæ ta bez w¹tpienia 
wi¹¿e siê z prawem do wyra¿ania opinii. Zgro-
madzenia organizowane s¹ przez ró¿ne grupy 
spo³eczne (czêsto mniejszoœci, czy grupy 
dyskryminowane), podczas których wskazywane/ 
demonstrowane s¹ ich problemy.

Wolnoœæ pokojowego zgromadzania siê mo¿e 
jednak podlegaæ ograniczeniom przewidzianym 
jedynie przez ustawy (zob. obecnie obowi¹zuj¹c¹ 
ustawê Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 
r.), niezbêdnym do ochrony bezpieczeñstwa pañ-
stwowego lub porz¹dku publicznego oraz ochrony 
zdrowia lub moralnoœci publicznej albo praw i 
wolnoœci innych osób, a tak¿e ochrony Pomników 
Zag³ady. W tym kontekœcie zasadne jest 
odmówienie wydania zezwolenia na zorga-
nizowanie zgromadzenia, gdy jego organizatorzy 
ewidentnie nie maj¹ intencji „pokojowych”, a 
g³oszone has³a bez w¹tpienia bêd¹ niezgodne z 
prawem, np. bêd¹ naruszaæ prawa mniejszoœci 
(religijnych, etnicznych, seksualnych i innych).

JOANNA HO£DA

Tekst napisany w zwi¹zku z organizacj¹ cyklu 
spotkañ pt. Koniec Cenzury. Wiêcej na 
www.konieccenzury.pl.

Ten rok potwierdzi³, ¿e w niektórych krajach 
afrykañskich demokracja opiera siê na solidnych 
fundamentach i szacunek dla wolnoœci jest 
gwarantowany. W innych, kryzysy polityczne i 
niestabilnoœæ przynios³a trudne chwile dla pracy 
dziennikarzy i mediów. 
 W Nigerii (miejsce 135) i Demokratycznej 
Republice Konga (miejsce 146), dziennikarze s¹ 
ofiarami ataków fizycznych i przypadkowych 
aresztowaniañ. Dwóch radiowych dziennikarzy 
zosta³o zamordowanych w Bukavu, stolicy 
wschodniej prowincji DRK Sud-Kivu.

Najgorszye miejsca w rankingu Afryki 
Zachodniej zajmuj¹ - Niger (miejsce 139) i Gambia 
(miejsce 137). Prezydent Gambii Yahya Jammeh 
wys³a³ szeœciu najbardziej szanowanych w kraju 
dziennikarzy do wiêzienia, a nastêpnie wyg³osi³ o 

nich publicznie obraŸliwe i 
prowokacyjne komen-
tarze.

Najlepsze miejsca 
przypad³y tym samym 
pañstwom co w 2008 
roku. Ghana (27), Mali (30), RPA 
(33), Namibia (35) i Zielony 
Przyl¹dek (44) s¹ wœród 50 najlepszych 
na œwiecie.

AMERYKI

Daleki do zakoñczenia jest proces 
przyjmowania ustawy o ochronie poufnoœæ 
Ÿróde³ dziennikarskich na szczeblu federalnym w 
Stanach Zjednoczonych (20). Jednak s¹dy nie 

C E N Z U R A  N A  Œ W I E C I E
Reporterzy bez Granic (ang. Reporters Without Borders, RWB) - miêdzynarodowa organizacja pozarz¹dowa, oddana sprawie wolnoœci prasy.  RWB jest cz³onkiem 
Miêdzynarodowej Gie³dy Wolnoœci Wypowiedzi (ang. International Freedom of Expression Exchange), wirtualnej sieci organizacji pozarz¹dowych, które 
monitoruj¹ naruszenia wolnoœci wypowiedzi na ca³ym œwiecie i prowadz¹ kampanie w obronie dziennikarzy, pisarzy i obroñców praw cz³owieka. 

Œwiatowy WskaŸnik Wolnoœci Prasy 
RWB opracowuje listê wiêkszoœci pañstw œwiata wed³ug stopnia poszanowania wolnoœci prasy. Lista jest tworzona w oparciu o odpowiedzi na ankiety, wys³ane do 
wielu ludzi na ca³ym œwiecie: do ponad 100 dziennikarzy, którzy s¹ cz³onkami organizacji partnerskich RWB, do specjalistów z bran¿y, 
naukowców, prawników i obroñców praw cz³owieka. Ankieta zadaje pytania o bezpoœrednie ataki na dziennikarzy i media oraz inne 
poœrednie Ÿród³a nacisku na wolne media. RWB zastrzega, ¿e wskaŸnik dotyczy wy³¹cznie wolnoœci prasy i nie jest miernikiem jakoœci 
dziennikarstwa. Ranking obejmuje tak¿e przypadki nacisku na dziennikarzy przez pozarz¹dowe grupy, np. baskijskie grupy paramilitarne ETA 
w Hiszpanii. Im wiêksza liczba punktów, tym mniejsza wolnoœæ prasy.

Wiêcej na �ród³o: wikipedia.plwww.en.rsf.org. 

Fragmenty raportu dotycz¹cego przestrzegania 
wolnoœci s³owa na œwiecie przygotowanego przez 
organizacjê Dziennikarze bez Granic.

AFRYKA

Róg Afryki by³ ponownie afrykañskim regionem z 
najwiêkszymi naruszeniami wolnoœci prasy. W 
Erytrei, która w rankingu Reporterów bez Granic 
zajê³a ostatnie, 175. miejsce, ¿adne niezale¿ne 
media nie s¹ tolerowane a 30 dziennikarzy znalaz³o 
siê w wiêzieniu (tyle samo co w Chinach czy Iranie, 
przy znacznie mniejszej populacji). Somalia 
(miejsce 164), która jest stale pozbawiana 
dziennikarzy, by³a œwiatowym liderem pod 
wzglêdem wska¿nika œmiertelnoœci wœród 
przedstawicieli mediów. Od 1 stycznia do 4 lipca 
zginê³o szeœciu dziennikarzy.

Dokoñczenie str. 8.
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C E N Z U R A    N A    Œ W I E C I E
Wojna i terroryzm przynios³y spustoszenie i 

narazi³y dziennikarzy na wielkie niebezpieczeñ-
stwo. Afganistan (miejsce 149) jest wyczerpany nie 
tylko przemoc¹ Talibów i groŸb¹ œmierci, ale 
równie¿ nieuzasadnionymi aresztowaniami 
dziennikarzy przez s³u¿by bezpieczeñstwa. 
Pomimo istnienia dynamicznych mediów, Pakistan 
(miejsce 159) jest sparali¿owany zabójstwami 
dziennikarzy i agresywnymi atakami na media 
zarówno ze strony rz¹du jak i wojska. Pakistan i 
Somalia to kraje, w których zginê³a najwiêksza 
liczba dziennikarzy w okresie objêtym badaniem. 
Stanowi to niechlubny rekord œwiata.

Krajami azjatyckimi, w których wolnoœæ prasy 
by³a najmniej respektowana by³y, zgodnie z 
przewidywaniami, Korea Pó³nocna, jeden z krajów 
„piekielnego trio” w dolnej czêœci rankingu, Birma, 
która nadal cierpi z powodu cenzury i wiêzienia 
dziennikarzy, i Laos - kraj niezmiennej dyktatury, 
gdzie ¿adne prywatne œrodki masowego przekazu 
nie s¹ dozwolone.

Media w Chinach (miejsce 168) zmieniaj¹ siê 
wraz z reszt¹ kraju, jednak nadal zajmuj¹ bardzo 
s³abe miejsce ze wzglêdu na czêste pozbawiania 
dziennikarzy wolnoœci (zw³aszcza w Tybecie), 
cenzurê Internetu i nepotyzm w³adz centralnych i 
prowincjonalnych. Podobnie w Wietnamie (miejsce 
166), gdzie rz¹dz¹ca partia komunistyczna celuje w 
dziennikarzy, blogerów i dzia³aczy wolnoœci prasy z 
powodu tego, co pisz¹ o jej ustêpstwach w stosuknu 

(29). S¹ one na równi z wieloma krajami 
europejskimi. Urugwaj nawet wyprzedza Kostarykê 
(30), pozostaj¹c przed Chile ( 39), tu¿ za Jamajk¹ 
(23) oraz Trynidadem i Tobago (28), w których 
prasa pozostaje szanowan¹ instytucj¹.

Brazylia (miejsce 71), regionalne mocarstwo, 
które w koñcu pozby³o siê dziedziczonego z czasów 
dyktatury wojskowej, prawa prasowego. 
Dodatkowo Brazylia skorzysta³a z wysi³ków rz¹du 
zmierzaj¹cych do poprawy dostêpu do informacji. 
Pomimo tych pozytywnych zmian, rz¹d musi 
jeszcze po³o¿yæ kres utrzymuj¹cej siê przemocy 
wobec mediów w du¿ych miastach na pó³nocy i 
pó³nocnym wschodzie kraju. Cenzura prewencyjna 
w dalszym ci¹gu wystêpuje w niektórych stanach, w 
których w³adze monopolizuj¹ media lokalne.

Kanada (miejsce 19) jest jednym z tych krajów, w 
których oskar¿enia s¹dowe przeciwko 
dziennikarzom doprowadzi³y do nadmiernych 
odszkodowañ. Pozycja Kanday, mimo, Ÿe spad³a o 
kilka miejsc, jest nadal na najwy¿szej pozycji na 
pólkuli.

AZJA, AUSTRALIA I OCEANIA

Po raz kolejny azjatyckie media ucierpia³y ze 
strony w³adz. Wojskowy zamach stanu spowodowa³ 
spadek Fid¿i (miejsce 152) o 73 miejsca. ¯o³nierze 
wkraczali do siedzib mediów i cenzurowali teksty. 
Zagraniczni dziennikarze zostali deportowani. 

Meksyku (137). W obu tych krajach, si³y 
bezpieczeñstwa s¹ w du¿ej mierze winne panuj¹cej 
przemocy, która prowadzi do autocenzury mediów. 
Bêd¹cy w stanie wirtualnej wojny domowej 
rozpoczêtej ofensyw¹ przeciwko handlowi 
narkotykami w 2006 r., Meksyk utrzymywa³ na 
pó³kuli niechlubny status najbardziej groŸnego 
kraju dla dziennikarzy. Od 2000 roku zosta³o tam 
zabitych 55 dziennikarzy. Od stycznia 2010 zginê³o 
dzisiêæ osób.

Kuba (miejsce 170), pañstwo trwaj¹cej dyktatury, 
gdzie wolnoœæ prasy nie istnieje, ujêta jest w 
rankingu ni¿ej. Skromne nadzieje zwi¹zane 
objêciem przez Raúl’a Castro fotela prezydenta 
szybko siê rozwia³y. Aresztowania, zwiêkszenie 
liczby zatrzymañ dziennikarzy, czêste blokowanie 
stron internetowych i aresztowania blogerów s¹ 
dowodem na brak jakiegokolwiek zmiany w 
sytuacji przestrzegania praw cz³owieka.

Lepsz¹ pozycjê w rankingu uzyska³y, tradycyjnie 
dotkniête przemoc¹ i brakiem jakichkolwiek 
œrodków bezpieczeñstwa dla dziennikarzy, 
Paragwaj (54) i Haiti (57). Przemoc wobec mediów 
zmala³a w obu krajach i dziennikarze mog¹ œmia³o 
poruszaæ dra¿liwe tematy.

Tradycja ró¿norodnoœci mediów, wzrost 
demokracji w mediach i, w niektórych przypadkach, 

spadek nadu¿ycia w³adzy i innych prób cenzury, 
s¹ przyczyn¹ bardzo dobrych rankingów 
uzyskanych przez Argentynê (47) i Urugwaj 

skazuj¹ na wiêzienie dziennikarzy i nie naruszaj¹ 
swobód obywatelskich w imiê bezpieczeñstwa 
narodowego, tak jak by³o w okresie prezydentury G. 
W. Busha. W ten sposób USA znów znajduje siê w 
czo³ówce wolnoœci prasy zajmuj¹c 20 miejsce, 
stosowne dla kraju, w którym tradycyjnie prasa 
pe³ni swoje zadanie jako niezale¿ny podmiot 
pe³ni¹cy funkcje stra¿nicze.

Innym najbardziej uderzaj¹cym zjawiskiem jest 
spadek Hondurasu (miejsce 128). Zamach stanu z 
28 czerwca 2009 przyniós³ ogromne straty dla 
wolnoœci prasy. Nowy rz¹d walczy z mediami, które 
go nie wspieraj¹. Uda³o mu siê siê tak¿e 
wprowadziæ blokadê informacji w kraju na rzecz
mediów miêdzynarodowych.

W innych krajach Ameryki Œrodkowej, 
problemem wp³ywaj¹cym na sytuacje mediów jest 
przemoc. W Salvadorze gangi znane „maras” 
atakowa³y media, co skoñczy³o siê œmierci¹ doku-
mentalisty Christiana Poveda.

Inny powa¿ny spadek dotkn¹³ Wenezuelê 
(miejsce 124). Zamordowano dziennikarza. 
Administracja prezydenta Hugo Chaveza w celu 
zduszenia krytyki zmienia³a przepisy reguluj¹ce 
transmisjê radiow¹. Czêœci¹ strategii by³a utrata 
licencji przez 34 regionalne stacje radiowe i 
telewizyjne. Wenezuela jest 
teraz jednym z najgorszych 
krajów w regionie. Blisko jej 
do Kolumbii (126) i 

WALKA Z CENZUR¥ W PRL

Wojciech Samoliñski: Kiedy pra-
cowaùem w „Zeszytach Nauko-
wych KUL”, kontaktowaùem siæ z 
cenzorami (raz na kwartaù). To byùo 
bardzo zabawne doúwiadczenie. 
Cenzorzy byli to nie bardzo 
rozgarniæci urzædnicy, raczej êle 
opùacani i generalnie niezado-
woleni ze swojej sytuacji. Czuli siæ 
niedocenieni, nie wiedzieli, jak to 
robiã, a poza tym oczekiwano od 
nich, ýe zgadnà, jakie jest ýyczenie 

wùadzy. To byù straszny problem – 

zgadnàã, czego chce przeùoýony.

Danuta Kuroñ: Cofnæ siæ do lat sprzed 1950 roku, do lat stalinowskich. To byù taki czas, kiedy w zasadzie 
cenzurowano rozmowy w domu. To byù czas, kiedy dziecko mogùo w przedszkolu powtórzyã rozmowæ 
rodziców i mogùo siæ to skoñczyã ciæýkim wiæzieniem. W domu siæ przy dzieciach nie mówiùo. Jak byùo z 
przekazywaniem istotnych treúci, czyli jak obchodzono cenzuræ? U mnie w domu moja mama mówiùa: 
proszæ wùoýyã wizytowà sukienkæ, idziemy do pani takiej i takiej, która wyszùa z Fordonu [Zakùad Karny 
Bydgoszcz - Fordon - przebywaùy tu kobiety skazywane w procesach politycznych - red.]. Rodzice 
przekazywali dzieciom treúci za pomocà róýnych znaków, symboli.

Andrzej Pleszczyñski: Jeúli chodzi o „Informator”, czyli lata’80, to oczywiúcie autocenzura byùa. Myúmy o 
pewnych rzeczach zwyczajnie nie chcieli pisaã tego, co myúlimy. Na przykùad nie pisaliúmy szczerze o 
Koúciele. Nie raz mieliúmy róýne zastrzeýenia, czy to do arcybiskupa, czy do stanowiska Koúcioùa w róýnych 
kwestiach, natomiast uwaýaliúmy, ýe to jest nasz sojusznik.

Barbara Pleszczyñska: Jak siæ pisze bez cenzury, a myúmy pisali bez cenzury, to wtedy ta granica miædzy 
cenzurà, autocenzurà a odpowiedzialnoúcià za sùowo jest bardzo delikatna. Mój szok po zniesieniu cenzury, 
ýe teraz kaýdy bædzie mógù pisaã co zechce, w jakiú sposób urósù na moich wùasnych doúwiadczeniach.

WOLNOŒÆ S£OWA W INTERNECIE

Jakub Nowak: W 2008 roku przygotowywanych ustaw majàcych na celu wùaúnie na szczeblu rzàdowym 
regulowanie i cenzurowanie internetu albo próbæ dostarczenia informacji o dziaùaniach internautów bez ich 
wiedzy byùo ponad 30. W roku 2009 byùo ponad 60. Robià to demokratyczne pañstwa takie jak Australia, 
Francja, Wùochy czy Polska wùaúnie. Pytanie, dlaczego te próby sà podejmowane? Czy rzeczywiúcie chodzi 
o walkæ z pedofilià, czy próby zahamowania obrotu nielegalnymi treúciami kulturowymi, czy chodzi wùaúnie 
o próbæ zwiækszenia kontroli nad pewnà przestrzenià komunikacyjnà, która jest coraz bardziej swobodna.

Edwin Bendyk: Sùuýby specjalne 
Chin zaatakowaùy nie tylko Google. 
Atak  pokazywaù umiejætnoúci 
strony chiñskiej. Chodziùo o 
przetestowanie odpowiedzi, próbæ 
siù.
Chiny pokazaùy, ýe to one stanowià 
prawo, sà suwerennym pañstwem. 
Pytanie, na ile model chiñski bædzie 
atrakcyjny w Europie. Jestem peùen 
obaw. Bono, jeden z najwiækszych 
orædowników wolnoúci, dzisiaj 
wzywa rzàdy zachodnie, ýeby 
zaczæùy pilnowaã internetu, bo 
Chiñczycy pokazujà, ýe moýna to 
zrobiã.

CENZURA W LUBELSKICH MEDIACH

Tomasz Rakowski: Noýyczki w 
gùowie sà. Te noýyczki to moýe byã 
redakcja treúci zawartych w 
materiale zgodna z linià 
programowà czy ideowà redakcji. 
Albo zgodna z pewnà optykà, czyli 
pewnymi okularami, przez które 
patrzymy na úwiat. Przez okulary 
jedno wydarzenie, wyglàda tak i 
tak. A inny redaktor powie, ýe przez 
nasze okulary wyglàda ono 
zupeùnie inaczej. Kaýdy z tych 
punktów widzenia jest od 
rzeczywistoúci bardzo daleki. 
Sama nazwa „media” o tym 
úwiadczy.

WOLNOŒÆ S£OWA A 

INTERKULTUROWOŒÆ MIAST 

EUROPEJSKICH

Grzegorz Kuprianowicz: Wielo-
kulturowoúã jest istotà miasta. 
Polska jest krajem wùaúciwie 
monokulturowym de facto. Aý do 
momentu bliýszego siæ przyjrzenia. 
Za tym brakiem úwiadomoúci 
funkcjonowania innych, jest coú co 
moýemy nazwaã cenzurà - oczy-
wiúcie w przenoúnym znaczeniu - 
wiækszoúã nie zauwaýa, nie 
dostrzega prawa mniejszoúci do 
zaistnienia. Bo wielokulturowoúã, 
aby zaistnieã, musi siæ w czymú 
wyraýaã. W momencie, kiedy 

wiækszoúã nie stwarza warunków 
do zaznaczenia swojej obecnoúci 
przez mniejszoúã, ta wielokultu-
rowoúã jest w podziemiu, jest 
zamaskowana, ukryta.

BIA£ORUŒ

Siergiej Pieliesa: Kilka miesiæcy 
temu na spotkaniu ze studentami 
Ùukaszenka powiedziaù, ýe 
niezaleýne media sà bardziej 
niebezpieczne niý wrogie czoùgi. 

Marcin Ræbacz: Tego typu 
systemy polityczne jak ten, który 
mamy na Biaùorusi, sà 
bardzo przywiàzane do 

11 kwietnia 1990 zosta³a przyjêta ustawa, która znios³a cenzurê w Polsce. Wesz³a w ¿ycie rok po 
„wyborach czerwcowych”.

Dwudziesta rocznica sta³a siê dla nas pretekstem do rozmowy na temat wolnoœci s³owa dziœ. Nie tylko o 
historii, ale te¿ o wolnoœci s³owa w przestrzeni akademickiej, sztuce, mediach, internecie i debacie 
publicznej. I nie tylko w Polsce.

Przez dziewiêæ tygodni spotykaliœmy siê z autorytetami, twórcami, akademikami, w tym osobami, które 
doprowadzi³y do koñca cenzury.

Dziêki plakatom i billboardom zaistnieliœmy w przestrzeni publicznej. „Gazeta w Lublinie” przygotowa³a 
specjalny dodatek poœwiêcony rocznicy. Podczas Nocy Kultury wyst¹pi³ zaproszony przez nas bia³oruski 
zespó³ B:N:, który nie zawsze móg³ w pe³ni korzystaæ z wolnoœci s³owa w swoim kraju. Indeks73 
zorganizowa³ zorganizowa³ warsztaty dotycz¹ce wolnoœci s³owa w mediach.

Pomys³ na zorganizowanie obchodów by³ ca³kowiecie oddolny, bez pisania projektów, szukania wielkich 
grantów. Uda³ siê, dziêki przychylnym ludziom i instytucjom, którzy/e poœwiêcili/³y swój czas i energiê, by 
przypominaæ o tej trudnej wolnoœci, jak¹ jest wolnoœæ s³owa.

Poni¿ej publikujemy zdjêcia i fragmenty wypowiedzi naszych goœci. Ca³oœæ mo¿na obejrzeæ i wys³uchaæ na 
stronie www.konieccenzury.pl.

Dziêkujemy za wsparcie, którego udzieli³y: Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Zak³ad Praw Cz³owieka 
UMCS, Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Administracji, Indeks 73, oraz patronom: „Gazecie Wyborczej 
Lublin”, TVP Lublin, Narodowemu Centrum Kultury, Miastu Lublin, „Kulturze Enter”, Marsza³kowi 
Województwa Lubelskiego, Obiegowi, Polskiemu Radiu Lublin oraz Radiu Centrum.

KONIEC CENZURY?

Danuta Kuroñ, Andrze Pleszczyñski, Barbara Pleszczyñska.
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Edwin Bendyk i Jakub Nowak.
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Iwona Hofman, Tomasz Rakowski i Ma³gorzata Bielecka-Ho³da.

Grzegorz Kuprianowicz, Tomasz Dostatni, El¿bieta Przesmycka 
i Krzysztof Czy¿ewski
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Marcin Rêbacz, Siergiej Pieliesa, Grzegorz Janusz, Weronika 
Samoliñska i Pawe³ Laufer.
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równie¿: powrót intensywniejszej cenzury i 
reporterskiego tabu oraz pora¿ka wymiaru 
pañstwa w zakresie karania osób odpowie-
dzialnych za morderstwa.

WskaŸniki ukazuj¹  pogorszenie sytuacji 
wolnoœci prasy w niemal wszystkich krajach 
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, z wyj¹tkiem 
Gruzji (81) oraz, w mniejszym stopniu, na 
Bia³orusi (151), której rz¹d zainicjowa³ 
ostro¿n¹, a do tej pory ograniczon¹ poprawê 
w stosunkach z pras¹ w ramach 
odnowionego dialogu z UE. 

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA PÓ£NOCNA

Po raz pierwszy na czele rankingu 
wolnoœci prasy na Bliskim Wschodzie nie 
znalaz³ siê Izrael. Poprzez spadek o 47 
miejsc do 93 pozycji, jest teraz za Kuwejtem 
(60), Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
(86) i Libanem (61). Przyczyn¹ pogorszenia 
sytuacji s¹ aresztowania dziennikarzy (w 
tym nie tylko zagranicznych), ich wyroki, a 
w niektórych przypadkach deportacje. 
Izraelskie media s¹ otwarte i gruntownie 
badaj¹ dra¿liwe tematy, ale cenzura 
wojskowa nadal ma siê dobrze. 

Iran (172) stoi u progu „piekielnego trio” - 
krajów na samym dole rankingu. 

Powa¿nym pogorszeniem siê 
sytuacji wolnoœci prasy by³a 

S³owacji. Spad³a o 37 miejsc do pozycji 44. 
By³o to wynikiem ingerowania rz¹du w 
dzia³ania mediów oraz przyjêcia ustawy 
nak³adaj¹cej automatyczne prawo odpowie-
dzi w prasie. Dwa pañstwa kandyduj¹ce 
odnotowa³y równie¿ znaczny spadek. By³y 
to Chorwacja (78), która spad³a o 33 miejsca, 
i Turcja (122), która spad³a o 20 miejsc.

Sytuacja w krajach najbardziej 
uciskanych w regionie: Uzbekistanie (160) i 
Turkmenistanie (173) nie zmieni³a siê 
znacz¹co. Dziennikarze wci¹¿ podlegaj¹ 
cenzurze, arbitralnym zachowaniom w³adzy 
i przemocy. Rozmowy rozpoczête z Uni¹ 
Europejsk¹ i innymi partnerami nie wydaj¹ 
siê rodziæ nadziei w zakresie przestrzegania 
praw cz³owieka i niestety wszystko 
wskazuje na to, ¿e wspólnota miêdzyna-
rodowa poœwiêci wolnoœæ s³owa w wyœcigu 
o bezpieczeñstwo energetyczne. Zarówno 
Uzbekistan jak i Turkmenistan s¹ bogate w 
z³o¿a naturalne.

Rosja (153) spad³a o 12 miejsc, i jest po raz 
pierwszy ni¿ej ni¿ Bia³oruœ. Przyczynami 
tego spadku, trzy lata po zabójstwie Anny 
Politkowskiej, s¹ nadal zabójstwa 
dziennikarzy i obroñców praw 
cz³owieka, ale te¿ fizyczne ataki na 
przedstawicieli lokalnych mediów. 
Przyczynami tego spadku s¹ 

do Chin.
Korea Po³udniowa (69) i Tajwan (59) 

znacz¹co spad³y w tym roku. Korea 
Po³udniowa spad³a o 22 miejsca z powodu 
aresztowania kilku dziennikarzy i blogerów 
jak równie¿ przez to, ¿e konserwatywny rz¹d 
stara siê kontrolowaæ media. Nowe partie 
rz¹dz¹ce na Tajwanie próbowa³y ingerowaæ 
w pañstwowe i prywatne media.

Dwa kraje azjatyckie by³y uwzglêdnione 
w indeksie po raz pierwszy: Papua Nowa 
Gwinea (56), która uzyska³a przyzwoity 
wynik jak na kraj rozwijaj¹cy siê i Su³tanat 
Brunei (155), który uplasowa³ siê na trzecim 
miejscu od koñca z powodu braku 
niezale¿nej prasy.

EUROPA I KRAJE BY£EGO ZSRR

Po raz pierwszy od 2002 r. czo³owa 20 
rankingu wolnoœci prasy nie jest tak 
jednolicie „europejska”. Tylko 15 z 20 
wiod¹cych krajów jest ze Starego 
Kontynentu, przy czym w 2008 roku by³o ich 
18. Jedenaœcie z tych 15 krajów jest 
cz³onkami Unii Europejskiej. Nale¿¹ do nich 
trzy pierwsze miejsca w rankingu - Dania, 
Finlandia i Irlandia.

Najwiêkszy spadek w danym roku dla 
cz³onka UE odnotowano w przypadku 

œmieræ bloggera Omidreza Mirsayafi w 
wiêzieniu Evin, aresztowanie irañsko-
amerykañskiego dziennikarza Roxana 
Saberi i przeœladowania w wyniku spornej 
reelekcji prezydenta Mahmuda 
Ahmadinedjada. Wielu dziennikarzy zosta³o 
aresztowanych,  a ich procesy odbywaj¹ siê 
w iœcie stalinowskim stylu.

Sytuacja dziennikarzy w Iraku (145) 
ewoluowa³a. Zamiast kierowanych gróŸb ze 
strony milicji i grup terrorystycznych, 
dziennikarze iraccy musz¹ radziæ sobie z 
wrogoœci¹ ze strony urzêdników i polityków, 
którzy odmawiaj¹ mediom dostêpu do 
informacji. Powszechne jest œciganie 
nadu¿yæ i wytaczanie procesów o 
znies³awienie przeciwko gazetom, które 
ujawniaj¹ przypadki korupcji. Nie s¹ 
oszczêdzane nawet pro-rz¹dowe media.

Bardzo ma³a zmiana nast¹pi³a w 
pañstwach Zatoki Perskiej. Nadal wystêpuje 
tam  niemal ca³kowity brak niezale¿nych 
mediów. Rz¹dz¹ce klany posiadaj¹ monopol 
na radio i telewizjê oraz druk i dystrybucjê 
gazet, a autocenzura jest zamierzona.

Oprac. IZA ZALIWSKA

Raport w wersji angielskiej moŸna 
przeczytaæ na stronie http://en.rsf.org/press-
freedom-index-2009,1001.html

1 Dania
2 Finlandia
3 Irlandia
4 Norwegia
5 Szwecja
6 Estonia
7 Holandia
8 Szwajcaria
9 Islandia
10 Litwa
11 Belgia
12 Malta
13 Austria
14 £otwa
15 Nowa Zelandia
16 Australia
17 Japonia
18 Niemcy
19 Kanada
20 Luksemburg
21 Wielka Brytania
22 Stany Zjednoczone
23 Jamajka
24 Czechy
25 Cypr
26 Wêgry
27 Ghana
28 Trinidad i Tobago
29 Urugwaj
30 Kostaryka
31 Mali
32 Portugalia
33 Republika 
Po³udniowej Afryki
34 Macedonia
35 Grecja
36 Namibia
37 Polska
38 S³owenia
39 Boœnia i 
Hercegowina
40 Chile
41 Gujana
42 Surinam
43 Francja
44 Republika 
Zielonego Przyl¹dka
45 S³owacja
46 Hiszpania
47 Argentyna
48 Hong-Kong
49 W³ochy
50 Rumunia
51 Cypr Pó³nocny
52 Malediwy
53 Mauritius
54 Paragwaj
55 Panama
56 Papua-Nowa 
Gwinea
57 Burkina Faso
58 Haiti
59 Tajwan
60 Kuwejt
61 Liban
62 Botswana
63 Liberia
64 Malawi
65 Serbia
66 Tanzania
67 Togo
68 Bu³garia
69 Korea Po³udniowa
70 Butan
71 Brazylia
72 Benin
73 Seszele
74 Timor Wschodni
75 Kosowo
76 Nikaragua
77 Czarnogóra
78 Chorwacja
79 Salwador
80 Republika 
Œrodkowoafrykañska
81 Gruzja
82 Komory
83 Mozambik
84 Ekwador
85 Peru
86 Uganda
87 Uzjednoczone 
Emiraty Arabskie
88 Albania
89 Senegal
90 Ukraina
91 Mongolia
92 Gwinea-Bissau
93 Izrael
94 Katar
95 Boliwia
96 Kenia
97 Zambia
98 Dominikana
99 Lesotho
100 Gwinea
101 Indonezja
102 Mauretania
103 Burundi
104 Wybrze¿e Koœci 
S³oniowej
105 Indie
106 Gwatemala
107 Oman
108 Stany Zjednoczone 
(eksterytorialnie)
109 Kamerun
110 D¿ibuti
111 Armenia
112 Jordania
113 Tad¿ykistan
114 Mo³dawia
115 Sierra Leone
116 Kongo
117 Kambod¿a
118 Nepal
119 Angola
120 Bahrajn
121 Bangladesz
122 Filipiny
123 Turkcja
124 Wenezuela
125 Kirgistan
126 Kolombia
127 Maroko
128 Honduras
129 Gabon
130 Tajlandia
131 Malaezja
132 Czad
133 Singapur
134 Madagaskar
135 Nigeria
136 Zimbabwe
137 Gambia
138 Meksyk
139 Niger
140 Etiopia
141 Algieria
142 Kazachstan
143 Egipt
144 Suazi
145 Irak
146 Azerbejd¿an
147 Demokratyczna 
Republika Konga
148 Sudan
149 Afganistan
150 Izrael ( 
eksterytorialnie)
151 Bia³oruœ
152 Fid¿i
153 Rosja
154 Tunis
155 Brunei
156 Libia
157 Rwanda
158 Gwinea 
Równikowa
159 Pakistan
160 Uzbekistan
161 Autonomia 
Palestyñska
162 Sri Lanka
163 Arabia Saudyjska
164 Somalia
165 Syria
166 Wietnam
167 Jemen
168 Chiny
169 Laos
170 Kuba
171 Birma
172 Iran
173 Turkmenistan
174 Korea Pó³nocna
175 Erytrea
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C E N Z U R A    N A    Œ W I E C I E

litery prawa. Prawo funkcjonuje tak, ýe na jego podstawie moýna realizowaã politykæ opresji. 
Chodzi o to, ýeby milicjant, który robi czùowiekowi krzywdæ zatrzymujàc go, aresztujàc, 
przesùuchujàc, dziaùaù zgodnie z prawem. System bardzo dba o jego komfort psychiczny. 

CO TO JEST WOLNOŒÆ AKADEMICKA?

Marian Harasimiuk: Czym jest wolnoúã nauki? Pan profesor Jan Pomorski powiedziaù, ýe 
jest to wolnoúã wyboru problemu. Oczywiúcie tak, ale jednoczeúnie mamy sponsora, który 
zapùaci za okreúlone badania, ale wtedy juý nie mamy wolnoúci wyboru, mamy wolnoúã 
wziæcia pieniædzy. To pùacàcy narzuca okreúlone postæpowanie. I na dodatek miædzy 
wierszami mówi, co chciaùby uzyskaã z badañ. 
Bardzo ùatwo przekroczyã jest granicæ wolnoúci myúli i sùowa w momencie, kiedy naukowiec 
albo pseudonaukowiec wùàcza siæ do debaty publicznej. Gdzie jest granica wolnoúci 
wypowiedzi, jeýeli wypowiadajàcy siæ przekracza swoje kompetencje, jeýeli zaczyna 
wypowiadaã siæ nie tylko w swojej dziedzinie, którà zna, ale zaczyna formuùowaã teorie 
spiskowe miædzy innymi pod hasùem akademickoúci czyli wpisywania siæ w pewnego 
rodzaju autorytet, autorytet uczelni?

WOLNOŒÆ TWÓRCZOŒCI ARTYSTYCZNEJ

Anna Nawrot: Najpierw Jasio [Jan Gryka – red.] zrobiù logo galerii. Musiaùo zostaã 

zatwierdzone przez urzàd kontroli. Jak juý mamy zatwierdzone logo to piszemy pismo „o 
wyraýenie zgody na druk 300 zaproszeñ nastæpujàcej treúci...i formatu...”.
Idæ z tym pismem do cenzury. A oni dajà stempel, ýe jest zgoda na druk. Z tym pismem idæ do 

Lubelskiej Oficyny Wydawniczej. Jest druk. Wiæc idæ znowu do cenzury 

– muszæ mieã zgodæ na upowszechnianie. To samo, oddzielnà 

úcieýkà, robiæ z plakatami. I jeszcze jedno pismo – zgoda na otwarcie wystawy – czyli opis. 

Cenzor przychodzi przed otwarciem. Wtedy daje zgodæ. Na otwarcie juý nie przychodzili.
Tomasz Kozak: Co tu i teraz, w tym kraju o takich a nie innych realiach historycznych i 
kulturowych ogranicza naszà swobodæ wypowiedzi? Roboczo moýna by sformuùowaã dwie 
tezy. Z jednej strony mamy do czynienia z ograniczeniem zewnætrznym, to sà czynniki natury 

politycznej – sprawa Nieznalskiej. Z drugiej strony równie mocne jest ciúnienie konwencji, 

konwenansu, zasada de corum, która dzisiaj obowiàzuje w sposób nie mniej restrykcyjny niý 
w XIX wieku.
Polskiej sztuce z jednej strony groýà kawalerowie ostrogi czyli pradawnoúã konserwatywna, 
z drugiej mamy mùodziaków, którzy reprezentujà równie represyjny model nowoczesnoúci. 

WSPÓ£CZESNA CENZURA - HFPCz

Adam Bodnar: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji doúã mocno siæ skompromitowaùa na 
przestrzeni ostatnich lat. Staùa siæ przedmiotem wojen politycznych, kontroli politycznej i 
wiele z jej interwencji, które byùy podejmowane, nie byùo nacechowanych dbaùoúcià o interes 
publiczny ale byùo interwencjami mniej lub bardziej politycznymi. Ciekawe, ýe KRRiTV 
nigdy konkretnie nie zajæùa siæ Radiem Maryja pomimo, ýe sà zawiadomienia o 
pojawiajàcych siæ na antenie wypowiedziach dyskryminujàcych, nacechowanych 
rasistowsko, ksenofibicznie. Znaczy, ýe niektórzy sà równiejsi w procesie stosowania prawa. 
Interwencje KRRiTV nie sà bezstronne i mogà powodowaã zagroýenie dla wolnoúci sùowa. 

Agnieszka Rybczyñska, Jan Pomorski, Marian Harasimiuk i Krzysztof Marczewski.
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Waldemar Tatarczuk, Piotr Majewski, Izabela Kowalczyk, Joanna Ho³da, Barbara 
Wybacz i Tomasz Kozak.

Adam Bodnar i Jaros³aw Lipszyc.

Noc Kultury. Koncert bia³oruskiego zespo³u B:N:
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Grupa eFTe realizowa³a projekt Kurierzy Rowerowi Addis Abeba – 
Etiopia do koñca ubieg³ego roku, dalej kurierzy i pracownice biura 
musz¹ radziæ sobie sami ze zdobywaniem nowych klientów, 
kierowaniem biurem i realizacj¹ zleceñ.

JACEK RACHWALD

Stwierdzenie, ¿e pañstwa Globalnego Po³udnia maj¹ prawo siê 
rozwijaæ oznacza, ¿e pañstwa Globalnej Pó³nocy maj¹ 
obowi¹zek udzielania wsparcia krajom biedniejszym.

Wspólnie z Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹, Fundacj¹ Edukacja dla 
Demokracji oraz wieloma organizacjami z ca³ej Polski realizujemy 
projekt Great - Global Rights: Europeans Acting Together. Celem 
projektu jest kszta³towanie spojrzenia na problemy rozwojowe z 
perspektywy praw cz³owieka. Rozwój, o którym tutaj mowa, dotyczy 
pañstw tzw. Globalnego Po³udnia (do niedawna okreœlanych 
pañstwami Trzeciego Œwiata), a zwi¹zane z nim jest przys³uguj¹ce 
mieszkañcom tych krajów prawo do rozwoju w tym prawo do wody 
pitnej, do edukacji i inne prawa wp³ywaj¹ce na rozwój ludzi jako 
jednostek. W roku 1986 Organizacja Narodów Zjednoczonych 
proklamowa³a Deklaracjê Prawa do Rozwoju. Zawarta w niej 
definicja rozwoju opisuje go jako nienaruszalne prawo cz³owieka, na 
mocy którego ka¿da osoba i wszystkie ludy s¹ uprawnione do 
uczestnictwa, przyczyniania siê i korzystania z rozwoju 
gospodarczego, spo³ecznego, kulturalnego i politycznego.
Przyjêcie prawa do rozwoju jako jednego z praw cz³owieka mia³o 
prze³omowe znaczenie dla rozumienia pomocy pañstw bogatych 
pañstwom ubogim. Konsekwencj¹ sformu³owania prawa do rozwoju 
jest bowiem fakt, ¿e kraje najubo¿sze maj¹ prawo do pomocy, do 
udzia³u w dobrobycie wypracowywanym ogólnoœwiatowym 
wysi³kiem. 

Najwiêkszym problemem wywo³uj¹cym kolejne, a jednoczeœnie z 
nich wynikaj¹cym, jest ubóstwo. Ludzie ubodzy nie chodz¹ do 
szko³y, nie poznaj¹ nowych technologii, nie korzystaj¹ z opieki 
zdrowotnej. Wiele dzieci mieszkaj¹cych w po³udniowym Sudanie 
czy w Afganistanie nie ma czasu chodziæ do szko³y, bo musi nosiæ 
wodê ze studni oddalonych od domu nawet o kilkanaœcie kilometrów. 
Kilka razy dziennie.

Rolê edukacji w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym pañstwa 
dostrzega siê na ca³ym œwiecie, jednak nie wszêdzie pañstwo jest w 
stanie zapewniæ szko³y, kadrê nauczycielsk¹ czy transport uczniów. 
Deklaracja Prawo do Rozwoju uzna³a edukacjê za jedno z 
podstawowych praw cz³owieka – dzieci, które chodz¹ do szko³y 
mog¹ siê rozwijaæ, zdobywaæ wiedzê o œwiecie, a co najwa¿niejsze 
maj¹ szansê zapewniæ sobie lepsz¹ przysz³oœæ. G³ównym celem 
dzia³añ na rzecz rozwoju jest zapewnienie szeregu podstawowych 
wolnoœci, od zaspokojenia najprostszych potrzeb fizjologicznych i 
zdrowotnych po dostêp do edukacji czy zapewnienie sprawie-
dliwoœci.

Polska nie jest krajem ubogim, jest jednym z najbogatszych 
pañstw œwiata. W corocznym rankingu ONZ dotycz¹cym stopnia 
rozwoju poszczególnych pañstw, HDI, zajmujemy 41. pozycjê na 
oko³o 200 pañstw. Do niedawna sami uzyskiwaliœmy pomoc 
rozwojow¹ (UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce z koñcem 2008 
roku). Dziœ jako pañstwo wysoko rozwiniête jesteœmy zobowi¹zani 
postanowieniami miêdzynarodowymi do udzielania pomocy 
potrzebuj¹cym. Kilka lat temu przypomina³a o tym w swojej 
kampanii spo³ecznej Polska Akcja Humanitarna has³em „Polska jest 
rajem. Dla 1,2 miliarda najbiedniejszych mieszkañców œwiata”. 
Jesteœmy zobowi¹zani do przekazywania 0,17% PNB rocznie a do 
roku 2015 u³amek ten musimy podnieœæ do 0,33% PNB. Obecnie na 
pomoc rozwojow¹ przeznaczamy miliard z³ rocznie choæ przy 
naszym dochodzie powinno to byæ ponad dwa razy wiêcej. Niestety 
swoich zobowi¹zañ nie wype³nia wiêkszoœæ pañstw z tzw. „klubu 
pañstw bogatych”. Polska swoj¹ pomoc koncentruje na takich 
krajach jak: Gruzja, Mo³dowa, Ukraina, Bia³oruœ, Afganistan, 
autonomia Palestyñska i Angola.

Unia Europejska jest liderem je¿eli chodzi o iloœæ pieniêdzy 
przekazywanych krajom najubo¿szym. Istnieje jednak drugie dno: z 
jednej strony UE przekazuje znaczn¹ pomoc finansow¹ Afryce i 
Wschodniej Europie, z drugiej jednak subsydiuje swoich rolników 
doprowadzaj¹c do bankructwa farmerów z tej¿e Afryki. Ceny 
subsydiowanych zbó¿, drobiu i miêsa wyprodukowanych w Europie 
s¹ o wiele ni¿sze i hamuj¹ mo¿liwoœæ eksportu produktów rolnych z 
Kamerunu czy Tanzanii. Zdarza siê nawet, i¿ s¹ tak niskie, ¿e op³aca 
siê transportowaæ te produkty w³aœnie do tych krajów. W takiej 
sytuacji drobni farmerzy nie s¹ w stanie zapewniæ bytu swoim 
rodzinom, choæ maj¹ wszelkie warunki do uprawy ziemi. Zamiast 
przyjmowaæ pomoc, mogliby wy¿ywiæ siê sami.

`PAH to jedna z wielu organizacji w naszym kraju zajmuj¹cych siê 
pomoc¹ rozwojow¹. Organizacje te realizuj¹ tzw. projekty 
pomocowe w wielu krajach, g³ównie w Afryce i Europie Wschodniej, 
w republikach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Z Dari¹ ¯ebrowsk¹, 
koordynatork¹ jednego z takich projektów z Grupy eFTe Warszawa, 
spotkaliœmy siê w siedzibie Homo Faber w marcu. Opowiada³a o 
spó³dzielni kurierów rowerowych, któr¹ wraz z kilkoma 
wspó³pracownikami i lokaln¹ organizacj¹ partnersk¹ za³o¿y³a w 
Addis Abebie – stolicy Etiopii. Nysyr Couriers czyli „Orle Us³ugi 
Kurierskie” powsta³o w ubieg³ym roku. Najpierw kandydaci zostali 
przeszkoleni przez doœwiadczonego kuriera z Wroc³awia. Nauczyli 
siê dbaæ o sprzêt i go naprawiaæ. PóŸniej zapoznali siê z 
zagadnieniami formalnymi ich nowego fachu i zasadami bezpiecznej 
jazdy. Wspólnie z pracownikami z polskiej i etiopskiej organizacji 
podzielili miasto na strefy dla poszczególnych kurierów i ustalili 
ceny us³ug. Nie obesz³o siê bez zgrzytów, np. podczas ustalania cen 
nowi kurierzy chcieli wprowadziæ osobny, wy¿szy cennik dla 
bogatszych czyli bia³ych i diaspory. Ostatecznie uda³o siê 
przeforsowaæ zasady równego traktowania. Jednym z g³ównych 
klientów „Orlich Kurierów” jest polska ambasada w Addis Abebie. 

KA¯DY/A 
CHCE SIÊ 
ROZWIJAÆ

Anna D¹browska: Pozna³yœmy siê w Radiu 
Lublin. Zosta³yœmy zaproszone do rozmowy o 
feminizmie. Pamiêtam, ¿e z tej debaty wysz³o, ¿e 
jesteœmy wojuj¹cymi feministkami...

Ca³y czas czujê siê w³¹czona w ten nurt. 
Aczkowiek nie ³¹czê siê z ¿adn¹ instytucj¹ czy 
grup¹. To nawet nie jest kwestia braku czasu. Kiedy 
w Lublinie tworzy³a siê Partia Kobiet, posz³am na 
jedno z pierwszych spotkañ. Pe³na poœwiêcenia, 
pobieg³am, choæ mia³am daleko. Pomyœla³am 
„mo¿e trzeba”, mo¿e to w³aœnie ten czas, kiedy 
nale¿y dorosn¹æ i wprowadziæ idee w czyn. 
Wysz³am skonsternowana i w rezultacie bardzo 
rozczarowana. W jakiœ sposób to rzutuje na mój 
pogl¹d odnoœnie tej inicjatywy. Jeszcze nic siê nie 
urodzi³o, a ju¿ by³y przepychanki, ma³e z³oœliwoœci, 
castingi. Kto powinien byæ pierwszy na liœcie? Czy 
przyjmujemy uk³ad alfabetyczny, a mo¿e wed³ug 
weku, orientacji, a mo¿e zas³ug? Œledzi³am jeszcze 
przez jakiœ czas forum lubelskiej PK, ale tendencja 
by³a spadkowa. Uwa¿am, ¿e wiêcej po¿ytecznego 
mogê zdzia³aæ na tym polu, uprawiaj¹c swój w³asny 
ogródek. Chyba solo lepiej mi wychodzi. Mniej 
nerwów.

Anna D¹browska: Pamiêtam, ¿e wtedy, na tej 
debacie uderzy³o mnie to, co mówi³a jedna z pañ, 
¿e tak, feminizm jest wa¿ny, ale tymi formami 
¿eñskimi to jednak nie epatujmy, bo one s¹ takie 
koœlawe.

Mo¿e jest nieprzyzwyczajona. Patrzê na to z 
dystansem - ktoœ mo¿e byæ tradycjonalist¹ jêzy-
kowym, mo¿e mu to przeszkadzaæ. Jeszcze z 
czasów studiów, bra³am udzia³ w konferencji na 
UMCSie „Mêskoœæ jako kategoria kulturowa”. 
Wtedy Agnieszka Dybek z „Dziennika 
Wschodniego” robi³a ze mn¹ wywiad. Zadzwoni³a 
do mnie potem i powiedzia³a, ¿e koledzy redakcyjni 
nie godz¹ siê na to, aby napisaæ „kulturo-
znawczyni”. Dla nich to zakrwa³o na œmiech. Dziœ 
zareagowa³abym radykalnie, wtedy pozosta³am z 
dylematem moralnym i kulturoznawc¹ przy 
nazwisku. Nie nale¿ê te¿ do grupy lobbinguj¹cej 
formy ¿eñskie, nikogo szczególnie nie namawiam. 
Jedyna froma ¿eñska, która g³adko siê przyjmuje to 
„kierowczka” i najlepiej kierowniczka sklepu 
miêsnego. Najmniej fortunne.

Anna D¹browska: Jak patrzysz na Lublin, na 
podzia³ ról? Chocia¿by w bran¿y, w której siê 
obracasz?

Ma³o patrzê, bo ci¹gle siedzê w pracy. Mo¿e 
czasami to dobrze. Jeœli patrzymy od strony 
wolnoœci, równoœci myœli, to nie wygl¹da to 
najlepiej. Nie lubiê narzekaæ. Tutaj siedzê, tutaj 
zarabiam pieni¹dze i p³acê podatki, wiêc na to siê 
godzê, tak. Ale jest wiele rzeczy, które mnie bardzo 
irytuj¹. I to nie tyle kwestie feministyczne, 
równoœciowe tylko oportunizm, który coraz 
bardziej siê rozprzestrzenia. Sk¹d ludzie tak bardzo 
lubi¹ siê uk³adaæ? Ten oportunizm coraz bardziej 
mnie otacza i coraz czêœciej widzê bezczelnoœæ 
wœród coraz m³odszych ludzi. Sk¹d przychodzi im 
ta ³atwoœæ przeœlizgiwania siê pomiêdzy ideami, a w 
zasadzie brakiem tych idei? Doceniam spryt, jakiœ 
rodzaj przebieg³oœci. Mam nawet pewien rodzaj 
szacunku do tych ludzi, pod warunkiem, ¿e robi¹ to 
otwarcie, czy dla pieniêdzy, kariery. Denerwuje 
mnie natomiast udawanie, chowanie siê za wspóln¹ 
ide¹, a czêsto z takimi ludŸmi muszê 
wspó³pracowaæ i oni marnuj¹ mój czas. Po takich 
deklaracjach, za chwilê nikt nie bêdzie chcia³ ze 
mn¹ pracowaæ [œmiech], ale ja bardzo swój czas 
szanujê, bo mam go bli¿ej nieokreœlon¹ iloœæ. 
Oczywiœcie przychylam siê do teorii, ¿e czas mo¿na 
bardzo elastycznie rozci¹gaæ, ale wolê go 
deformowaæ na spotkania z ludŸmi, którzy wiedz¹ 
czego chc¹, nawet jeœli siê z ich pogl¹dami nie 
zgadzam, ni¿ dla tych, którzy ci¹gle lawiruj¹.

Od kiedy znowu pracujê w kulturze, coraz 
czêœciej dopada mnie przekonanie, ¿e w tej pracy 
chodzi o jakieœ „bywanie”. Ja w ogóle nigdzie nie 
bywam. Po pierwsze, czêsto mi siê nie udaje, bo coœ 
robiê u siebie w „Rozdro¿ach”, a po drugie, to trochê 
mi siê nie chce. Ja tych wszystkich ludzi znam, lubiê 
siê z nimi spotykaæ, ale mam wra¿enie, ¿e sztuka 
staje siê najmniej wa¿na. Dlatego, choæ zabrzmi to 
nie³adnie, wolê sobie pojechaæ do Warszawy, 
zobaczyæ kilka wystaw, odbyæ kilka spotkañ, 
choæby ze wzglêdu na anonimowoœæ.

Ola Guliñska: Czy to jest cecha œrodowiska 
lubelskiego?

Nie. Myœlê, ¿e to jest cecha wspó³czesnoœci. 
Polska cecha? Raczej unikam tego rodzaju 
stereotypów. Nie po zdecydowa³am siê studiowaæ 
dyplomacjê kulturaln¹, ¿eby kontynuowaæ 
narzekanie na to œrodowisko, na Polskê. Ale ceniê 
sobie szczeroœæ. O dziwo w dyplomacji ta szczeroœæ 
jest jak najbardziej w³aœciwa. I ona tam jest. Ludzie 
nie rozumiej¹ subtelnej ró¿nicy miêdzy 
umiejêtnoœci¹ odpowiedniego mówienia prawdy, a 
skrywaniem prawdy za frazesami.

Œrodowisko lubelskie jest ma³e i skupia siê w 
centrum. Nie odczuwam na w³asnej skórze 

Z Barbar¹ Wybacz spotkaliœmy siê w deszczowe, 
trzeciomajowe popo³udnie, w siedzibie Homo 
Faber na Krakowskim Przedmieœciu, zreszt¹ 
mieszcz¹cej siê dok³adnie nad siedzib¹ Oœrodka 
Miêdzykulturowych Inicjatyw Twórczych 
„Rozdro¿a”, w których pracuje nasza 
rozmówczyni. Kiedy zza okna rozleg³y siê 
dŸwiêki pañstwowych uroczystoœci, rozpoczê-
liœmy rozmowê.

„Together for a chance” to tytu³ projektu, którego zostaliœmy 
partnerem. Razem z uczniami i uczennicami I LO im. S. Staszica 
spêdzê 12 paŸdziernikowych dni odwiedzaj¹c miejsca zwi¹zane z 
Holokaustem. Towarzyszyæ nam bêdzie m³odzie¿ ze szkó³ z Münster 
w Niemczech i Lishon Le Zion z Izraela. W trakcie podró¿y, oprócz 
wizyt w takich miejscach jak Auschwitz, Majdanek, krakowski 
Kazimierz czy lubelski kirkut nagramy film. Spróbujemy w nim 
pokazaæ spojrzenie na Holokaust z perspektywy niemieckiej, 
izraelskiej i polskiej, skonfrontujemy nasze punkty widzenia, 
bêdziemy uczyæ siê od siebie. Premiera filmu przewidziana jest na 
kwiecieñ 2011 roku w Rishon Le Zion. 

MAGDALENA KAWA

TOGETHER
F O R  A  
CHANCE

CO MO¯ESZ ZROBIÆ, ABY PRZYCZYNIÆ SIÊ DO POPRAWY 

LOSU MIESZKAÑCÓW GLOBALNEGO PO£UDNIA?

• kupuj produkty Sprawiedliwego Handlu 
– to ruch wspieraj¹cy drobnych 
producentów z krajów Globalnego 
Po³udnia, opieraj¹cy siê na godnym 
wynagrodzeniu za znakomite produkty;

• wspieraj finansowo (tak¿e kupuj¹c 
gad¿ety charytatywne) lub pomoc¹ 
wolontariack¹ organizacje pomocowe – w 
Polsce jest ich wiele, na wiele sposobów 
mo¿esz je wesprzeæ przyczyniaj¹c siê do 
ich efektywnoœci;

• propaguj wiedzê na temat sytuacji ludzi 
w krajach najubo¿szych – organizuj 
spotkania, pokazy filmowe, dyskusje, im 
bardziej bêdziemy œwiadomi problemów 
tym skuteczniej bêdziemy je pokonywaæ;

• kupuj odpowiedzialnie – pamiêtaj, ¿e 
wielkie koncerny wykorzystuj¹ swój 
monopol w wielu krajach dyktuj¹c ceny 
drobnym farmerom, a w wielu miejscach 
na ziemi wykorzystuje siê pracê dzieci i 
niewolników przy produkcji artyku³ów, 
które trafiaj¹ na europejski rynek.
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jedno, ¿e studenci bardzo chc¹ „coœ” robiæ, ale nie 
maj¹ pomys³u na to „coœ”, wiêc trzeba im pomóc, 
czyli wymyœliæ za nich, zdobyæ im pieni¹dze i 
pomóc zorganizowaæ. Wyda³o mi siê to absurdalne i 
doœæ radykalnie skoñczy³am wypowiedŸ mówi¹c, 
¿e ani animatorzy kultury, ani menad¿erowie nie s¹ 
do tego, aby wymyœlaæ studentom imprezy. Ale 
póŸniej przysz³a refleksja, ¿e oni po prostu nie maj¹ 
pojêcia jak powstaje pomys³ i jak siê go realizuje. Z 
drugiej strony mnie te¿ nikt tego nie uczy³… I mamy 
sytuacjê bez wyjœcia.

Z t¹ chêci¹ te¿ bywa ró¿nie. Widaæ to wyraŸnie, 
przy naborze wolontariuszy do realizowanych 
projektów. Od zg³oszenia chêci do podjêcia 
zobowi¹zania jest d³uga droga, na któr¹ niewielu siê 
decyduje. Niestety rzadko ludzie umiej¹ przyznaæ 
siê, ¿e rezygnuj¹. Wygodniej jest nie dobieraæ 
telefonów.

Mam takie wspomnienie na czasie: pochody 
pierwszomajowe. By³am wtedy dzieckiem. I 
naprawdê chcia³am chodziæ na te pochody, 
pamiêtam to przyjemne uczucie. Bardzo mi siê 
podoba³o. Moja specjalnoœci¹ by³o robienie 
kwiatków z bibu³y, które wymaga³y wiêcej 
kreatywnoœci ni¿ bia³o-czerowne flagi. Mój tata ju¿ 
w kwietniu szykowa³ kijki, na których póŸniej 
wykonywa³am kwiatki. Dla mnie to by³a radoœæ, 
naprawdê chcia³am, przygotowywa³am siê do tego i 
póŸniej sz³am w tym pochodzie. Wraca³am pe³na 
satysfakcji. PóŸniej rodzi³a refleksja i postano-
wienie, ¿e w nastêpnym roku te¿ wezmê udzia³, 
zrobiê jeszcze ³adniejsze kwiaty. W pewnym 
momencie pochody siê skoñczy³y, ale wspomnienie 
pozosta³o. [œmiech].

Teraz wydaje mi siê, ¿e wszyscy chcieliby ju¿ 
tylko uczestniczyæ. M³odzi s¹ bardzo dobrze 
wtopieni w reaserch internetu: ten przegl¹d jest 
dobry, tu wchodzimy, tu siê linkujemy. Nagle siê 
jednak okazuje, ¿e nie wystarczy siê zalinkowaæ, ale 
trzeba siê zalogowaæ, i budowaæ spo³ecznoœæ. I to 
ju¿ wymaga zaanga¿owania, choæby wirtualnego, a 
przecie¿ chcieliœmy tylko poprzegl¹daæ. Nie ma 
interakcji.

Patrzê, jak odbierana jest sztuka interaktywna. 
Wielu artystów planuje wydarzenie artystyczne 
wpisuj¹c w jego strukturê widza-wspó³uczestnika, 
tzw. (v)usera. I do galerii przychodzi grupa piêciu 
osób, które uczestnicz¹ i grupka 20 osób, które siê 
patrz¹ na tych idiotów.

Ludziom nie chce siê ani uczestniczyæ, ani 
pracowaæ. Wiele osób zarzuca mi, ¿e epatujê 
potrzeb¹ pracy. To absolutnie nie z tych pochodów 
pierwszomajowych wynika [œmiech]. Jestem 
nauczona, ¿e jak siê czegoœ nie wypracuje, to siê 
tego nie bêdzie mia³o. Do tej kolei rzeczy jestem 
przywi¹zana. Ale ludziom siê nie chce pracowaæ, 
wiêc kombinuj¹. Nie myœl¹, ¿e mo¿na wypracowaæ. 
Wiele razy nie wychodzi. Moja mama patrzy i 
mówi: ci¹gle ci coœ dziecko nie wychodzi... Mówiê: 
mamo, wychodzi tylko, ¿e czêsto bokiem [œmiech].
Kiedy startowa³am w konkursie na kierownika 
„Chatki ̄ aka”, bardzo mi³ym doœwiadczeniem by³o 
dla mnie poparcie wielu ludzi ze œrodowiska i nie 

przepychanek czy manifestowania, ¿e siê jest st¹d, a 
nie stamt¹d. Mówi³am, rzadko bywam i mo¿e nie do 
koñca wchodzê w te interakcje. Mam znajomoœci od 
czasów studiów, te najmocniejsze wi¹¿¹ siê z 
„Chatk¹ ¯aka”. Przez wiele, wiele lat by³am 
zwi¹zana z tym miejscem i mam do niego du¿y 
sentyment. I mimo, ¿e chyli siê ku upadkowi... 
(pewnie jestem nieobiektywna, ale mówiê to jako 
by³a specjalistka od nieruchomoœci) [œmiech]. 
Budynek siê chyli ku upadkowi. Spotykam Piotrka 
Zieniuka i mo¿emy sobie teraz tylko popatrzeæ i 
powspominaæ.

Anna D¹browska: „Chatka ¯aka” to przesz³oœæ. 
Jak jest teraz?

Najwiêcej pozytywnych emocji i energii mia³am 
podczas organizowania 1 edycji Festiwalu Sztuki w 
Przestrzeni Publicznej Open City. To du¿e 
logistycznie przedsiêwziêcie. Samoistnie zaanek-
towa³am ca³¹ przestrzeñ organizacyjn¹. Dobry 
kontakt z Urzêdem Miasta, z ró¿nymi wydzia³ami i 
instytucjami kultury spowodowa³, ¿e wiele rzeczy 
uda³o siê zrobiæ. Z policj¹ te¿ siê mo¿na dogadaæ. 
Wszystko trzeba sobie wychodziæ. Martwiê siê 
tylko o to, ¿e wspó³czeœnie ludzie, którzy wchodz¹ 
w œrodowisko animatorów i mened¿erów kultury, 
chcieliby troszeczkê inaczej, bez wysi³ku. Mam 
wra¿enie, ¿e ci¹gle pokutuje komunistyczne 
myœlenie. Sk¹d m³odzi ludzi, którzy w ogóle nie 
pamiêtaj¹ tamtych czasów, maj¹ zakorzenione 
myœlenie, ¿e trzeba komuœ coœ daæ, szepn¹æ, a nie 
mo¿na poprosiæ, zapytaæ, albo wypracowaæ? Druga 
rzecz to, ¿e jesteœmy œrodowiskiem rozczaro-
wanym. Czytam na ró¿nych forach, ubrane w 
piêkne s³owa rozczarowania. Potwierdza siê, ¿e 
polszczyzna jest bardzo bogata. Nie umiemy mówiæ 
o dzia³aniu, o wspólnym szukaniu, d¹¿eniu do 
celów, ale bardzo ³adnie nam wychodzi narzekanie.

Anna D¹browska: Czêsto jako Homo Faber 
pracujemy z m³odymi ludŸmi, którzy wszystko 
chc¹ mieæ od razu. Us³yszawszy wczeœniej o 
jednym czy drugim dzia³aniu, s¹ przeœwiadczeni, 
¿e akcje typu wagon.lublin.pl robi siê w kilka dni. 
Jak siê dowiaduj¹, ¿e przed wejœciem do wagonu 
jest kilka miêsiêcy ¿mudnej pracy po kilkanaœcie 
godzin, odpuszczaj¹. Czy w swojej pracy 
zauwa¿asz coœ takiego?

Problem jest ze studentami. Mamy dosyæ ludzi w 
Lublinie, którzy s¹ kszta³ceni w kierunku animo-
wania œrodowiska artystycznego i kulturalnego. Od 
samego pocz¹tku problemem jest to, ¿e tych ludzi w 
ogóle siê nie uczy, jak to siê robi. Ani na animacji, 
ani na kulturoznawstwie nie zdobywa siê wiedzy w 
praktyce, nie uczy siê, ¿e wszystko wymaga 
przygotowania i zachowania pewnego schematu 
organizacyjnego.

Przy okazji konkursu na kierownika „Chatki 
¯aka” mia³am spotkania ze studentami, którzy 
dzia³aj¹ w samorz¹dzie studenckim. Pad³o pytanie, 
jak nowy kierownik „Chatki” widzi wspó³pracê z 
samorz¹dem i wsparcie przy pozyskiwaniu œrodków 
na realizacjê projektów. Uderzy³o mnie wtedy 

tylko. To mi³e, ¿e moja praca przynosi wymierne 
efekty, komuœ siê podoba, do czegoœ siê przydaje.

Anna D¹browska: W ramach cyklu „Koniec 
cenzury”, podczas spotkania z akademikami, 
profesor Harasimiuk powiedzia³, ¿e wynik 
negatywny równie¿ jest wynikiem...

Bardzo ³adne.

Piotr Skrzypczak: Przychodz¹ ludzie, którzy 
chcieliby osi¹gaæ cele ³atwo, szybko, bez pracy. 
¯eby pozyskaæ jedn¹ sensown¹ osobê, czasami 
trzeba odbyæ dziesi¹tki spotkañ, napisaæ setki 
maili. Co z tym zrobiæ? Olaæ t¹ sytuacjê i robiæ 
swoje? Jest nas piêcioro, dziesiêcioro, róbmy 
ma³e rzeczy, ale dobrze - nie otwierajmy siê, nie 
proœmy, nie b³agajmy?

Olaæ nie mogê. To jest moja praca, za to mi p³ac¹. 
Kapuœciñski mówi³, ¿eby napisaæ jedno w³asne 
zdanie, trzeba przeczytaæ tysi¹ce cudzych. To 
syzyfowa praca. Mo¿e czasem wa¿niejsze s¹ 
rozmowy. Mo¿e my nie wiemy o ich wynikach. 
Mo¿e tym, którzy odpadli, coœ pozostanie w g³owie.

W Rozdro¿ach opiekujê siê sta¿ystami. Trudno 
nazwaæ mnie opiekuñcz¹ matk¹, bo brakuje mi 
czasu na pracê u podstaw, wiêc musz¹ siê uczyæ w 
praktyce. Wielu ludzi, wiele charakterów siê 
przewija. Czêsto s¹ mi³e zaskoczenia. Po osobach, 
po których bym siê najmniej spodziewa³a, ¿e kultura 
le¿y im na sercu, w praniu dostrzegam, ¿e bêd¹ z 
nich ludzie. Nawet jeœli w tej tak zwanej kulturze nie 
zostan¹, to z tego doœwiadczenia bêd¹ umieli 
wyci¹gn¹æ wnioski.

Czêsto powtarzam, ¿e robienie pierdó³ nie jest 
pozbawione sensu. Jeœli ktoœ nie czuje oporu przed 
wieszaniem plakatów, to wiem, ¿e w wa¿nych 
sprawach tym bardziej siê sprawdzi. Jeœli ktoœ ju¿ 
czuje siê pokrzywdzony wykonywaniem takich 
czynnoœci, to wiem, ¿e on ju¿ jest pan dyrektor. I daj 
mu bo¿e, ¿eby tym dyrektorem zosta³. Tylko szkoda 
tych ludzi, którymi bêdzie zarz¹dza³.

W czasie studiów zaczê³am wyje¿d¿aæ do W³och 
do pracy. By³o to bardzo ciekawe doœwiadczenie. 
Umiem robiæ dobr¹ kawê, chocia¿ jej nie pijam. 
Wiele mnie to nauczy³o. Pamiêtam wyjazd, zaraz po 
obronie pracy magisterskiej, by³ najgorszy. By³o mi 
bardzo ciê¿ko z tytu³em myæ garnki. Rozumiem 
mechanizm, ¿e ktoœ koñczy studia, jest dobrym 
studentem, by³ zaanga¿owany i nagle przychodzi do 
pracy i musi kserowaæ. A jemu siê wydawa³o, 
poniek¹d s³usznie, ¿e praca w instytucji kultury to 
spotykanie artystów, uczestniczenie, tworzenie 
kultury. A tworzenie kultury równie¿ polega na tym, 
¿e trzeba coœ skserowaæ. Ale nie ma czasu na to, 
¿eby siê nad sob¹ rozczulaæ. Przetrwaj¹ tylko 
najsilniejsze jednostki. Trochê siê porozczula³am w 
tych W³oszech, ale te¿ podjê³am wa¿n¹ decyzjê: 
wróci³am do Polski i we wrzeœniu posz³am do 
poœredniaka, a póŸniej do pracy do biura 
nieruchomoœci.

Piotr Skrzypczak: Jesteœ z Lublina, szko³ê 
skoñczy³aœ w Lublinie, znów jestes w Lublinie i 
mocno siê z miastem zwi¹za³aœ. W którym 
momencie zapad³a decyzja? Zawsze by³aœ 
pewna, ¿e tu zostaniesz?

Nie wiem, czy Lublin to jest miejsce, w którym 
chcê zostaæ. Ja w nim jestem. Podjê³am wyzwanie. 
Bardzo celowe dzia³anie. Chcê tutaj pracowaæ. 
Mia³am mo¿liwoœæ wyjechania, lepszych 
zarobków, dania sobie lepszego pocz¹tku. Ale 
zaczê³am od biura nieruchomoœci. Dla mnie te trzy 
lata w nieruchomoœciach by³y i s¹ nieocenionym 
doœwiadczeniem. Mam „pojêcie”. Znajomoœæ 
miasta, znajomoœæ pewnych mechanizmów 
funkcjonowania pozwala mi na to, ¿e ogarniam tê 
przestrzeñ. Bardzo dziêkujê Teresie Reszko, bo 
nauczy³a mnie wielu rzeczy. Jest kobiet¹ na miarê 
wspó³czesnoœci.

A Lublin? On jest teraz. Kursujê miêdzy Lubli-
nem a Warszaw¹. Warszawê zreszt¹ bardzo lubiê, 
choæ to niepopularna opina. Dobrze siê tam czujê, 
jest metro, szybko siê poruszam, p³acê tyle samo za 
bilet co tutaj. Wiêc nie wiem, czy za chwilê to 
Warszawa nie bêdzie moim miejscem. Jest wiele 
miejsc, w których mog³abym byæ. Nie czujê siê 
zwi¹zana z Lublinem jak¹œ wyimaginowan¹ 
pêpowin¹, nie czujê, ¿e coœ tutaj muszê. Doœæ ³atwo 
wyobra¿am sobie alternatywne, równie ciekawe 
przestrzenie do bycia. Chyba po prostu nie 
przywi¹zujê siê do miejsc. Ju¿ bardziej do ludzi. Na 
pewno do idei, które w danym miejscu maj¹ swój 
rodowód. Ale to wa¿ne w moim ¿yciorysie, z dziada 
pradziada jestem lubliniank¹. I choæby z tego 
powodu chcê dla Lublina jak najlepiej. I nie chodzi 
mi o dzia³alnoœæ charytatywn¹, ¿adne dawanie „co 
³aska”, bo to miasto ma swój potencja³. Ale brak mu 
dobrych ambasadorów i adwokatów. Jeœli sami na 
zewn¹trz kolportujemy negatywne myœlenie o 
Lublinie, to jak to miasto ma siê obroniæ? Murami 
siê nie obroni!

Tak wiêc: teraz jestem tutaj i chcê robiæ to, co 
robiê, jak najlepiej. Na miarê swoich mo¿liwoœci. A 
jeœli miasto zechce mnie na d³u¿ej? – czemu nie. Bo 
to miasto te¿ musi mnie chcieæ. Jeœli otworzy dla 
mnie swoje podwoje, jeœli nie bêdzie podcina³o 
skrzyde³ek? Jak wyzwanie podjê³am, ale 
sentymentów nie przewidujê.

Piotr Skrzypczak: O kim myœlisz mówi¹c „mia-
sto”? O urzêdnikach?

Myœlê o pewnej sytuacji. Oczywiœcie sytuacje 
stwarzaj¹ ludzie. Ja chcê ofiarowaæ konkretny 
pomys³, rzeteln¹ pracê, ale jeœli ktoœ nie bêdzie 
chcia³ korzystaæ z mojej wiedzy, to mogê j¹ 
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mno¿yæ. Jeœli siê go nie mno¿y, jeœli siê go 
zachowuje dla siebie, jeœli siê jest tylko w siebie 
zapatrzonym, to siê tylko szybciej zmarszczki robi¹ 
[œmiech].

Ola Guliñska: Jak mówisz o w³¹czaniu ludzi, to 
przychodzi mi na myœl Open City. Z drugiej 
strony, jak dzieje siê coœ na ulicy, to ludzie patrz¹, 
ale boj¹ siê podejœæ. Masz marzenie 
sprowadzenia artysty, który ma wyj¹tkowo 
dobry kontakt z ludŸmi, taki, ¿eby nawet tych 
boj¹cych siê zmusi³ do podejœcia, do interakcji. 
Jeœli nie, to czy masz plany rozszerzenia Open 
City na dzia³ania bardziej z zakresu animacji 
ulicznej, czegoœ co by³o by prostsze? Czego ludzie 
by siê tak bardzo nie bali, bo to by³oby tylko 
pogranicze sztuki?

Festiwal Open City przybiera formu³ê autorskiej 
wizji kuratora. W ubieg³ym roku by³a to realizacja 
wizji Waldemara Tatarczuka. Gwiazdy, artyœci, 
których zaprosi³ to bardzo cenione nazwiska. I 
dobrze, bo to trzeba by³o równie¿ pokazaæ. 
Wydarzenia mia³y charakter bardziej statyczny, 
by³y pewnymi obiektami sztuki aktualnej. 
Komentarzami dla przestrzeni. By³y otwarte 
warsztaty z Januszem Ba³dyg¹. By³a te¿ akcja 
tureckiej artystki Nezaket Ekici, na pl. Litewskim, 
która spontanicznie w³¹czy³a w dzia³anie 
odbiorców. A nie by³ to odbiorca, którego 
zak³adaliœmy – mieli byæ wolontariusze, by³ casting, 
a okaza³o siê, ¿e pozytywne wibracje zaanga¿owa³y 
przechodniów, g³ównie dzieci, ich babcie. Fajnie, 
jak nas sztuka umie zaskoczyæ.

W tym roku kuratorem festiwalu jest Krzysztof 
¯wirblis, który od wielu lat zwi¹zany jest z 
Akademi¹ Ruchu, grup¹ artystyczn¹, która animuje 
przestrzeñ, wchodzi w interakcje. Si³¹ rzeczy, na 
tegorocznym festiwalu bêd¹ przewa¿ali artyœci z 
projektami interaktywnymi, które innymi œrodkami 
bêd¹ wchodzi³y w tkankê miasta. Pytasz, jakie s¹ 
moje prywatne marzenia zwi¹zane z Open City? - 
Osobiœcie chcia³abym, ¿eby przyjecha³ Banksy i coœ 
namalowa³ [œmiech]. Nikt go nie zaprosi³, a on 
przyjecha³.

W tym roku podczas Open City bêdzie wiêcej 
chwilowych akcji/atrakcji, g³ównie podczas 
otwarcia, 18 czerwca. W wiêkszoœci bêd¹ to akcje 
artystyczne, wydarzenia uliczne, sztuka environ-
ment. Myœlê, ¿e wychodzenie sztuki do ludzi 
zacznie siê spe³niaæ. Zobaczymy, jak lublinianie 
bêd¹ reagowaæ.
W 2009 roku mieliœmy ca³omiesiêczn¹ interakcjê z 
dzie³em Janusza Ba³dygi na deptaku, bo codzienne 
by³o niszczone [œmiech]. Nie wiem, czy to zale¿a³o 
od delikatnoœci czy tego, ¿e jak coœ jest okr¹g³e, to 
trzeba to turlaæ. Chcia³abym, ¿eby by³o jak 
najwiêcej takich dzie³, jak Vlodka Kaufmana - 
³awka „Ecotheatre” przy jednym z drzew. Kiedy 
pokazujê katalog znajomym z Polski to jest ta 
realizacja, która bardzo zwraca ich uwagê. 
Sprawdzi³a siê znakomicie. Nikt siê nie spodziewa³, 
¿e taki przekrój spo³eczny mo¿e siedzieæ na jednej 
³awce. Co ciekawe nikt jej nie zniszczy³. Widaæ, ¿e 
mia³a dobrego ducha. Miasto mog³o by 
porozmawiaæ z Vladko, ¿eby udostêpni³ prawa - 
mo¿e takie ³awki by³yby lepsze? Mo¿e bez sensu 
jest to, ¿e odwracamy siê plecami czy inn¹ czêœci¹ 
cia³a do drzew? Mo¿e powinniœmy siê ku drzewom 
troszeczkê zwracaæ.

Piotr Skrzypczak: Ca³a masa rzeczy mog³aby 
zostaæ.

Pewnie. W tamtym roku zosta³a „rzeka hyzopu” 
Teresy Murak. Równie¿ po tegorocznej edycji 
pozostanie jedna z realizacji. 

Pamiêtam, jak parê lat temu by³ problem z rzeŸb¹ 
„Eros bandato” Igora Mitoraja w Krakowie. 
Spo³eczeñstwo krakowskie jej nie chcia³o. A w 
Pary¿u stoj¹ rze¿by Mitoraja od wielu lat. Coœ 
pêk³o. To tak¿e kwestia tego, w jaki sposób 

tam s¹ du¿e telewizory. Rozumiem, ¿e ktoœ lubi 
ogl¹daæ mecze. Nie mam nic przeciwko temu, tylko 
nie chcia³abym byæ w czasie rozgrywek bombar-
dowana tymi meczami, kiedy akurat mam ochotê na 
inny repertuar.

Jest problem, ¿eby wyjœæ. U nas nie ma kultury 
wychodzenia. Jest jeszcze inny aspekt, oprócz tego, 
¿e ludziom siê nie chce. ¯eby gdzieœ wyjœæ, trzeba 
bêdzie wydaæ pieni¹dze. To po czêœci jest prawd¹, 
bo trzeba pojechaæ do miasta (w jedn¹ stronê kupiæ 
bilet, wracaj¹c wydaæ na taksówkê). Nawet jeœli 
pójdziemy na bezp³atny koncert, to póŸniej z 
przyjació³mi bêdziemy chcieli pójœæ na piwo, a nas 
na to piwo nie staæ. Chcia³abym wierzyæ, ¿e jest to 
tylko ta bariera przed wychodzeniem gdzieœ, bo jeœli 
to jest tak, to ona jest ju¿ zdiagnozowana i mo¿na j¹ 
zacz¹æ umiejêtnie eliminowaæ. Gorzej, jeœli ten 
problem le¿y w pewnym zakorzenionym poczuciu, 
¿e „to bez sensu”, albo „mo¿e bym poszed³”, ale nie 
idê, a potem ¿a³ujê, ¿e nie by³em. Albo robi³em coœ 
innego, na przyk³ad przerzuca³em kana³y.

Czasami nas nie staæ na wychodzenie, bo nie 
umiemy przeznaczyæ pieniêdzy na coœ tak ulotnego 
jak kultura. O wiele ³atwiej pójœæ coœ kupiæ, na 
przyk³ad jakiegoœ ciucha... To s¹ wybory. Wydaæ 5 
z³ na piwo, czy pokaz edukacyjny filmu w Bajce…

Anna D¹browska: Jest jeszcze jedna bariera. 
Idziemy na koncert, a tam spotykamy ludzi „z tej 
kultury”, których nie znamy, których siê boimy, 
jest nam wstyd wejœæ. W HF organizujemy 
spacery po lubelskich instytucjach kultury 
w³aœnie po to, ¿eby wejœæ, poznaæ, oœmieliæ, 
odczarowaæ miejsce. Pokazaæ, ¿e nie trzeba siê go 
baæ...

...i ¿e nie trzeba siê specjalnie ubraæ [œmiech]. Ja 
siê nie dziwiê. To widaæ. Nawet ja to obserwujê. 
Ludzie czuj¹ siê Ÿle w takich miejscach, bo nikogo 
nie znaj¹. Przychodz¹, a tam grupa dwudziestu 
osób, które tak œwietnie siê znaj¹, tak g³oœno siê 
witaj¹, tak g³oœno wymieniaj¹ doœwiadczenia. 
Ludzie, którzy chcieliby faktycznie zobaczyæ 
zdjêcia czy obrazy w galerii, nie zobacz¹ ich, bo 
tamci anektuj¹ przestrzeñ. Nie powiedz¹, ¿eby siê 
odsunêli, bo jest im g³upio. Nie znaj¹ kodu, nie 
rozumiej¹ go. I sztuka dalej jest dla w¹skich grup. 
To du¿a praca, któr¹ powinniœmy wykonaæ - nie 
chodzi o to, ¿ebyœmy my bywali, tylko o to, ¿eby 
coraz wiêcej innych osób bywa³o, i nie o to, ¿eby 
w³¹czaæ jednostki do tego grona i ¿eby stawa³y siê 
czêœci¹ œrodowiska. Œrodowisko zawsze bêdzie, to 
jest koloryt, ma swoje miejsce, rz¹dzi siê swoimi 
prawami. Jest trochê jak lo¿e masoñskie - nie 
wszyscy mog¹ mieæ do niego dostêp.

Jak ju¿ coœ robimy i bierzemy miejskie pieni¹dze 
z kultury, z Unii, to nie róbmy tego dla siebie. 
Mo¿emy sobie za³o¿yæ jakiœ klub, gdzie bêdziemy 
robiæ rzeczy dla siebie. Jak to robimy dla innych, to, 
podobnie jak politycy, ludzie kultury powinni mieæ 
poczucie obowi¹zku wobec spo³eczeñstwa. Nawet 
jeœli to brzmi œmiesznie i górnolotnie, to ci ludzie w 
jakiœ sposób nas wybrali. Wykszta³ciliœmy siê na 
uczelni utrzymywanej z podatków, mieliœmy sta¿ z 
publicznych pieniêdzy, pracujemy w administracji. 
Nie dziwiê siê, ¿e ludzie siê buntuj¹. Takie 
dysproporcje odczuwa siê boleœnie. I dlatego czujê 
siê zobowi¹zana. W ¿adnej innej pracy nie czu³am 
siê tak zobowi¹zana, bo jak coœ dobrze zdobi³am, to 
dostawa³am prowizjê. Tu jest inna przek³adalnoœæ 
idei i efektów pracy. 
Efekt bêdzie wtedy, kiedy 
zobaczê nowe twarze, 
które bêd¹ przychodziæ 
na kulturalne wydarzenia 
i bêd¹ z nich czerpaæ 
„pe³n¹ gêb¹”, które 
zobacz¹, ¿e w Lublinie 
coœ dobrego siê dzieje, ¿e 
warto gdzieœ pójœæ, nie tylko do pubów, ¿e cz³owiek 
mo¿e gdzieœ wst¹piæ, a nawet jeœli wiêcej tam nie 
przyjdzie, to bêdzie mia³ dobre wra¿enie z tego 
miejsca. Szkoda, ¿e t¹ misji nie wszyscy sobie 
uœwiadamiaj¹, albo po prostu nie chc¹ siê do niej 
w³¹czyæ. Wtedy s¹ jak politycy, co tylko dbaj¹ o 
swoje diety. Jak siê jest przedsiêbiorc¹, któremu siê 
dobrze powodzi, to siê p³aci wiêksze podatki - 
oddaje i powoduje rozwój. A co jest z naszym 
kapita³em? Kapta³ intelektualny, który musimy 

Ci¹gle za ma³o podkreœla siê ekonomiczne walory 
tego tytu³u.

Ci¹gle jest we mnie obawa, ¿e nie bêdziemy 
umieli wykorzystaæ tej szansy. Niby jest u nas 
specjalna strefa ekonomiczna, ale wci¹¿ czyta siê 
artyku³y o tym, ¿e kolejna firma rezygnuje z 
Lublina, i ucieka, byle bli¿ej zachodu. Z czego to 
wynika? Ci¹gle z tego, ¿e mamy kiepskie drogi, 
kiepski dojazd, takie b³êdne ko³o. Okazuje siê, ¿e 
amortyzacja œrodków transportu nie bêdzie siê 
kalkulowa³a. A przecie¿ jest tak ogromny eksport na 
Wschód. Pod tym wzglêdem Lublin jest jak 
najbardziej na miejscu. Nie przekonuj¹ mnie ani 
ekonomiczne ani socjologiczne analizy tej sytuacji. 
¯adne nie s¹ w stanie postawiæ pe³nej diagnozy. 
Powrócê do tego, o czym mówi³am wczeœniej. Jeœli 
m³odzi ludzie s¹ zara¿ani tym, ¿e zawsze trzeba coœ 
za³atwiaæ, bo inaczej siê nie da, to oni za³atwiaj¹. 
Zamiast proponowaæ, rozmawiaæ, negocjowaæ. 
Czasami nawet kosztem tego, ¿e siê nie zostanie 
wybranym na nastêpn¹ kadencjê. Jednak skutki 
œmia³ych decyzji, zawsze gruntuj¹ status tego, kto 
dokona³ odwa¿nego wyboru. Du¿o silniej ni¿ 
p³ynne idee. Mo¿e sytuacja ekonomiczna 
powoduje, ¿e ludzie nie chc¹ podejmowaæ takich 
wa¿nych, d³ugotrwa³ych inwestycji, które mog¹ 
kosztowaæ w danym momencie spadek poparcia?

Wrócê do moich sentymentalnych nierucho-
moœci. Ja naprawdê widzia³am, jak to funkcjonuje. 
Mamy problem, ¿eby zatrzymaæ kapita³. Mo¿e nam 
wcale nie jest potrzebna Europejska Stolica Kultury. 
Gdybyœmy mieli kapita³, to ta europejskoœæ i kultura 
by³yby takim po¿¹danym produktem ubocznym. 
Ludzie maj¹c stabiln¹ pracê, nadzieje, ¿e ich 
zarobki bêd¹ powoli, ale sukcesywnie ros³y, 
zaczeliby wychodziæ na koncerty, do kina. Jeœli bilet 
kosztuje 20 czy 25 z³otych, to ciê¿ko rodzinie pójœæ 
do kina i skorzystaæ z kultury. Nie dziwiê siê, ale jak 
siê idzie Lubartowsk¹, jedn¹ z najbiedniejszych 
ulic, to we wszystkich oknach s¹ anteny satelitarne. 
Dla tych ludzi to jedyna forma rozrywki, spêdzania 
wolnego czasu. P³ac¹ siedemdziesi¹t czy sto 
z³otych, ale maj¹ taki ogl¹d na œwiat, ¿e ju¿ nie 
musz¹ wychodziæ na ulicê, do kina, teatru. To s¹ 
bardzo proste i oczywiste rzeczy. Niezaspokojone 
potrzeby z najni¿szych poziomów piramidy 
szczêœcia ludzkiego powoduj¹, ¿e nikt nie chce 
korzystaæ z tych wy¿szych. S¹ tacy, którzy ¿yj¹ 
tylko sztuk¹, ale tych jest zdecydowana mniejszoœæ.

Piotr Skrzypczak: Czy jest zatem wizja w 
staraniach o tytu³ ESK?

Jest du¿a nadzieja [œmiech]. Chcia³abym, ¿eby 
ona siê prze³o¿y³a na wizjê. Zaraz moi koledzy, 
którzy bezpoœrednio bior¹ w tym udzia³, troszeczkê 
siê obrusz¹, ale chcia³abym, ¿eby ta wizja wreszcie 
wyklarowa³a siê, nawet jeœli bêdzie b³êdna. To jest 
ponoszenie odpowiedzialnoœci. Ponieœmy 
odpowiedzialnoœæ – weŸmy jak¹œ wizjê. Wybierz-
my jedn¹. Nie os¹dzajmy siê od razu i nie 
rozpatrujmy tego w kategoriach pora¿ek czy sukce-
sów.. To polega na umiejêtnoœci podejmowania 
decyzji. Dobry polityk, których w Polsce jest 
niewielu, nie wiem czy tacy w ogóle istniej¹, umie 
podejmowaæ decyzje. Tak jak dobry przedsiêbiorca 
i jak dobry gospodarz miasta. Trzeba umieæ rz¹dziæ, 
rozpisaæ dzia³ania. Ale jeœli siê je rozpisuje tylko na 
cztery lata, to nawet ekonomiœci powiedz¹, ¿e to jest 
za krótki okres, ¿eby cokolwiek mo¿na by³o zrobiæ 
tak od pocz¹tku do koñca.

Anna D¹browska: Wydaje mi siê, ¿e nie ma wci¹¿ 
w g³owach ludzi po³¹czenia, ¿e Stolica Kultury 
te¿ to kapita³. Dla wiêkszoœci kapita³ kojarzy siê z 
handlem, wymian¹ towarów, a kultura nie jest w 
ogóle postrzegana w kategoriach towaru, który 
mo¿na w ten sposób wykorzystywaæ. Z tego 
wynika, ¿e ludzie maj¹ poczucie, ¿e to nie jest dla 
nich - oni tego nie dotykaj¹, nie chodz¹, nie 
bywaj¹. Z drugiej strony mam wra¿enie, ¿e 
odbiór spo³eczny jest taki, ¿e to wszystko jest 
tylko dla w¹skiej grupy ludzi. Staramy siê o coœ 
tylko dla nas, ¿e to jest tylko nasz interes.

Ja te¿ siê tego bojê. Nie dziwiê siê ludziom, bo 
sama siê nad tym zastanawiam. Czy jeœli 
dostaniemy tytu³, to coœ zmieni siê w œwiadomoœci? 
Czy zmieni siê tylko to, ¿e bêdziemy sobie 
dopisywaæ na wizytówkach, w swoich cv, ¿e 
uczestniczyliœmy w tym procesie, w tym sukcesie. I 
te¿ bojê siê, ¿e skoñczy siê na tym, ¿e bêdzie to tylko 
dla w¹skiego grona. To nie jest obawa, która nie ma 
uzasadnienia. To widaæ szerzej na gruncie 
ogólnopolskim. Na etapie prac, przygotowañ, 
ludzie mówi¹ „to nie moja sprawa”. Jak siê uda, to 
nagle okazuje siê, ¿e jest to sprawa wszystkich. Jak 
siê nie uda, to najlepiej poprzesuwaæ na 
szachownicy dane osoby. Ci którzy maj¹ dobrze, 
zawsze bêd¹ mieli dobrze.

Anna D¹browska: Zauwa¿y³aœ, ¿e obecnie nie 
ma problemu ze znalezieniem informacji, co 
ciekawego dzieje siê w mieœcie. Problemem 
okazuje siê za³o¿enie butów i wyjœcie.
Czêsto spotykam kogoœ na ulicy i s³yszê, ¿e u nas 
by³o œwietne spotkanie. Kiedy pytam, dlaczego 
nie przysz³a/przyszed³, pada: o, jakoœ tak...

Tak, jest to problem. Czasami te¿ uto¿samiam siê 
z ludŸmi, którzy maj¹ problem z wyjœciem gdzieœ. 
Mam tak ma³o czasu dla siebie, ¿e wolê zostaæ w 
domu i poczytaæ ksi¹¿kê. Tylko ja wiem, jaki mam 
powód ku temu. Na przyk³ad chcê spêdziæ czas z 
moj¹ rodzin¹, z któr¹ widujê siê incydentalnie. Nie 
uwa¿am, ¿e marnujê czas. Umiem siê do tego 
przyznaæ, ¿e wybieram zostanie w domu. 
Rozumiem, do czego d¹¿ysz. Po drodze s¹ puby, a 

wykorzystaæ gdzieœ indziej. Nie 
mam zamiaru braæ udzia³u w 
wyimaginowanym plebiscycie. 
Prawdopodobnie mo¿na mi 
zarzuciæ brak lokalnego patr-
iotyzmu. To nieprawda. Ja tylko 
ten patriotyzm postrzegam: jako 
pewn¹ umowê spo³eczn¹. 
Umawiamy siê, ¿e z wielkim 
zapa³em i przyjemnoœci¹ poda-
rujê swoj¹ wiedzê, doœwiad-
czenie, ale w ramach partnerskiej 
wymiany.

Ola Guliñska: Jak oceniasz to, 
co dzieje siê wokó³ starania siê 
Lublina o tytu³ Europejskiej 
Stolicy Kultury? Jak siê mówi o 
Lublinie, o kulturze w Lub-
linie?

Wiêcej pozytywów zauwa¿am, 
kiedy wyje¿d¿am z Lublina. Na 
dyplomacji spotykam ludzi z 
Wroc³awia, Krakowa, Warszawy. 
Oni o Lublinie s³ysz¹, wiedz¹, ¿e 
jest, wiedz¹ gdzie. Widz¹, ¿e 
dzieje siê tu coœ fajnego.

Na miejscu jest z tym gorzej. 
Jak mówi³am, nie lubiê senty-
mentów, a tu ci¹gle jakieœ 
sentymenty. Jako zwolenniczka 
rz¹dów silnej rêki mówiê, ¿e 
demokracja nie zawsze siê 
sprawdza. W wypadku takich 
inicjatyw jak kandydatura do 
tytu³u Europejskiej Stolicy 
Kultury, nie ma czasu na 
konsultacje i referenda. Jeœli do 
tej pory nie uda³o siê 
skonsolidowaæ œrodowiska i 
zaskarbiæ sympatii mieszkañców, 
to nawet w przypadku wygranej, 
bêdzie to jedynie triumf 
partykularnych interesów w¹s-
kiej grupy.

Czasu na zmianê toru, którym 
pod¹¿amy w tym wyœcigu, ju¿ nie 
mamy. St¹d rodz¹ siê pytania i 
w¹tpliwoœci. A na pewno nie 
pomagamy sobie, jeœli nawzajem 
siê oskar¿amy. Brak pewnoœci nie 
wynika z tego, ¿e ESK zajmuj¹ 
siê nieodpowiednie osoby, a 
urzêdnicy nie odró¿niaj¹ kultury 
wysokiej od niskiej. To 
zwyczajna trema, która mam 
jedynie nadziejê, zmobilizuje nas 
na ostatniej prostej, do wytrwa³ej 
walki o tytu³, który nam siê nale¿y 
i który bardzo by nam siê przyda³. 
Inn¹ spraw¹ s¹ te czynniki 
zewnêtrzne, na które nie mamy 
wp³ywu. Choæby powi¹zanie tej 
inicjatywy z dzia³aniami poli-
tycznymi. Pamiêtajmy, ¿e poli-
tycy chc¹ byæ wybrani na 
nastêpn¹ kadencjê, wiêc bêd¹ 
mówiæ g³ównie to, co chc¹ 
us³yszeæ mieszkañcy. A miesz-
kañcowi, który jad¹c dziuraw¹ 
drog¹ do domu, gubi silnik, 
trudno zaszczepiæ ideê Europej-
skiej Stolicy Kultury, bo on tej 
Europy nie czuje, ani na co dzieñ, 
ani od œwiêta. I ja mu siê nie 
dziwiê. Jestem w stanie nawet 
wykazaæ siê empati¹. Na czym 
wiêc polega sztuka? – Wiadomo, 
¿e dziur szybko nie za³atamy, ani 
nie posprz¹tamy. Oœwietlenie nie 
zawsze bêdzie dobrze funkcjo-
nowa³o, nie mówi¹c o komuni-
kacji miejskiej. Ale trzeba 
ludziom pokazaæ, zafiksowaæ ich 
na tym, ¿e mo¿e przez tê Stolicê 
Kultury szybciej bêd¹ te dziury 
zalepione, bo przyjdzie kapita³. 
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...do galerii przychodzi grupa piêciu osób, 
które uczestnicz¹ i grupka 20 osób, które siê 

patrz¹ na tych idiotów...
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taka obrzydliwa p³achta, bardzo ju¿ zniszczona 
wskutek czynnoœci atmosferycznych. I ta obrzyd-
liwa szmata wisia³a na elewacji zabytkowej 
kamienicy przez parê lat. W zesz³ym roku stara³am 
siê uzyskaæ pozwolenie na wykonanie jednej 
czasowej instalacji, która nie ingerowa³aby w 
sposób drastyczny w wygl¹d budynku. Odmówiono 
mi, bo psu³aby widok. Wszystkie inne rzeczy, które 
tam wisia³y, widoku nie psu³y - paskudne szyldy, 
idiotyczne reklamy – ale nie sztuka. Nie ma dba³oœci 
o przestrzeñ miasta. Wydaje siê mnóstwo pozwoleñ, 
zakazów, nakazów, ale wystarczy coœ wydreptaæ, 
„za³atwiæ” albo przeczekaæ i wszystko siê przyjmie. 
Œwietnym przyk³adem jest kamienica przy 
Krakowskim 68. Na dole przez wiele lat by³y frytki 
[Bar Smaczek - red.], œmierdzia³o spalonym 
t³uszczem. Nie wiem, czy pamiêtacie protesty, kiedy 
zabudowano przejœcie? Jest zwê¿ony chodnik, 
który utrudnia ruch pieszych, zosta³y z³amane 
przepisy budowlane. Mimo to zosta³o zabudowane i 
trwa. Z tego mo¿na wysnuæ bardzo smutny wniosek: 
nie pytaj siê tylko rób. To siê póŸniej przyjmie, przez 
zasiedzenie/zastanie. Podobn¹ sytuacjê mieliœmy z 

przekazuje siê informacjê, jak siê umie przekonaæ 
do niecodziennej idei. Jak buduje siê historiê danej 
rzeczy. Trzeba wejœæ w duszê mieszkañca, jeœli coœ 
ma byæ czêœci¹ jego miasta, jego przestrzeni, 
czêœci¹ tego czym on jest, to on musi to rozumieæ. 
Trzeba umieæ to wyt³umaczyæ. To przek³ada siê na 
inne dziedziny ¿ycia. To takie proste, ale ta prostota 
czasami umyka, bo na przyk³ad pojawiaj¹ siê 
interesy.

Piotr Skrzypczak: To jak jest ze sztuk¹ w 
przestrzeni Lublina? Jest?

Nie.

Piotr Skrzypczak: Chcia³bym móc tak 
sformu³owaæ pytanie: podaj dziesiêæ miejsc, w 
przestrzeni publicznej, do których prowadzisz 
znajomych z zagranicy.

[œmiech] Nasza przestrzeñ publiczna zaane-
ktowana jest przez bogoojczyŸnian¹ martyrologiê. 
Jak stawiamy pomniki, to tylko tym wydarzeniom, 
które pog³êbi³y nasz kraj w rozpaczy. Niestety 
ci¹gle ten nurt pokutuje. My, w przeciwieñstwie do, 
na przyk³ad Czechów, nie wyroœliœmy jeszcze z 
zapatrzenia na to, czy ktoœ nie poczuje siê ura¿ony, 
czy komuœ to nie przeszkadza, czy jakaœ grupa 
Pi³sudczyków uwa¿a, ¿e w tym miejscu powinien 
byæ pomnik, a nie w tamtym, czy czyjœ dziadek tu 
nie zgin¹³... Wci¹¿ mamy ten problem. To wynika 
równie¿ z uk³adów politycznych. Czechy w 
przeciwieñstwie do Polski, nie s¹ krajem 
wyznaniowym. Bo uwa¿am, ¿e Polska jest krajem 
wyznaniowym. Nikt nie pyta³ w referendum 
Polaków, czy tego chc¹ czy nie. To wynik³o z 
historii. I ja tej tradycji nie odrzucam i tego, co 
Koœció³ zrobi³ dla kultury i dla rozwoju kraju. 
Koœció³ jednak ci¹gle uczestniczy, jest kolejn¹ 
w³adz¹ w naszym pañstwie i przez to brak nam 
równowagi. Mnie to strasznie mierzi, nie potrafiê i 
nie chcê siê z tym pogodziæ.

Wystawienie sztuki w przestrzeni publicznej 
polega te¿ na tym, ¿e artyœcie trzeba zap³aciæ za 
prawa autorskie, za wykonanie dzie³a. A tu nagle 
pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e wydawane s¹ pieni¹dze na 
bzdury, na coœ, bez czego przecie¿ mo¿na ¿yæ: nie 
ma bez tego miasta? No przecie¿ jest Lublin. Tak 
samo w nim ¿yjemy. Na dobr¹ sprawê wiele osób nie 
wie, jakby to by³o, gdyby by³a ta rzeŸba. A dzieci w 
szkole nie maj¹ szklanki mleka... £atwo przeliczyæ 
ga¿ê artysty na bu³ki i oka¿e siê, ¿e faktycznie, nie 
jest to asortyment pierwszej potrzeby. I wtedy siê 
rezygnuje. A szkoda. Ludzie, kiedy s¹ w ³adnych 
miejscach, to siê troszeczkê lepiej zachowuj¹, 
³adniej mówi¹. Jak przez trzy czwarte roku pada 
deszcz i jest brzydko, to dobrze, ¿eby coœ 
kolorowego siê pojawi³o. Tylko znowu - za chwilê 
pojawi siê ca³e konsylium ludzi, którzy bêd¹ mówiæ: 
czy ten artysta nie by³ TW, a tamten ma teczkê w 
IPN’ie? A czy ten jest godny bruku lubelskiego? 
Jeszcze d³uga droga przed nami. Musi przyj¹æ siê 
zwyczaj. No ale mamy tombeau z koniem i wodzem, 
mamy obeliskofallusy, mamy piêknego i dorodnego 
lwa. I to siê na tym poziomie zatrzymuje, a 
przyda³aby siê rzecz, która by kontrastowa³a.

Piotr Skrzypczak: Teraz powa¿nie. Czy jesteœ w 
stanie wymieniæ jedn¹ rzecz - wspó³czesn¹ sztukê 
w przestrzeni publicznej?

Chyba nie ma czegoœ takiego, albo przynajmniej 
w tym momencie nie przychodzi mi to do g³owy. 
Moja siostra mieszka na LSM-ie, na osiedlu 
Konopnickiej, gdzie s¹ metalowe rzeŸby studentów 
Wydzia³u Artystycznego. Bardzo lubiê przechodziæ 
przez ten skwerek. Ostatnio zosta³y oczyszczone. 
Jest te¿ przestrzeñ osiedla S³owackiego projektu 
Oskara Hansena. Ostatnio s¹ podejmowane próbyt 
reaktywowania jeœli nie przestrzeni to idei, g³ównie 
dziêki takim ludziom jak Zbyszek Sobczuk. 
Syzyfowa praca. Wybuch³a wielka afera, gazety 
rozpisywa³y siê na temat samowoli budowlanych 
wobrêbie hansenowskich pawilonów. Ostatecznie 
zosta³y dobudowane i maj¹ siê dobrze. Przez chwilê 
podnosi siê larum, ale emocje szybko opadaj¹, a idee 
odchodz¹ w zapomnienie. Jest te¿ trochê tak, ¿e nie 
lublimy w swoim otoczeniu rzeczy nowych, bo siê 
ich boimy. Ci, którzy wydaj¹ decyzje, te¿ siê ich 
boj¹.

Dwa tygodnie temu na placu przed dawn¹ Galeri¹ 
Centrum pojawi³ siê srebrny blaszak. Przechodzê i 
mówiê: wow, ciekawe co to bêdzie! Spodoba³o mi 
siê, bo lubiê takie dziwne rzeczy, nawet jeœli to jest 
tandetne. Troszkê tandety jest potrzebne w ¿yciu. 
Nastêpnego dnia w³¹czam komputer i czytam 
protestyna forum jednej z gazet lokalnych. Wiêc 
pytam: to lepsza jest ta czerwona budka, która tam 
stoi? To g..., które stoi na tym placu?

Piotr Skrzypczak: Ale to nie jest sztuka.
Ale sztuka czêsto te¿ tak wygl¹da. Tu nawet nie 

do koñca wiedzieli, co to jest, a ju¿ by³y protesty. 
Niezale¿nie od tego, jaka by³a na to odpowiedŸ. 
Dziwi mnie, ¿e to ludziom przeszkadza, bardzo 
dziwi.

Piotr Skrzypczak: Myœlê, ¿e gdyby to by³a 
sztuka, to „Gazeta Wyborcza” by tak nie 
protestowa³a.

Nie rozumiem tych protestów, przecie¿ to odci¹ga 
wzrok od tego obrzydliwego budynku z ty³u. 
Zreszt¹ obok znajduje siê rzeczona fastfoodowa, 
czerwona budka. Tam jest w oko³o wiele innych 
bardzo brzydkich rzeczy. Mo¿e to kwestia 
przyzwyczajenia.

Pamiêtam, jak przez wiele lat zaraz za Bram¹ 
Krakowsk¹, tam gdzie jest sklep z rowerami, wisia³a 

JEŒLI NIE 
T E R A Z  
TO KIEDY?

uregulowanie tej kwestii, aby zapewniæ im maksymalne bezpieczeñstwo. Co nale¿y 
podkreœliæ, to dla dobra dziecka takie regulacje powinny zostaæ uchwalone. Przede 
wszystkim dziecko bêdzie mog³o domagaæ siê od partnera/partnerki biologicznego 
rodzica w³aœciwiej opieki, ³o¿enia œrodków finansowych na utrzymanie oraz edukacjê, 
a w przypadku rozstania siê rodzica biologicznego z partnerem/partnerk¹ tak¿e 
alimentów. Jest tak¿e oczywiste, ¿e w przypadku œmierci biologicznego rodzica 
dziecko zamiast trafiaæ do domu dziecka czy rodziny zastêpczej, bêdzie mog³o 
pozostaæ z partnerem biologicznego rodzica, który de facto do tej pory sprawowa³ nad 
nim opiekê. Niniejsza regulacja pozwoli tak¿e partnerowi/partnerce biologicznego 
rodzica, który rzetelnie wywi¹zywa³ siê z obowi¹zków wychowawczych, domagaæ siê 
od doros³ego ju¿ dziecka alimentów na swoj¹ rzecz w przypadku, kiedy znalaz³by siê 
w niedostatku.

24 kwietnia 2010 odby³o siê spotkanie, na którym omówione zosta³y szczegó³owo 
powy¿sze postulaty, a tak¿e przedstawione zosta³y za³o¿enia do ustawy o umowie 
zwi¹zku partnerskiego. Czy jednak model PACS’owski jest rzeczywiœcie tym, którego 
oczekuje œrodowisko LGBT w Polsce? Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez 
portal homiki.pl i jej podsumowania wydaje siê, ¿e to raczej ustawa o zwi¹zkach 
partnerskich albo ma³¿eñstwach zyska³aby wiêcej zwolenników. W ankiecie tej 
zag³osowa³o prawie 4,5 tys. osób. Jednoczeœnie w ramach inicjatywy wszyscy-na-
tak.pl poparcie wobec zwi¹zków partnerskich dla par jednop³ciowych wyrazi³o prawie 
14,5 tys. osób. Jej inicjatorem by³a innastrona.pl. Wydaje siê, ¿e wobec szacowanej na 
ok. 2 miliony osób w Polsce spo³ecznoœci osób homoseksualnych te parê tysiêcy nie 
jest grup¹ reprezentatywn¹. Jednak¿e tak naprawdê sama inicjatywa legalizacji w 
jakikolwiek sposób zwi¹zków par jednop³ciowych nie jest tylko walk¹ o prawa 
mniejszoœci. Jest walk¹ o prawa cz³owieka i prawa obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej zagwarantowane w Konstytucji. To wa¿ny krok nie tylko dla spo³ecznoœci 
LGBT ale tak¿e dla spo³eczeñstwa obywatelskiego i wzrostu tolerancji w tym 
konserwatywnym kraju.

Walkê o tworzenie regulacji dotycz¹cych zwi¹zków par homoseksualnych mo¿na 
odsuwaæ w czasie. Wci¹¿ mo¿na podnosiæ g³osy, ¿e jeszcze nie czas, jeszcze nie ma 
sprzyjaj¹cych okolicznoœci polityczno-spo³ecznych. Ale jeœli nie teraz, to kiedy? 
Wa¿ne jest, abyœmy inicjatywê wspierali wszyscy, niezale¿nie od tego, czy nale¿ymy 
do mniejszoœci LGBT czy nie. Wa¿na jest nie tylko sama regulacja, ale tak¿e wzrost 
tolerancji dla mniejszoœci. Tak, aby Bartek id¹cy ze swoim ch³opakiem za rêkê nie ba³ 
siê, ¿e tu¿ za rogiem zostan¹ obaj brutalnie pobici, a Magda nie by³a wci¹¿ 
przekonywana przez rodziców, ¿e tylko z mê¿czyzn¹ jej zwi¹zek bêdzie udany.

KATARZYNA DZIEDZIUL

Zwi¹zki partnerskie dla par jednop³ciowych.

Kiedy parê lat temu projekt ustawy o zwi¹zkach 
partnerskich autorstwa prof. Marii Szyszkowskiej trafi³ 
do kosza, jednoznacznie da³o siê odczuæ, ¿e to nie jest 
najlepszy czas dla takich regulacji. Temat wróci³ przy 
okazji zesz³orocznej warszawskiej parady równoœci. W 
czerwcu 2009 roku powsta³a Grupa Inicjatywna do spraw 
Zwi¹zków Partnerskich. Jej dzia³alnoœæ skupi³a siê na 
organizacji spotkañ dotycz¹cych oczekiwañ co do 
regulacji prawnej zwi¹zków pozama³¿eñskich oraz na 
zainicjowaniu debaty publicznej na ten temat, aby w 
koñcu powsta³ projekt ustawy.

Grupa Inicjatywna odby³a seriê 14 debat, podczas 
których prezentowane by³y ró¿ne rozwi¹zania prawne 
dotycz¹ce legalizacji zwi¹zków homoseksualnych w 
Europie. Przedstawione zosta³y tak¿e szczegó³owo 
modele, z których jeden mo¿e staæ siê przedmiotem 
ustawy. Na ka¿dym ze spotkañ po prezentacji i debacie na 
temat poszczególnych rozwi¹zañ, uczestnicy mieli 
mo¿liwoœæ zag³osowania na ten model, który ich zdaniem 
powinien zostaæ uregulowany przez polskie prawo. 
Wœród propozycji by³y: ma³¿eñstwo, zwi¹zek partnerski, 
model przypominaj¹cy francuski PACS oraz konkubinat. 
Jak wynika z opublikowanego przez Grupê 
podsumowania debat, zwyciê¿y³ model PACS’owski 
zbieraj¹c 48,8% wszystkich g³osów. Tu¿ za nim z 
wynikiem 34,5% uplasowa³y siê zwi¹zki partnerskie.

Umowa zwi¹zku partnerskiego jest umow¹ 
cywilnoprawn¹, która pozwala partnerom/partnerkom 
uregulowaæ wspólne prawa i obowi¹zki w ¿yciu 
codziennym. Wzorowana jest na francuskim PACSie 
(Obywatelska Umowa Solidarnoœci - Pacte civil de 
solidarite). Mo¿na j¹ kszta³towaæ dowolnie z tym, ¿e 
pewne kwestie s¹ uregulowane z mocy prawa bez 
koniecznoœci spisywania tego w umowie. Co wa¿ne, 
zawarta byæ mo¿e nie tylko przez osoby tej samej p³ci, ale 
tak¿e przez pary heteroseksualne.

Dla grupy ale tak¿e dla samych zainteresowanych 
niezwykle wa¿ne sta³o siê to, co powinno byæ regulowane 
przez umowê. Dlatego te¿ przedstawiono postulaty - 
prawa, które zdaniem Grupy powinny znaleŸæ siê w 
ustawie reguluj¹cej funkcjonowanie zwi¹zków par 
jednop³ciowych. Wœród nich znalaz³y siê: prawo do 
dziedziczenia ustawowego po zmar³ym partnerze/ 
partnerce oraz zaliczenie do I grupy spadkowej na tych 
samych zasadach jak ma³¿onek; prawo do pochowania 
zmar³ego; prawo do wspólnego opodatkowania siê; 
prawo do korzystania z zabezpieczenia spo³ecznego; 
prawo do ubiegania siê o cz³onkowstwo w spó³dzielni i 
ustanowienie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkal-nego po zmar³ym partnerze/partnerce; 
prawo do dysponowania wk³adem pieniê¿nym na 
rachunku bankowym na wypadek œmierci na rzecz 
partnera; prawo do ubiegania siê przez partnera/partnerkê 
niebêd¹cego obywatelem RP o prawo pobytu oraz 
obywatelstwo RP; prawo do odmowy sk³adania zeznañ w 
procesie karnym oraz postêpowaniu administracyjnym, 
podatkowym i cywilnym; prawo do bycia 
pe³nomocnikiem procesowym; prawo do wyra¿enia 
zgody na przeszczep komórek, tkanek czy narz¹dów na 
rzecz partnera/partnerki. Katalog ten jest spisem praw, 
które przys³uguj¹ w obecnym stanie prawnym tylko 
ma³¿onkom. Natomiast w sytuacji, kiedy 
partnerzy/partnerki ich potrzebuj¹, nie maj¹ takiej 
mo¿liwoœci. Katalog nie jest zamkniêty.

Wœród przedstawionych postulatów znalaz³y siê tak¿e 
dwa budz¹ce najwiêcej kontrowersji. Pierwszy to prawo 
do udzielenia informacji o stanie zdrowia oraz 
podejmowania decyzji zwi¹zanej z leczeniem 
partnera/partnerki. W obecnym stanie prawnym w 
kategorii osób, którym ono przys³uguje znajduj¹ siê 
przedstawiciele ustawowi oraz osoby upowa¿nione 
pisemnie w chwili przyjêcia do szpitala przez samego 
chorego. Wœród tych osób nie ma oczywiœcie ma³¿onka. 
Mimo to w praktyce lekarze informuj¹ go o stanie 
zdrowia drugiego ma³¿onka nawet, gdy ten jest 
nieprzytomny i nie udzieli³ pisemnej zgody. Wi¹¿e siê to z 
uznaniem ma³¿onków jako osób sobie najbli¿szych. 
Wydaje siê zatem s³uszne, aby tak¿e osoby pozostaj¹ce w 
sta³ych zwi¹zkach homoseksualnych, bêd¹ce de facto dla 
siebie nawzajem osobami najbli¿szymi tak¿e mia³y takie 
prawo. Drugim z kontrowersyjnych praw jest adopcja 
dziecka partnera/partnerki. Chodzi o biologiczne dzieci 
jednego za partnerów/partnerek. Jak wynika z raportów 
organizacji Lambda Warszawa i KPH w Polsce a¿ 
kilkanaœcie tysiêcy dzieci wychowuje siê w rodzinach 
homoseksualnych. Logiczne zatem wydaje siê takie 

pomnikiem Pi³sudskiego. Zosta³ zalegalizowany 
nie dlatego, ¿e zmieni³o siê prawo, tylko dlatego, ¿e 
ju¿ tam sta³. Wiêc mo¿e warto na nielegalu postawiæ 
jak¹œ rzeŸbê? Tylko kto za ni¹ zap³aci? Mo¿e 
œrodowisko kulturalne powinno zrobiæ zrzutkê?

Piotr Skrzypczak: Oj, to by siê zaczê³y dyskusjê, 
jak¹ rzeŸbê i kto ma j¹ zrobiæ. To jedna osoba 
powinna siê „zrzuciæ”...

To trzeba zapukaæ na Plac Po Farze, po proœbie 
(¿art) [chodzi o dom Janusza Palikota, który stoi 
przy Placu - dop. red.].

Piotr Skrzypczak: A czy jest jakiœ budynek, jakaœ 
architektura, przy której radzi³abyœ przyjezd-
nym znajomym zrobiæ sobie zdjêcie?

Bardzo lubiê projekty Boles³awa Stelmacha. 
Najbardziej budynek Telekomunikacji. Pamiêtam 
zdjêcia, który robi³ mój kolega, wtedy ca³e 
otoczenie budynku by³o uporz¹dkowane. W tym 
projekcie zosta³y zachowane zasady zen, które s¹ mi 
bliskie. Z drugiej strony miasta mamy centrum 
Zana, gdzie wszystkie budynki wyrastaj¹ tak blisko 

ulicy, ¿e niemo¿liwe staje siê dostrze¿enie ich 
walorów estetycznych, nawet jeœli takowe 
posiadaj¹. Bardzo lubiê spiralê przy Bibliotece 
£opaciñskiego - to jest ta czêœæ traktu komuni-
kacyjnego, która prowadzi w dó³ do gara¿y. Jest 
wiêc kilka takich rzeczy w Lublinie, które warto 
pokazaæ, ale wci¹¿ odczuwam niedosyt.

Piotr Skrzypczak: Ale czy to s¹ budynki, które 
wyró¿niaj¹ Lublin?

No tak, one siê wyró¿niaj¹ na tle tych, które stoj¹ 
obok, ale czy wyró¿niaj¹ Lublin? Nie, chyba nie. 
Nie ma takich budynków. Pamiêtam pierwotny 
projekt jednej z plomb na ul. Narutowicza. By³ 
naprawdê interesuj¹cy, ale nie dosta³ akceptacji. 
Mia³o byæ œwietnie, a wysz³o jak zwykle.
Architektura jest t¹ dziedzin¹ sztuki, z któr¹ 
bezpoœrednio stykamy siê na co dzieñ. Mo¿na wiele 
ni¹ zdzia³aæ, jest bardzo polityczna. Pewnie 
niejedne wybory mo¿na by ni¹ wygraæ, ale jakoœ 
nikt o tym nie myœli. Zreszt¹ - jest w Lublinie wiele 
zabytkowych, piêknych budynków, które zas³uguj¹ 
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na ciekawe otoczenie nowej architektury.

Piotr Skrzypczak: To mo¿e niech to bêdzie 
brzydkie, ale niech bêdzie zaskakuj¹ce.

Hmm, mamy pewne zaskakuj¹ce zestawienie - 
otoczenie dworca PKS-u [œmiech].

Anna D¹browska: To jest ta Brama na Wschód... 
Trochê z innej beczki - czy Lublin jest dobrym 
miejscem dla m³odych twórców?

Dobre pytanie. Jeœli ktoœ chce dobrze tworzyæ, to 
bêdzie dobrze tworzy³. I nie bêdzie szuka³ najpierw 
odpowiedniego miejsca. Pamiêtajmy o tym, ¿e 
œwietni artyœci, na przyk³ad tacy jak Miros³aw 
Ba³ka, s¹ te¿ œwietnymi rzemieœlnikami. Oni nie 
bêd¹ mówiæ, ¿e im coœ przeszkadza. Maj¹ pomys³ i 
konsekwentnie go realizuj¹. Znaj¹ swoj¹ wartoœæ i 
wartoœæ swojej sztuki. Pewnie wielu nie mia³oby nic 
przeciwko temu, ¿eby ich tutaj zaprosiæ. W innych 
miastach jest to tak rozwi¹zane, ¿e siê takiego 
artystê zaprasza, daje siê mieszkanie, zapewnia mu 
siê wikt i opierunek, a on niech dzia³a u nas. To jest 
pewien uk³ad - my ciê zapraszamy, a ty tutaj 
tworzysz. Tak jak zaprosiliœmy do Lublina Roberta 
Kuœmirowskiego. Chyba tak Ÿle mu nie jest - ¿yje, 
dobrze wygl¹da. W tamtym roku pozwoliliœmy 
[Oœrodek „Rozdro¿a”] mu trochê popracowaæ 
fizycznie, sylwetkê wyrzeŸbiæ. Myœlê, ¿e my jako 
animatorzy sztuki, powinniœmy w ramach 
oddolnego lobbingu, naciskaæ na lokaln¹ 
administracjê i polityków, ¿e warto mieæ artystów 
przy boku.

Anna D¹browska: Jacy s¹ najbardziej 
obiecuj¹cy m³odzi twórcy w Lublinie?

Nie wiem, czy to pytanie powinno byæ 
skierowane do mnie. Oczywiœcie mam jakieœ 
subiektywne s¹dy na ten temat. Od wielu lat 
uwa¿am, ¿e œwietnym artyst¹ jest Tomek Kozak, 
który nie ma szans, szerzej zaistnieæ w Lublinie, bo 
jego sztuka jest sztuk¹ bardzo trudn¹. Mo¿e te¿ nie 
chce. Jego prace, s¹ œwietnie przygotowane 
intelektualnie. Kolejnym takim artyst¹ jest Czarek 
Klimaszewski. To du¿e œrodowisko ludzi 
zwi¹zanych z Galeri¹ Bia³¹, jedn¹ z najlepszych w 
Polsce. Mamy w Lublinie bardzo d³ug¹ tradycjê 
dobrych galerii, performance’u. Ostatnio w 
warszawskiej Zachêcie prezentowana by³a 
retrospektywa Zbyszka Libery – wiele z 
prezentowanych dzie³ artysty mia³o swoj¹ historiê 
zwi¹zan¹ z Bia³¹. Teraz, w Centrum Sztuki 
Wspó³czesnej mo¿na ogl¹daæ retrospektywê 
Kwieka – liczna dokumentacja pochodzi z 
lubelskiej Galerii Labirynt.

Ola Guliñska: A m³odzi, którzy przewijaj¹ siê 
przez Rozdro¿a? Zostaj¹ w Lublinie?

Nie jesteœmy oœrodkiem, który kszta³ci sobie 
w³asnych artystów jak Bia³a. Pañstwo Grykowie od 
pocz¹tku, konsekwentnie wychowywali sobie 
artystów i naprawdê siê na tym znaj¹. Ostatnio 
odwiedzaj¹c galeriê widzia³am jak Jan Gryka pieli³ 
grz¹dki przed budynkiem. To jest prawdziwy 
gospodarz, odpowiada od pocz¹tku do koñca za to, 
co ma.

Mówi¹c o m³odych twórcach, którzy przewinêli 
siê przez Rozdro¿a, jedn¹ z nich jest Ilona Oszust. 
Bardzo podoba mi siê jej estetyka jest bardzo 
sprytna. Myœlê, ¿e dziewczyna ma du¿y potencja³. 
No ale to tak¿e jest odkrycie Galerii Bia³ej.

Ola Guliñska: No ale Oœrodek Rozdro¿a wyrós³ z 
Muzyki Kresów, wiêc innej dzia³ki ni¿ plastyka.

Na warsztaty, które prowadzi Monika Mamiñska, 
przychodz¹ coraz m³odsze osoby. Niekiedy zajêcia 
odbywaj¹ siê do godziny 22:00-23:00, ale ludzie 
przychodz¹ z ochot¹. Dla nich to kontakt z innym 
ni¿ szkolne, nowym œrodowiskiem, ale i praca. 
Praca, która daje efekty - na wszystkich organi-
zowanych przez nas festiwalach, dajemy szansê, 
¿eby m³ody narybek z naszej Miêdzynarodowej 
Szko³y Muzyki Tradycyjnej móg³ zaistnieæ. Na 
„Najstarszych Pieœniach Europy” [festiwal 
organizowany przez Oœrodek „Rozdro¿a” - red.] 
wyst¹pi³o kilku solistów, którzy przyszli w ci¹gu 
ostatnich dwóch lat. Jesteœmy m³od¹ instytucj¹, 
dzia³amy na kilku polach sztuki. Bardzo bliska mi 
jest idea, ¿e jesteœmy oœrodkiem, który przyjmuje 
nowe inicjatywy, które przychodz¹ wraz z ludŸmi. 
W maju ukaza³a siê p³yta Piotra Kurka. To pok³osie 
dwóch koncertów, zorganizowanych przez oœrodek.

Anna D¹browska: Zmieniê na chwilê temat. Czy 
po wyborze nowej dyrektorki „Chatki ¯aka”, 
widzisz szansê na to, ¿e to miejsce bêdzie takim, w 
którym coœ siê dzieje? Punktem, który gromadzi 
jakieœ inicjatywy i inspiruje ludzi do tego, ¿eby 
coœ zaczêli robiæ?

Powiem coœ, o czym s³yszy siê w kuluarach. 
Abstrahujê od osoby pani kierownik, bo jej nie 
znam. Myœlê, ¿e jeszcze przed konkursem na 
kierownika zosta³y podjête decyzje. Albo budynek 
„Chatki” zostanie przeznaczony na cele dydak-
tyczne, i to nie by³oby najgorszym rozwi¹zaniem, 
albo zostanie wynajêty na dzia³alnoœæ komercyjn¹. 
Najbardziej jest mi przykro ze wzglêdu na Galeriê 
Kont [galeria „Chatki ¯aka”], która jest miejscem 
bardzo wa¿nym, mimo ¿e funkcjonuje w tak 
nieciekawej i powiedzia³abym umownej przestrze-
ni. Obstawiam, ¿e zostanie wyeliminowana jako 
pierwsza. Patrzê na „Chatkê” jako by³y 
nieruchomoœciowiec. To nieruchomoœæ, która 
wymaga generalnego remontu i ogromnych 
nak³adów finansowych. Okej, remont podobno 
pewny. Ale trzeba funkcjonowaæ dalej. Uniwersytet 

pójœæ krok dalej. To, ¿e wydajemy ogromn¹ kasê na 
juwenalia, to jeszcze nie znaczy, ¿e wspieramy 
kulturê studenck¹. Pamiêtam, jak z Koz¹ czy 
Patrycj¹ Bielak z Teatru Eventual robiliœmy 
korowód kozienaliowy. Mnóstwo ludzi by³o w to 
zaanga¿owanych, by³ jakiœ pomys³, scenariusz. 
Teraz studenci nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e 
zorganizowanie prostej imprezy tak¿e wymaga 
przygotowañ, wysi³ku. Myœl¹, ¿e jak maj¹ 
pozwolenie na przejœcie ulicami miasta, to impreza 
ju¿ jest gotowa. Tylko, ¿e ona nie jest zrobiona, 
tylko ju¿ na starcie spalona. Ale to trochê nasza, 
animatorów, wina. Zamiast zamykaæ siê na 
wernisa¿ach we w³asnym œrodowisku, musimy 
w³¹czaæ nowych ludzi, uczyæ ich pracy.

A kultura studencka nie upadnie od tego, ¿e 
zniknie „Chatka” lub inny oœrodek. Ona jeœli 
podupada, to z zupe³nie innych powodów. I 
zajmijmy siê tym, a nie budynkiem. Co siê stanie to 
siê stanie, przyjdzie inna w³adza, coœ innego 
postanowi, nie mamy na to wp³ywu. Rzecz¹, na 
któr¹ mamy wp³yw, jest animowanie œrodowiska 
studenckiego. Tak mi siê wydaje. 

Rozmawiali: Anna D¹browska, Ola Guliñska, 
Piotr Skrzypczak

festiwalowi filmowemu Watch docs - red.]. Jestem 
bardzo zwi¹zana emocjonalnie z Chatk¹ i 
chcia³abym, ¿eby to miejsce dzia³a³o. Dlaczego nie 
oddaæ poziomu -1 ludziom, którzy w budynku na 
Wojciechowskiej maj¹ próby swoich zespo³ów? 
Daæ ten budynek studentom. Myœlê, ¿e potrzebny 
jest gospodarz i mened¿er, a nie animator kultury, 
który bêdzie realizowa³ swoje wystawy. Mo¿na by 
sprawiæ, ¿eby ten budynek na siebie zarabia³ albo 
przynajmniej nie powodowa³ kolejnych kosztów

W Tekturze dziej¹ siê ró¿ne rzeczy, lepsze i 
gorsze, fajnie, ¿e jest. By³o spotkanie z Kazi¹ 
Szczuk¹ [w ramach organizowanego przez HF 
„Queer Fest’u” - red.]. Ona pewnie nieczêsto bywa 
w takich miejscach, ale przyjecha³a i dyskusja by³a 
œwietna. W tego typu miejscach, w Tekturze czy 
Chatce, dajemy mo¿liwoœæ poznania ró¿nych form 
sztuki, ró¿nych aktywnoœci. To, ¿e ludzie chc¹ Dody 
nie znaczy, ¿e trzeba im Dodê podaæ na tacy. A 
przynajmniej nie tylko. Ludzie nie wiedz¹ miêdzy 
czym a czym mog¹ wybieraæ, nie znaj¹ wachlarza 
mo¿liwoœci. Pawe³ Potoroczyn z Instytutu Adama 
Mickiewicza zawsze mówi, ¿e to od nas, 
animatorów czy mened¿erów kultury zale¿y, czego 
ludzie zechc¹. Oczywiœcie nie znaczy to, ¿e 
bêdziemy teraz organizowaæ imprezy kulturalne 
zupe³nie w oderwaniu od potrzeb i oczekiwañ 
spo³eczeñstwa. Ale to my mamy pokazaæ, ¿e mo¿na 

nie mo¿e pozyskiwaæ œrodków unijnych w inny 
sposób ni¿ na cele dydaktyczne. A jeœli dydaktyka 
ma utrzymywaæ „Chatkê ̄ aka”, to nie dziwiê siê, ¿e 
jest takie lobby, któremu zale¿y na zmianie funkcji 
budynku. To czysta kalkulacja. Szkoda tylko, ¿e nie 
mówi siê o tym wprost. My siê czêsto œmiejemy ze 
stylu zachodniej polityki, w której mówi siê o tym, 
¿e trudne, bolesne reformy musimy przejœæ razem, 
ale mo¿e to jest recepta. Powiedzmy wprost, ¿e 
UMCS-u nie staæ na utrzymywanie centrum kultury 
i jakoœ normalnie je po¿egnajmy, a nie w atmosferze 
afer i niesmaku, który pozostan¹.

Ola Guliñska: Skoro tak, to mo¿e dobr¹ drog¹ 
jest proces totalnej decentralizacji kultury 
studenckiej? Zupe³nie oddolnie powsta³a 
Tektura, a poniewa¿ „Chatka” jest ju¿ martwa 
od d³u¿szego czasu, wiele inicjatyw kulturalnych 
i tak przenios³o siê na wydzia³y.

Jak najbardziej. Jeszcze uzale¿nienie od dotacji 
jest czymœ, co hamowa³o rozwój. Wiadomo, ¿e ten 
kto daje miejsce i pieni¹dze, czêsto chce wp³ywaæ 
na kszta³t pracy. Pamiêtamy, jak w „Chatce” zosta³a 
usuniêta wystawa, bo siê komuœ napisy na 
koszulkach nie spodoba³y [W 2006 roku rektor 
UMCS Wies³aw Kamiñski ocenzurowa³, sprowa-
dzon¹ przez Grzegorza Linkowskiego wystawê 
„Tiszert dla wolnoœci”, która mia³a towarzyszyæ 

AKADEMIA HOMO FABER
Dobr¹ praktyk¹ Stowarzyszenia Homo Faber jest zachêcaæ do aktywnego dzia³ania w 

sferze spo³ecznej i obywatelskiej wszystkich, którzy nie lubi¹ biernie przygl¹daæ siê 
rzeczywistoœci. Ludzi, którzy chc¹ j¹ zmieniaæ, jest na pewno wielu, ale tak samo wiele jest 
powodów, dla których tego nie robi¹. Pewnego rodzaju wysi³kiem jest wy³¹czenie komputera, 
wyjœcie z domu, czy poza bezpieczne grono najbli¿szych znajomych, w którym mo¿na bez 
koñca narzekaæ, przygl¹daæ siê i komentowaæ to, co siê dooko³a dzieje.

W Akademii mamy ca³kiem podobnie. Myœlê jednak, ¿e skuteczniej. Rozmawiamy, 
s³uchamy, ogl¹damy filmy, zapraszamy goœci i trenujemy potrzebne umiejêtnoœci. Uczymy 
siê poprzez dzia³anie i kontakt z drugim cz³owiekiem.

Nasza grupa liczy oko³o 25 osób. Mamy ró¿ne wykszta³cenie, zawody, doœwiadczenia i 
oczekiwania wzglêdem siebie, jednak wszyscy znaleŸliœmy siê w Akademii z jednego 
prostego powodu - chcemy zmieniaæ otoczenie, uwra¿liwiaæ ludzi na wa¿ne kwestie 
spo³eczne, dzia³aæ w obronie praw cz³owieka. Spotykamy siê od lutego, ka¿dy miesi¹c 
poœwiêcaj¹c na inne zagadnienia. 

Mówiliœmy ju¿ o prawach mniejszoœci, dyskryminacji, globalizacji, dawnej i wspó³czesnej 
historii Polski. Oprócz spotkañ merytorycznych, staramy siê zawsze pracowaæ warsztatowo, 
wiedzê przek³adaæ na konkretne dzia³ania, te mniejsze w obrêbie grupy i wiêksze - w 
przestrzeni publicznej. Organizowaliœmy spotkania o Bia³orusi, bierzemy aktywny udzia³ w 
wydarzeniach w ramach Koñca Cenzury, wspó³pracujemy przy organizacji tegorocznego 
Festiwalu Fair Trade. Ale nie ze wszystkim wychodzimy na zewn¹trz, pracujemy w grupach, 

zdobywamy wiedzê i 
trenujemy. I to sprawia, 
¿e oprócz grupy 
zapalonych do dzia³ania 
ludzi, stajemy siê te¿ 
gronem dobrych znajo-
mych.

MARTA SIENKIEWICZ

PS. Poniewa¿ idea 
s³uszna a i praktyka 
wskazuje, ¿e ca³oœæ ma 
g³êboki sens, bêdziemy 
siê starali, by podobne 
spotkania odbywa³y 
siê ju¿ od paŸdziernika.
Wszystkich/e 
zainteresowane/ych 
odsy³amy na stronê 
www.hf.org.pl, gdzie 
bêdzie mo¿na znaleŸæ 
informacje o naborze.
Na tej stronie bêdzie 
mo¿na przeczytaæ 
relacje o wakacyjnej 
wyprawie HF, co jest 
dobrym zwieñczeniem 
roku pracy.
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UBIEKTYWNIE TOPOLSKI

 Gdyby Julio Cortázar napisa³ kiedyœ instrukcjê „Jak byæ ucieszonym”, 
brzmia³aby ona mniej wiêcej tak: stoi osóbka, otwiera usta, pokazuje 
zêby (dolne i górne), a w rêkach trzyma p³ytê w opakowaniu 
plastikowym. Na opakowaniu p³yty, któr¹ trzyma w rêkach ta osóbka, 
stoi ch³opczyk, a wo³aj¹ na niego Jónsi. Jónsi ma piórko za uszkiem i 
nagra³ swoj¹ pierwsz¹ solow¹ p³ytê pod krótkim i jak¿e znamiennym 
tytu³em Go. Jeœli Pañstwo nie wiedz¹, kto zacz ten Jónsi i dlaczego tak 
zêby szczerzê przesadnie, to ju¿ t³umaczê. Jón „Jónsi” ?ór Birgisson 
znany jest przede wszystkim jako wokalista islandzkiego zespo³u Sigur 
Rós, ale tak¿e jako autor ambientowego albumu pt. Riceboy Sleeps, 
który nagra³ ze swoim ch³opakiem Alexem Somersem i wyda³ w 
zesz³ym, dwutysiêcznym dziewi¹tym roku.
Fanem Sigur Rós siê nie nazwê, ale znaæ wszystkie p³yty znam, s³ów 
piosenek nie znam, bo znaæ siê moim zdaniem nie da (nie bez powodu 
wœród znajomych ten zespó³ funkcjonuje jako jedno wielkie 
„miauczenie”, którego nikt nie rozumie i raczej nie ma potrzeby 
rozumieæ), a ka¿de ich nowe wydawnictwo witam z otwartymi szeroko 
ramionami i z twarz¹ wykrzywion¹ b¹dŸ co b¹dŸ g³upawym uœmiechem 
(jeœli dobrze pamiêtam moja relacja z koncertu Sigur Rós w Warszawie, 
jak i recenzja ich ostatniej p³yty, zosta³y opublikowane w „Oporniku”). 
A to dlatego, ¿e muzyka Islandczyków - w g³ównej czêœci rozwlek³a, 
mglista i melancholijna - przywraca, jeœli nie radoœæ ¿ycia, to na pewno 
chêæ do tego ¿ycia. Wystarczy obejrzeæ na youtubie któryœ z ich 
koncertów i przekonaæ siê na w³asne oczy, ¿e ch³opaki nadaj¹ siê 
idealnie do zak³adu dla ob³¹kanych, gdzie mogliby w pokojach bez 
klamek miauczeæ i pitoliæ do woli. I ten w³aœnie optymizm, nazwê go 
mo¿e optymizmem idioty w kaftanie bezpieczeñstwa, wybucha z 
ogromn¹ si³¹ na Go.

Przes³ucha³em album Jónsiego kilkanaœcie ju¿ razy, mimo to nadal nie 
jestem przekonany do skocznych i radosnych dŸwiêków, które tê p³ytê 
rozpoczynaj¹ (podobnie by³o z ostatnim albumem Sigur Rós, który to 

nosi³ bardzo d³ugi tytu³ Me? su? í eyrum vi? spilum endalaust). Nie 
twierdzê jednak, ¿e s¹ one tak udziwnione, tak nienaturalne, tak 
g³upawe, ¿e nie da siê ich s³uchaæ, nie, po prostu w tym momencie moje 
przyzwyczajenie bierze górê i - ha! - po chwili zostaje zaspokojone. 
Album Go zawiera bowiem utwory, które s¹ wybuchem tej radoœci 
idioty w kaftanie bezpieczeñstwa, z wyraŸnym rytmem, tak ¿e pozostaje 
tylko powiedzieæ: „Jestem rusa³ka i biegam naga po ³¹kach, zbieraj¹c 
kwiatki”, ale tak¿e i typowo sigurorosowate (zabijcie za ten 
przymiotnik) - rozwlek³e i narastaj¹ce, z g³êboko ukrytym optymizmem 
wspomnianego ju¿ idioty. Idealnym przyk³adem bêdzie tutaj „Tornado”, 
w którym to utworze Jónsi zestawia niewinnoœæ dziecka z bezlitosnym 
¿ywio³em jego dorastania, i który to utwór wykluwa siê nieœpiesznie 
wraz ze s³owami: „You grow, you grow like tornado,/ You grow from the 
inside/ Destroy everything through/ Destroy from the inside”.
Na koniec trzeba by jeszcze dodaæ, ¿e falset Birgissona reaguje na jêzyk 
angielski (do tej pory pos³ugiwa³ siê raczej islandzkim) w sposób dla 
mnie zadziwiaj¹cy - przyznacie mi chyba Pañstwo racjê, ¿e jak siê 
cz³owiek przyzwyczai do tego, ¿e od pocz¹tku do koñca nic nie rozumie, 
to moment, w którym zaczyna coœ niecoœ z tych „miauczeñ” czaiæ, 
mo¿na podsumowaæ tylko jednym wielkim uœmiechem. Skierowanym 
do odtwarzacza p³yt. Do dziewczyny, ch³opaka, œciany. Albo do samego 
siebie, jak kto woli - bo nie uœmiechaæ siê przy Go Jónsiego zwyczajnie 
nie wypada.

MACIEJ TOPOLSKI

Jónsi, Go, EMI Music Poland 2010.

UŒMIECH PROSZÊ

WYDANE NA 
PASTWÊ WIDZÓW

Ale o tym nie opowiem, po prostu... „Szkoda, ¿e 
Pañstwo tego nie widz¹”.

Czytelnik w Fotoplastikonie nie jest wiêc tylko 
obserwatorem i œwiadkiem rozwoju techniki, jest 
te¿ czêœci¹ fotografii. Bo ci wszyscy, mówi Jacek 
Dehnel, którzy patrz¹ w czarne oko obiektywu, 
widz¹ przecie¿, jak im siê przygl¹dasz, widz¹, jak 
ich próbujesz czytaæ, jak nachylasz twarz nad 
ksi¹¿k¹. Gdzieœ tam, „po drugiej stronie miejsca i 
czasu”.

MACIEJ TOPOLSKI

Jacek Dehnel, Fotoplastikon, W.A.B., Warszawa 
2009.

wiadomo by³o, ¿e oprócz cz³owieka z aparatem jest 
jeszcze inny - z detonatorem, który sprawi, ¿e 
konstrukcja u³o¿y siê „zgodnie z prawami 
pirotechniki i teori¹ chaosu”. Ale czytelnik jest tu 
tak¿e œwiadkiem rozwoju fotografii, która 
„zdejmuje” kota w 1/200 sekundy albo zatrzymuje 
chwilê, kiedy z cia³a wyp³ywa dusza. Warto tak¿e 
wspomnieæ o przera¿aj¹cym cyklu zdjêæ 
zatytu³owanych „Objazdowy Teatr Okulistycznej 
Grozy Karla Wessely”, który dziêki wykorzystaniu 
stereoskopii, przedstawia rozwarte palcami powieki 
i przera¿one oczy, przys³oniête bielmem, katarakt¹ 
lub oœlepione ostrym opi³kiem. Po kilku stronach 
pojawia siê 43-letni mê¿czyzna pokryty bliznami. 

Fotoplastikon to niepokoj¹ca ksi¹¿ka, ksi¹¿ka, 
która wpuszcza czytelnika w gêsty ci¹g pytañ i 
w¹tpliwoœci: gdzie najgroŸniejszy jest aparat, a 
najbardziej bolesne - puste i ogromne, „wydane na 
pastwê widzów” oko zabitego zwierzêcia, które ktoœ 
podtrzymuje za nogi. Bo czym¿e jest fotografia? Co 
zatrzymuje, a co przepowiada? Dlaczego lustro 
wody jest podobne do zdjêcia? Czy jest mo¿e jak¹œ 
wskazówk¹? Czy uœmiech jednego z mê¿czyzn, 
siedz¹cych w ³ódce, mo¿e coœ czytelnikowi 
powiedzieæ?

Wa¿na staje siê wiêc tutaj wyobraŸnia i to, co 
cz³owiek XXI wieku chcia³by za jej pomoc¹ 
widzieæ, a chce przede wszystkim „¿eby bola³o, 
¿eby jakoœ bola³o”. Ale jak? I dlaczego umys³ ludzki 
dzia³a na tej w³aœnie zasadzie, dlaczego podsuwa te - 
a to najwa¿niejsze z pytañ stawianych w tej ksi¹¿ce - 
nie inne skojarzenia?

Teksty do Fotoplastikonu powstawa³y 
przewa¿nie w jeden dzieñ. S¹ jak b³ysk magnezji, 
poza tym skrz¹ siê humorem i erudycj¹, którymi 
Dehnel wobec niewzruszonej i niezdobytej 
fotografii pos³uguje siê jak broni¹. Celnie i z 
niezwyk³ym wyczuciem, nieraz zaskakuj¹c, nieraz 
nawet oburzaj¹c. I tak Bracia Lumiere robi¹ „fiki-
miki z perforacj¹ taœmy celuloidowej” i czas rusza, 
zaczyna graæ muzyka. Jest rozbijaj¹cy figurki 
bo¿ków ksi¹dz Wieczorek na misji w lesie 
bananowym. W Bia³ym Domu zasiada Johnson, 
gdzie w jednym z setek pokoi stoi fotel, z którego 
wyskakuje g³owa niedŸwiedzia grizzly. Niedaleko 
wspina siê wie¿a Eiffla i przebiega rewolucja 
seksualna. Pojawia siê Theodore Gericault i Tratwa 
Meduzy, jest Charon Joachima Patinira i Bruno 
Schulz z d³ugow³os¹ Ann¹ Csillag. Wznosz¹ siê 
pierwsze wie¿owce, a jak wie¿owce to Ebbets ze 
swoimi ch³opakami, jedz¹cymi œniadanie nad 
Nowym Jorkiem. Gdzieœ tam Nadar i wystawa 
impresjonistów. A na koniec George Sand 
wygl¹daj¹ca „trochê jak sympatyczna ciotka, a 
trochê jak pañcia w pretensjach”.

Najwa¿niejszy jest tu jednak czas. Fotoplastikon 
to pochwa³a przemijania, z drugiej jednak strony 
wyra¿a niemo¿noœæ dosiêgniêcia tego, czego nie 
widaæ, co jest poza kadrem. Czytelnikowi pozostaje 
wiêc gdybanie i lupa, przez któr¹ mo¿na najwy¿ej 
coœ uœciœliæ, co koñczy siê prawie zawsze niezbyt 
zabawn¹ puent¹. Jakby ju¿ z pierwszymi s³owami 

Ekfrazy pisa³ Homer, pisa³a i Wis³awa 
Szymborska, teraz czas na Jacka Dehnela. Pierwsze, 
co przysz³o mi do g³owy, gdy zetkn¹³em siê z jego 
Fotoplastikonem, to myœl, ¿e te¿ nikt wczeœniej na 
stworzenie literackiej paralaksy nie wpad³. Pomys³ 
wydaje siê bowiem banalny. Wzi¹æ zdjêcie z XX 
wieku i szczegó³owo je opisaæ: szklanka po 
szklance, twarz po twarzy, nadgarstek, oczy. Dehnel 
doda³ jednak do zamieszczonych w ksi¹¿ce 
fotografii kolejny wymiar, gdy¿ Fotoplastikon to 
nie tylko gra autora z odbit¹ na papierze 
przesz³oœci¹, to tak¿e zabawa z odbiorc¹.

W nowej ksi¹¿ce autora Lali znalaz³o siê 166 
zdjêæ (najstarsze pochodzi z roku 1862) 
wydobytych na œwiat³o dzienne z pude³ i albumów, 
dla których autor „tylko tyle” mo¿e zrobiæ. 
Bêd¹cych prezentami od przyjació³ albo kupionych 
od starych kobiet na pchlim targu lub mê¿czyzn, 
którzy sprzedaj¹ zepsute telefony zaraz obok dzie³a 
Stendhala. Jeszcze innych, które pochodz¹ z aukcji 
internetowych, gdzie: „Piêæ z³otych to okazja, 
piêtnaœcie - norma, trzydzieœci - dro¿yzna”. 
Znalaz³o siê w tej ksi¹¿ce tak¿e miejsce dla 
fotografii, której - ze wzglêdu na cenê - Jackowi 
Dehnelowi nie uda³o siê zdobyæ. Mimo to poœwiêci³ 
jej jeden ze stu tekstów, w sk³ad których wchodz¹ 
obok krótkich wspomnieñ z czasów studiów i 
pierwszych podrygów literackich, tak¿e minieseje o 
sztuce, quasi-felietony czy prozy poetyckie.

Fotoplastikon wychodzi od zdjêæ, jak niegdyœ 
robi³y to z ikon¹ emblematy. Jacek Dehnel próbuje 
zajrzeæ w g³¹b fotografii, przenikn¹æ j¹, 
przenicowaæ. I choæ przenosi siê w przesz³oœæ, trafia 
do ogrodu, gdzie dwóch botaników, ogrodnik oraz 
sprzedawca win i ch³opiec pozuj¹ do zdjêcia, to 
mo¿e tylko podaæ (ale tylko wtedy, jeœli ktoœ 
zanotowa³ to na odwrocie) ich imiona i nazwiska, 
mo¿e jedynie uwieczniæ uwiecznione. A to jest 
ma³o. Zawsze bowiem pozostanie coœ, czego podaæ 
i uwieczniæ nie bêdzie w stanie, jak przyci¹gaj¹ca 
wzrok biel koszuli ch³opca, i le¿¹ca przed nim 
szmata, a na niej - nie wiadomo - kamieñ czy 
warzywo. Przy kolejnym zdjêciu tak¿e nie wie, jaka 
jest prawda. Jak to jest, ¿e panienka Henia ma 
swojego „Jedynego Kochanego Henryczka” i 
jednoczeœnie przeprasza go „¿e siê oœmiela pisaæ”. 
Bo kto wie, czy on taki kochany, czy jakiœ inny 
„kochanek pod³y”?
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„Opornik - Gazeta Obywatelska” jest bezp³atnym 
magazynem tworzonym i wydawanym przez Stowarzyszenie 
Homo Faber.

ZnaleŸæ go mo¿na wszêdzie tam, gdzie s¹ zwi¹zani z nami 
ludzie: w szko³ach, na uczelniach, w klubach, niektórych pubach 
i kawiarniach.

Zawsze mo¿na go dostaæ w siedzibie Stowarzyszenia (ul. 
Krakowskie Przedmieœcie 39)  i Sklepie Cynamonowym (ul. 
Grodzka 21).
  Internauci zawsze mog¹ zajrzeæ do wirtualnego wydania gazety 
na www.opornik.lublin.pl.

Wszystkich i wszystkie zainteresowane zapraszamy do 
wspó³pracy - piszcie do nas na adres: opornik@hf.org.pl.

Lublin has been a multicultural place for centuries. It has experienced a mixture of 
nationalities, religions and languages. The Second World War ruined this status.
In the 21st century, Lublin craves to be an open and friendly city, enjoying its 
multicultural character, gathering people from all around the world.
Students are the largest group of foreigners. They constitute a significant group of more 
than one thousand people, but they are invisible - they rarely engage in cultural and 
social events. We want to change this.

In the middle of 2009, we initiated a two and a half year project, "Welcome to Lublin", 
which is supposed to integrate foreigners. To integrate means to bring the city closer to 
foreigners, but also to change the approach of Lublin citizens towards them.

Walkthroughs, workshops, meetings. Monitoring of institutions, legal assistance, 
cooperation with offices. Office and the Internet webpage. We already have our 
"Kapownik"(a notebook).

Homo Faber
More at www.hello.lublin.pl 

WELCOME TO LUBLIN

PAÑSTWO ZASTÊPCZE
do produktu, który pod koniec 
lat 70. wypuœci³o na rynek 
WSS Spo³em.

Obecnie na rynku jest sporo 
produktów które s¹ „...-
podobne” w tym czekolady. 
Ale nikt sie tym tak oficjalnie 
nie chwali, no i nie u¿ywa 
tego skompromito-wanego 
okreœlenia. A zatem - warto 
czytaæ, co tak naprawdê jest w 
œrodku tego, co kupujemy.

Etykiety zastêpcze pojawi³y siê w latach ‘80 i 
by³y uproszczon¹ (jak widaæ) etykietk¹ dla 
ró¿nych produktów. Ich pojawienie siê wi¹za³o 
siê z niewydolnoœci¹ systemu produkcji, 
brakiem papieru, farby drukarskiej. Dlatego te¿ 
do ich wykonania niejednokrotnie s³u¿y³y 
etykiety innych produktów, których akurat nie 
produkowano.

Etykieta zastêpcza wina na zdjêciu powy¿ej 
jest wykonana z innej etykiety - Kordia³ o 
smaku jab³kowym, który wyprodukowa³y 
Mazowieckie Zak³ady Przemys³u Owocowo-
Warzywnego P.P. w Tarczynie zak³ad w Warce 
nad Pylic¹.

Obok etykiet zastêpczych pojawi³y siê te¿ 
wyroby „...-podobne”. Najbardziej znanym jest 
Wyrób Czekoladopodobny. Ci, którzy go 
spróbowali, nie mieli w¹tpliwoœci, jak du¿o jest 
podobieñstw miedzy nim a czekolad¹, a to z 
tego powodu, ¿e w produkcji zamiast t³uszczu 
kakaowego u¿yto oleju roœlinnego (np. 
rzepakowego). I nijak nie da³o siê oszukaæ 
w³asnego podniebienia, ¿e to jest to.

CIEP£E LODY

Ciep³e lody te¿ by³y troche udawane. Niby 
w³oskie, ale tanie i z pianki (baaardzo s³odkiej). 
Podajemy przepis ¿ycz¹c udango rejsu do PRL-
u:

Sk³adniki na 6-8 sztuk:
- pó³ szklanki wody
- pó³torej  szklanki cukru
- pó³ ³y¿eczki octu
- 3 bia³ka z jajek
- kubki waflowe

Ugotowaæ syrop z wrz¹cej wody, cukru i octu 
tak, aby gêstniej¹cy zostawia³ za sob¹ „nitkê”. 
Ubiæ na sztywno pianê z bia³ek. Do piany laæ 
cieniutkim strumieniem syrop mieszaj¹c 
energicznie, po czym umieœciæ na parze i ubijaæ 
a¿ do zgêstnienia. Zdj¹æ masê z pary, wstawiæ 
do naczynia z zimn¹ wod¹ i ubijaæ nadal do 
wystudzenia masy. Mo¿na j¹ do smaku 
doprawiæ sokiem np. z cytryny, malinowym 
(bez cukru) lub kakao. Gotow¹ masê na³o¿yæ 
do wafelków i ewentualnie polaæ czekolad¹.

Na przes³odzenie mo¿na zaserwowaæ goœciom 
Polo Cocktê (znów dostêpn¹), a nawi¹zuj¹c¹ 

 BLOK ( PRAWIE)  CZEKOLADOWY

- kostka margaryny
- szklanka skondensowanego, s³odzonego 
mleka
- 1,5 szklanki mleka w proszku
-  4 czubate ³y¿ki kakao
- pó³ szklanki ulubionych orzechów
- trzy czwarte  szklanki cukru
- 2 opakowania (200 gram) herbatników

Do stopionego mas³a dodaj skondensowane 
mleko. Podgrzewaj ca³y czas pilnuj¹c, aby siê 
nie zagotowa³o. Mieszaj¹c, dodawaj po kolei 
cukier, mleko w proszku i kakao. Do gor¹cej 
jednolitej masy wmieszaj posiekane orzechy i 
pokruszone herbatniki. Wy³ó¿ masê do 
wysmarowanej mas³em foremki i odstaw do 
ostygniêcia. W³ó¿ do lodówki, a kiedy blok 
ca³kiem stwardnieje, pokrój na kawa³ki. 

Gierek przeje¿d¿a obok wielkiej kolejki za 
miêsem. Wysiada i mówi: - Pomogliœcie mi, to i 
ja wam pomogê.
Godzinê póŸniej pod sklep podje¿d¿a 
ciê¿arówka. Wy³adowuj¹ krzes³a. 

Co to jest: d³ugie, pokrêcone, od¿ywia siê 
g³ównie nabia³em? Kolejka do miêsnego.

Na zjazd PZPR zaproszono Indirê Gandhi, aby 
nauczy³a Polaków ¿ywiæ siê bez wo³owiny, i 
Goldê Meir, aby opowiedzia³a, jak od¿ywiaæ 
siê bez wieprzowiny.

NAJDRO¯SZA WODA - W POLSKIEJ KIE£BASIE.
NAJTAÑSZA - W POLSKIEJ PRASIE. 

WCIO PD   T
OE WZ S AY RZ

DA KG AA  Z T
OE WZ AS Y RZ

Dialog w sklepie:
- Pó³ kilo zwyczajnej proszê.

- Nie ma.
- To pó³ kilo pasztetowej.

- Te¿ nie ma. Jest tylko to, co widaæ.
- To pó³ or³a poproszê. 

Dlaczego Polskê w czasach PRL  podzielono 
na 49 województw?

¯eby w totolotku losowaæ, do którego rzuciæ 
miêso.

„Mona Li¿e”, „W pustyni siê puszcza”, „Wolê Speeda ni¿ 
Kafkê” to wulgarnie brzmi¹ce slogany rozpoczêtej niedawno 
kampanii promuj¹cej kulturê. Prowadz¹ j¹ Obywatele Kultury 
- nieformalny i woluntarystyczny ruch obywatelski na rzecz 
zwiêkszenia nak³adów na kulturê do co najmniej 1% bud¿etu 
pañstwa oraz zmiany zasad zarz¹dzania i finansowania 
kultury.
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Aby napiêtnowaæ skandaliczne praktyki chiñskiego rz¹du 
dopuszczaj¹ce ³amanie praw cz³owieka, torturowanie 
wiêŸniów i ich egzekucje, agencja Saatchi&Saatchi z Nowego 
Jorku przygotowa³a na zlecenie Amnesty International 
oryginaln¹ kampaniê ambientow¹.

Za noœnik informacji pos³u¿y³y pa³eczki, nieod³¹cznie 
kojarzone z chiñsk¹ kuchni¹, które po wyjêciu z papieru 
okazuj¹ siê par¹ o³ówków. Opakowanie pa³eczek zawiera 
prost¹ instrukcjê: 
1. Z³ap je kciukiem i mocno przytrzymaj 
2. Napisz do chiñskiego rz¹du, by pomóg³ zakoñczyæ tortury. 
3. Nie pozwól, by ³amanie praw cz³owieka przez chiñski rz¹d 
okry³o ten kraj z³¹ s³aw¹ 
4. Podejmij dalsze dzia³anie na amnesty.org/China.

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Solidarnoœci z Osobami 
Uzale¿nionymi od Substancji Psychoaktywnych (26.06) na 
skrzy¿owaniu ul. Górczewskiej i Al. Prymasa Tysi¹clecia w 
Warszawie powsta³ mural poœwiêcony problemom polskiej 
polityki narkotykowej.

Motywem przewodnim projektu jest has³o „Leczyæ zamiast 
karaæ”. Na murze namalowane s¹ sylwetki postaci, które 
swoimi wypowiedziami postuluj¹ liberalizacjê polskiego 
prawa dotycz¹cego narkotyków, popieraj¹ leczenie 
substytucyjne oraz przypominaj¹, ¿e uzale¿nienie jest 
chorob¹. Niektóre z nich nosz¹ czerwon¹ wst¹¿kê na znak 
solidarnoœci z osobami zaka¿onymi HIV, zaœ przekreœlona 
liczba 62.1 na koszulce jednej z nich odnosi siê do postulatu 
zniesienia karania za posiadanie ka¿dej iloœci œrodków 
psychoaktywnych (dotycz¹cy tego artyku³ w polskiej ustawie 
o przeciwdzia³aniu narkomanii ma w³aœnie ten numer).

Swoich twarzy u¿yczy³y trzy pacjentki programów 
metadonowych - Marta Gaszyñska, Emilia Kwieciñska i 
Marzena ¯elazo - oraz dr Karina Chmielewska z Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii, Kasia Malinowska-Sempruch z Open 
Society Institute, pose³ Marek Balicki, muzyk Tomasz 
Lipiñski i prof. Wiktor Osiatyñski.
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