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Tryb powstawania czasopisma dzielił się na kilka 
etapów. Po wyborze tematu czasopisma stud-
enci proponowali tematy, które następnie pod-
dawaliśmy dyskusji. Pojawiły się propozycje 
artykułów, reportaży, wywiadów i materiałów 
wizualnych. Wybraliśmy osoby, które miały 
pełnić kluczowe funkcje redakcyjne, ustaliliśmy 
precyzyjny grafik. Następnie studenci rozpoczęli 
pracę nad poszczególnymi materiałami. Etap 
projektowania, składu oraz druku realizowaliśmy 
wspólnie z Pracownią Struktur Mentalnych 
prowadzoną przez Łukasza Izerta i Kubę Marię 
Mazurkiewicza.

Poza dotyczy postaw, fenomenów i wyda-
rzeń nietypowych, funkcjonujących na obrzeżach, 
zapomnianych i przeoczonych. Kilka tekstów 
odnosi się do marginesów współczesnej kultu-
ry. Franciszek Smoręda pisze o fenomenie kina                                
sąsiedzkiego (nie mylić z autorskim), a Aleksandra 
Szczęsna analizuje projekt Mikro Teatru animowa-
ny przez Komunę // Warszawa. Zuzanna Wilska 
przeprowadziła obszerny wywiad ze swoim ojcem, 
Maciejem Wilskim, współtwórcą legendarnej 
Praffdaty – grupy aktywnej na przełomie lat 80. 
i 90. Praffdata – kolektyw działający na pograni-
czu muzyki i sztuk wizualnych – w historiografii 
artystycznej traktowany jest jako uzupełnienie 
bardziej „poważnych” formacji artystycznych (jak 
choćby Gruppa). W „Poza” pokazujemy Praffdatę 
tak, jak na to zasługuje, czyli jako zjawisko w pełni 
autonomiczne. Z kolei rozmowa Antoniny Ulatow-
skiej ze Zbigniewem Rogalskim (pod znamiennym 
tytułem Każdy ma prawo zdezerterować) odnosi 
się do specyficznej postawy malarza – postawy 
zarówno życiowej, jak i artystycznej. „Tyle się 
dzieje dookoła, że gdyby nie silny imperatyw, aby 
sobie wyrąbać ten kwadrat dla siebie, można by 
się w tym wszystkim rozpłynąć” – mówi Rogalski 
o byciu „poza”.

W „Poza” silnie obecny jest także temat 
społecznego zaangażowania i rozmaitych inicjatyw 
oddolnych. Agata Ostrowska opowiada o koope-
ratywach, czyli alternatywnym modelu handlu 
podstawowymi produktami spożywczymi – nie dla 
zysku, za to z jak największą dbałością o jakość. 
Z kolei Aniela Starzyńska pisze o prowadzonej 
przez autystów kawiarni Życie Jest Fajne.

Dwa materiały przygotowała Magdalena 
Mazur. W tekście Fuck your gender. O polskich 
drag kings autorka przygląda się tytułowemu 
zjawisku – marginalnemu nie tylko w kontekście 
heteronormatywnej polskiej codzienności, ale 
także zjawiska drag queen, w pewnym stopniu już 

oswojonego i poddanego popkulturowej obróbce. 
Z kolei rozmowa z Andrzejem Przywarą dotyczy 
nikłej obecności Fundacji Galerii Foksal w interne-
cie i związanej z tym faktem polityce informacyjnej 
galerii.

Tytułowe zagadnienie zostało potraktowa-
ne także w bardziej metaforyczny sposób. Poza 
doczesność zajrzała Zuzanna Kramarz, jednak jej 
artykuł o kremacji dotyczy jak najbardziej doraź-
nych zagadnień – z polityką na czele. W końcu – 
Dagmara Brzeziecka kreśli genezę zjawiska druku 
niezależnego od samizdatu, przez kserowane ziny, 
aż po technikę risografii. „Poza” wydrukowaliśmy 
właśnie na RISO.

Całość uzupełniają materiały ilustracyjne. 
Emilia Bravo wyselekcjonowała zestaw rzeczy 
i zjawisk niezmiennych – poza czasem i historią. 
Jest tam i zdrada, i rekin (pierwsze pojawiały się 
na Ziemi 419 milionów lat temu), i koło – a także 
wiele innych. Marta Kotkowska szukała na Insta-
gramie zdjęć z hasztagiem #artistico – powstała 
mozaika kuriozów, oddolnej kreatywności, kiczu, 
amatorskich wytworów plastycznych… Czyli tego 
wszystkiego, czego współczesny świat sztuki nie 
oznaczyłby hasztagiem #art. Ta sama autorka 
prezentuje flagę i podstawowe informacje do-
tyczące utopijnej monarchii: Królestwa Kabuto 
założonego przez Mieszka Makowskiego w gminie 
Wolanów. Blok materiałów wizualnych zamyka 
wybór logotypów amatorskich drużyn piłkarskich 
z Warszawskiej Ligi Futbolu. Ta podwórkowa he-
raldyka pokazuje inne, ironiczne oblicze polskiego 
futbolu. Znajdziemy tu takie drużyny jak Gloria 
Victis, WHITE POWdER, Phoenix Warsaw FC. TSP 
2012 Szatańskie Pęto Warszawa czy Wybrzeże 
Klatki Schodowej. 

Tak, w największym skrócie, prezentuje się 
pierwszy numer magazynu „Poza”. Zapraszamy do 
lektury!  •

wstęp

Magazyn „Poza” stanowi zwieńczenie zajęć Tekst w polu 
sztuki. Typologie i sposoby użycia prowadzonych przeze 
mnie na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP 
w Warszawie dla studentów II roku studiów licencjackich. 
Zajęcia odbywały się w semestrze zimowym 2016/2017.

tekst: Jakub Banasiak

żadnych ograniczeń zarówno co do treści, jak 
i formy projektowanego czasopisma (format,                                                                                      
rodzaj papieru, liczba stron, kolor itp.). Jedynym 
warunkiem był jego generalny charakter – zało-
żono, że wydawnictwo będzie posiadać wiodący 
temat lub motyw. Takie ujęcie miało sprowoko-
wać studentów do myślenia o czasopiśmie jako 
zamkniętej całości, kompozycji złożonej z elemen-
tów, które winny pracować na siebie nawzajem.

Na realizację zadania przeznaczono 
dziewięć jednostek dydaktycznych. W tym                                 
czasie sala wykładowa zamieniała się w redakcję.                

Po wykładach wprowadzających i serii ćwi-
czeń studenci mieli za zadanie wymyślić, zaprojek-
tować, a następnie wydrukować numer „zerowy” 
hipotetycznego tytułu. Podstawowe założenie było 
takie, że ma być to w pełni profesjonalne pismo – 
studenci wiedzieli, że jego kopie zostaną wręczone 
Radzie Pracodawców WZKW, a także rozesłane do 
kluczowych instytucji związanych z kulturą współ-

czesną. Aktywne uczestnic-
two w zadaniu było warun-
kiem zaliczenia przedmiotu.
Studentom nie narzucono 
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czuliśmy się 
w tym świecie 
jak wariaci 
rozmowa z Maciejem Wilskim

Praffdata dla każdego była czymś innym. Dlatego właśnie 
mogliśmy koegzystować – bo dopóki któremuś z nas nie 
przeszkadzało coś naprawdę mocno, dopóty mogliśmy iść 
dalej w naszych działaniach. Jeśli któryś z nich chciał 
nadać naszemu działaniu konkretny sens, nie oponowaliśmy.

tekst: Zuzanna Wilska

Czym właściwie była Praffdata?
Na wstępie i przede wszystkim chcę             

powiedzieć, że wszystko, co padnie w tym wywia-
dzie jest moim subiektywnym odbiorem tamtych               
wydarzeń. Podkreślam to, ponieważ podejrzewam, 
że  Praffdata dla każdego jest czymś innym. Wra-
cając do pytania: moim zdaniem Praffdata to Jarek 
Guła. On był prowodyrem, twórcą tego przedsię-
wzięcia, głównym organizatorem, człowiekiem 
albo kosmitą – to zależy, z której strony patrzysz. 

Ile osób było w grupie?
Jeśli chodzi o podstawowy skład, to byli to 

właśnie Jarek Guła, Sylwian, cholera wie jak on ma 
na imię, Dudi, czyli Jarosław Burchard, to akurat 
pamiętam, i Jakubek – Andrzej Jakubek. To był 
trzon Praffdaty. Natomiast przez to, że Praffdata 
była formą otwartą, różni ludzie się przez nią prze-
toczyli.
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Ty dołączyłeś po pewnym czasie. Jak pier
-wszy raz spotkałeś się z Praffdatą? 

To było zaraz po tym jak skończyłem 
warszawską ASP, dyplom miałem w 1984 roku 
w pracowni profesora Gierowskiego. Wtedy 
miałem ideę, żeby malować wspólnie z ludźmi, 
z przyjaciółmi. Zaprosić ich do happeningu 
polegającego na tym, że do muzyki maluje się 
obraz. Wtedy moja starsza siostra – Margola – 
przez swoje wyjątkowo towarzyskie usposobienie, 
prowadziła, można powiedzieć, dom otwarty 
w swoim mieszkaniu na Bernardyńskiej. Cały 
czas przewalała się przez to miejsce masa 
ciekawych ludzi. To właśnie tam poznałem 
Faustyna Chełmeckiego, którego malarstwem 
bardzo się zafascynowałem, i którego zaprosiłem 
do zrealizowania mojego pomysłu. Margola 
zasugerowała mi, że jako muzyków powinienem 
zaprosić chłopaków z Praffdaty – uważała, że 
mają wystarczająco otwarte głowy i na pewno się 
zgodzą. Tak właśnie się stało. Praffdata działała 
już wtedy w ramach SOS-u, czyli Szkolnego 
Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Wszyscy 
członkowie grupy uczęszczali do tego liceum, 
więc, jak można się domyślić, był to zbiór ludzi 
nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie, 
nie mieszczących się w żadnych formach,                 
nie nadających się do zwykłych szkół. 

Jak staliście się zespołem?
Z jednej strony zostałem do Praffdaty 

w pewnym sensie dokooptowany, z drugiej – to ja 
zaprosiłem Praffdatę do mojego pierwszego 
działania publicznego w Stodole, w 1986 roku. 
Szybko żeśmy się zaprzyjaźnili – właściwie już pod-
czas przygotowań do koncertu. Im się spodobało to, 
co my robimy z Faustynem Chełmeckim, a nam się 
spodobało to, co robią oni. 

Opowiesz o tym wieczorze?
Bardzo możliwe, że ten happening miał jakiś 

temat, ale ja go teraz nie pamiętam. Specjalnej 
treści nie zawierał, co dla nas było dość częste. 
Jeśli w ogóle się pojawiała, to miała się w tajem-
niczy sposób sama wyjawiać, albo wręcz objawiać.       
Czasem miało to wszystko jakąś ideę przewodnią 
albo temat, który miał być podstawą, ale to się 
nigdy nie trzymało kupy i w trakcie realizacji na-
bierało zupełnie innego wymiaru, zaczynało dążyć 

w zupełnie inną stronę – 
a myśmy z tym nie walczyli. 
Na przykład nikt nie był 
w stanie przewidzieć, czy 

Łączyła nas miłość do       
wolności – albo któryś za 
nią tęsknił, albo czuł, że to 
jest jedyny sensowny sposób 
działania. Jak wszysko  
dookoła jest bez sensu, to 
co można robić? Coś równie  
bezsensownego, ale przy 
czym można się bawić.

Na poprzedniej stronie: 
Koncert w SOS-ie, Warszawa, 1986

Po prawej: Ariergarda, pokój Praffdaty, 
festiwal sztuki niezależnej, 1987
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Co było po koncercie w Stodole?
Po debiucie w Stodole graliśmy koncert 

w SOS-ie. Dyrektorem szkoły był wtedy Jac Jaku-
bowski – psycholog, który miał bardzo pozytyw-
ne podejście do młodych gniewnych. Wierzył, że 
z tych wariatów mogą wyjść ciekawi ludzie i robił 
wszystko, żeby ułatwić im odnalezienie się. Orga-
nizował mnóstwo zajęć dodatkowych, warsztaty, 
koła zainteresowań. Jacowi chodziło o to, żeby ci 
nieprzystosowani do życia w społeczeństwie ludzie 
zdali maturę. Jego strategia była prosta: dawał im 
lewą i prawą rękę wolną, a w zamian za to prosił, 
żeby podeszli do egzaminu. To działało. Dzięki 
takiemu podejściu wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele byli jedną załogą, a ludzie dawali sobie radę 
z opresyjną rzeczywistością. Myślę, że to właśnie 
te dogodne warunki były bezpośrednim powodem 
powstania Praffdaty, która wtedy była grupą jedno-
czącą uczniów i nauczycieli: 
Duduś był nauczycielem, 
Sylwian, Guła i Jakubek byli 
uczniami. 

Koncert w SOS-ie, Warszawa, 1986

dekoracja wytrzyma próbę bojową lub czy żywio-
łowa publiczność nie zareaguje na nią w sposób                                                                                         
destrukcyjny. W Stodole właściwie  każdy 
mógł podejść i sobie coś namalować, poza tym                                                                         
biegały tam dzieciaki i też malowały. Pod ko-
niec imprezy zaczęło być niebezpiecznie: ob-
raz był wielki, wysoki, malowaliśmy na stołach 
barowych pokrytych śliskim plastikiem. Farba 
się gęsto lała, wszyscy byli nią ubrudzeni. Ci, 
którzy chcieli malować wysoko, musieli wcho-
dzić na te śliskie stoły. Nagle wszystko zaczę-
ło się przewracać – demolka totalna, która 
też jest charakterystyczną cechą działania                                                                                          
Praffdaty. Niby pierwsze wystąpienie firmowałem 
ja, bo dałem pomysł, ale później wszyscy równo 
brali w tym udział i efekt był zależny od zespołu. 

Czy od tego wieczoru wasza relacja jakoś się 
zmieniła?

Tak, my się po prostu zaprzyjaźniliśmy. 
Po imprezce wszyscy bardzo cieszyliśmy się  
z naszego sukcesu, więc postanowiliśmy współ-
pracować. Nie był to konkretny moment, wszyscy 
poczuli po prostu szansę na ciekawe doświadcze-
nia.

Jak myślisz, co sprawiło, że Praffdata zadziałała 
jako zespół?

Łączyła nas miłość do wolności – albo 
któryś za nią tęsknił, albo czuł, że to jest jedyny 
sensowny sposób działania. Jak wszystko dookoła 
jest bez sensu, to co można robić? Coś równie 
bezsensownego, ale przy czym można się bawić. 
Nasze działanie zawsze wiązało się z balangą –    
nie wiedzieliśmy gdzie kończy się impreza, a gdzie 
zaczyna performans. Koncert bardzo często był 
zwieńczeniem wielkiej zabawy, która miała miejsce 
chwilę przed. Podczas przygotowań na przy-
kład wypijaliśmy butelkę spirytusu z coca-colą,        
naspawaliśmy się trawą i dopiero wychodziliśmy 
na scenę.

Czy poza występami też spędzaliście ze sobą 
czas?

Tak, były takie momenty kiedy po prostu 
razem żyliśmy. Jak nie było koncertów, to się spo-
tykaliśmy i robiliśmy imprezy wewnętrzne. Szliśmy 
na przykład na spacer do lasu. Wydźwięk artystycz-
ny takiego wydarzenia nie był wcale mniejszy, niż 

wydarzeń oficjalnie nazwa-
nych artystycznymi – różnica 
polegała tylko na obecności 
publiki lub jej braku. 

Czasem miało to wszystko 
jakąś ideę przewodnią, 
albo temat, który miał być 
podstawą, ale to się nigdy nie 
trzymało kupy i w trakcie 
realizacji nabierało zupełnie 
innego wymiaru, zaczynało 
dążyć w zupełnie inną stronę.
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gimnastycznych materacach. Nie rozkładaliśmy 
krzeseł, bo baliśmy się, że nie przetrwają. Koncert 
zaczynał się z zamkniętymi drzwiami – nikogo nie 
wpuszczaliśmy, póki każdy członek zespołu nie był 
na swoim miejscu. My, z Faustynem, byliśmy na 
froncie, przed sznurkami. Kiedy kapela zaczęła 
grać, otworzyliśmy drzwi, wpuściliśmy publicz-
ność i rozpoczęliśmy swoją akcję przedzierania 
się przez zasieki. Jak już udało nam się je zdemon-
tować, plącząc się w nich, rozplątując je i zrywa-
jąc, przedarliśmy się do ściany i powiększaliśmy 
małe dziury. Wtedy co poniektórzy zaczęli się 
przyłączać. Zawsze byliśmy za tym, żeby się ludzie 
się do nas przyłączali, chociaż nigdy ich do tego 
nie zachęcaliśmy. Chcieliśmy, żeby sami poczuli 
potrzebę robienia tego, co my. No i w taki sposób 
legła w gruzach tekturowa ściana, ukazała się sce-
na – chaos. Michał zaczął śpiewać z ambony teksty 
z Biblii na przemian z czerwoną książeczką Mao 
Tse Tunga. Muzyka zaczęła nabrzmiewać, rozkrę-
cać się, było bardzo głośno i spektakularnie.

Druty kolczaste, poszerzanie otworów w murze – 
to dość wymowna aranżacja. Możesz opowiedzieć 
o stronie politycznej działaności Praffdaty?

Tu mogę w takim razie wrócić do tego, 
jak kto widzi Praffdatę. Mnie nigdy nie interesowała 
jej  wymowa polityczna, natomiast chłopaków 
tak, choć w różnym stopniu. Mnie interesowało 
samo zdarzenie plastyczne. Jeśli któryś z nich 
chciał nadać naszemu działaniu konkretny sens, 
nie oponowaliśmy. Dobrym tego przykładem 
było wydarzenie Traktor vs. Reaktor. Przeciwko 
budowie elektrowni atomowej w Gdańsku. Nie 
byłem pewien czy jestem za, czy przeciwko jej 
powstaniu, ale że chłopaki byli zdecydowani, to i ja 
postanowiłem dołączyć. Dlatego właśnie mogliśmy 
koegzystować – bo dopóki któremuś z nas nie 
przeszkadzało coś naprawdę mocno, dopóty 
mogliśmy iść dalej w naszych działaniach. 

Traktor vs. Reaktor?
To było prawdziwe starcie! Zainspirowani 

pomysłem budowy elektrowni atomowej, 
wymyśliliśmy coś bardzo surrealistycznego. 
Myślę, że jeśli pozbawilibyśmy naszego działania 
owego kontekstu, wyszedłby nam surrealistyczny 
teatrzyk o charakterze współczesności 
i przyszłości. O bezsensie, jakimi się stają, 
kiedy wyabstrahuje się je 
z rzeczywistości. Koncert 
odbywał w Gdańsku 
w 1987 roku, na wiosnę. 

Praffdata była zbiorem ludzi 
nieprzystosowanych do 
życia  w społeczeństwie, nie 
mieszczących się w żadnych 
formach, nie nadających się   
do zwykłych szkół.

Jak wyglądał ten koncert?
Ten koncert miał być bardziej spektaku-

larny, bo mieliśmy więcej czasu – cały miesiąc na 
obmyślenie koncepcji i kilka dni na przygotowanie. 
Szkoła udostępniła nam salę gimnastyczną. Na-
znosiliśmy ze śmietników mnóstwo złomu: blach 
od pralek, bębnów, dziwnych mebli. Na środku 
sceny były zasieki ze sznurków, takie jak te wo-
jenne z drutów kolczastych. Za tym zbudowaliśmy 
wielką ścianę z tektury z małymi, wyrwanymi ręcznie 
otworami. Na końcu, przy ścianie, była właściwa 
scena – porozkładaliśmy tam pralki i inne meble. 
Stworzyliśmy rodzaj podium, które wyglądało jak 
wielka ambona. Jeden z ówczesnych członków ze-
społu, Michał Mizera, zajmował miejsce w ambonie 
– głowę miał prawie pod sufitem. Wyszło tak, że 
połowę sali gimnastycznej zajmowała scena, a dru-
gą połowę widownia.

Zbudowaliście to sami?
Tak. Z drewna, desek, odpadów. Duduś, 

Sylwian, Jakubek zawsze zajmowali się majsterko-
waniem, dla nich to nie był problem. Słowem, była 
to bardzo bogata scenografia. Publiczność siadała na 

Traktor vs. Reaktor, Gdańsk, 1987
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Łączyło nas poczucie irracjonalności świata, 
w którym ludzie ciągle załatwiają jakieś bezsensowne 
sprawy, robią rzeczy bez celu. W trzewiach działania 
Praffdaty znajdowała się chęć ukazania absurdu świata. 
Czuliśmy się w nim jak wariaci.

Koncert w SOS-ie, Warszawa, 1986
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zadecydowała o mojej sromotnej przegranej. Fau-
styn przewrócił mnie i zostałem uziemiony, bo nie 
mogłem się w żaden sposób podnieść.

Kiedy Praffdata poznała Totart?
W pewnym sensie również z mojej przy-

czyny. Zostałem zaproszony przez Ryszarda 
Ziarkiewicza na festiwal Ekspresja Lat Osiemdzie-
siątych w BWA Sopot w lecie 1986 roku. Ziarkiewicz 
starał się zrobić wspólną wystawę ludzi tworzących 
w tamtych czasach. Zaprosił mnie imiennie, a ja 
poprosiłem pozostałych członków Praffdaty, żeby 
do mnie dołączyli – zgodzili się z entuzjazmem, 
ponieważ zagwarantowano nam hotel, wikt, opie-
runek i wynagrodzenie, co było rzadkością. Nasze 
wspólne obrazy z Faustynem zawisły na oficjalnej 
wystawie, której towarzyszyły różne wydarzenia 
artystyczne, między innymi nasz performance 
naprzeciwko sopockiego molo. Wtedy właśnie 
pierwszy raz skonfrontowaliśmy się z chłopakami 
z Totartu. Przyszli z bębnem marszowym – takim, 
co się trzyma na brzuchu, z zamiarem ośmiesze-
nia naszego działania. Ich ideą było wchodzenie 
swoimi działaniami w „ukonstytuowane” działania 
artystyczne. Nie przewidzieli tylko tego, że my 
mamy w gruncie rzeczy takie samo podejście do 
sztuki. Jako Praffdata bardzo się ucieszyliśmy, że 
ktoś wchodzi z nami w interakcję. To był piękny 
koncert, malowaliśmy na tyłach galerii postawio-
nej wysoko na brzegu. Niżej były kaskady schodów, 
na których stał zespół, a pod tym plac, sopockie 
molo i morze. Nasze dzieło zatytułowaliśmy Obraz 
poświęcony morzu.

Działaliście jeszcze razem? 
 Tego wieczoru niestety nie. Po chwili 
pojawiła się milicja, wezwana przez kogoś, kto 
pewnie stwierdził, że nasz performance to zamie-
szanie, które może przerodzić się w większą roz-
róbę. Przekraczaliśmy powszechne pojęcie o sztuce, 
nasze działania naruszały obowiązujące w tamtych 
czasach normy. Nie było tak, że widz usiądzie, 
posłucha, poklaszcze i pójdzie. Ludzie nie wie-
dzieli jak reagować na naszą muzykę. Na szczęście 
Ziarkiewicz jakoś nas wytłumaczył i uniknęliśmy 
zatrzymania. 

Jakie jeszcze akcje organizowaliście?
Najczęściej było tak, że Jarek organizował 

koncerty w klubach czy 
barach studenckich. Ale 
było też kilka imprez 
zupełnie niezwykłych. 

Chłopaki zawsze mieli to 
ograniczenie w postaci 
swoich instrumentów, a my – 
malarze – byliśmy zupełnymi 
wariatami wygłupiającymi się 
na scenie.

Wydaje mi się, że chłopaki z Totartu nas zaprosili. 
Zbudowaliśmy z pudeł wielką ścianę, która później 
została przez nas zlikwidowana – oczywiście 
z podkładem muzycznym. Chłopaki zawsze mieli 
to ograniczenie w postaci swoich instrumentów, 
a my – malarze – byliśmy zupełnymi wariatami 
wygłupiającymi się na scenie. Gdy zrównaliśmy 
ścianę z ziemią, pojawił się Traktor i Reaktor. 
Czyli Faustyn i ja. Mieliśmy stoczyć walkę na 
śmierć i życie, by rozstrzygnąć, które rozwiązanie 
zwycięży. Reaktor reprezentował oczywiście chęć 
budowy elektrowni, a traktor – pogląd przeciwny.

Mieliście jakieś stroje?
Tak, z tektury i pudełek. Domalowaliśmy 

Faustynowi koła, a mi coś, co miało przypominać 
gwiazdę radioaktywną. Mój strój nie miał niestety 

otworów na ręce, wystawały 
tylko głowa i nogi  – było 
to jego główną wadą, która 

Koncert w SOS-ie, Warszawa, 1986
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Raz na przykład dostaliśmy cynk, że miasto Łódź 
potrzebuje kogoś, kto zorganizuje im 1. czerwca – 
dzień dziecka. Nie wiem jak to się stało, ale Jarkowi 
udało się nas w to wkręcić.

Mówisz o HollyŁodzi?
Tak, to miała być impreza dla dzieciaków, 

której celem była dobra zabawa. Wpadliśmy na 
pomysł żeby zrobić dla nich tekturowe miasto. 
Wszystko to robiliśmy razem – każdy miał jakiś 
pomysł. Jeden wpadł na to, żeby połączyć obecny 
w Łodzi motyw kina, związany ze słynną już wtedy 
szkołą filmową, z dziecięcym świętem – tak powstał 
tytuł – Hollyłódź. Hasło „kino” stanowiło  motyw 
przewodni: był ekran, na tle którego, każdy mógł 
wystąpić, do tego kamera z tektury. Cała zabawa 
miała być nieskrępowana i nieograniczona. Mogły 
brać dużo farby, rzucać, malować, biegać i krzyczeć. 
Cała akcja dość szybko wymknęła się spod kontroli 
– jak dzieci się zorientowały, że mogą demolować, 
to raz dwa rozniosły całe przedsięwzięcie.

Ale przynajmniej dobrze się pewnie bawiły? 
No, nikt nas na szczęście nie podał do sądu, 

nikomu się nic nie stało i wszyscy byli zadowoleni.

W Łodzi mieliście jeszcze jedno wystąpienie –         
na Festiwalu sztuki Niezależnej.

Tak, ale to było coś zupełnie innego.Zamy-
słem organizatorów było zaaranżowanie przestrze-
ni, w której artyści będą mieli jedno wspólne pole 
do dyskusji. Dostaliśmy czysty, biały pokój, wiel-
kości czterech metrów kwadratowych. W środku 
wybudowaliśmy rusztowanie, z którego mogliśmy 
obmalować całe pomieszczenie. Chodziło o ma-
giczne, kontrowersyjnie zestawione ze sobą treści 
– prymitywne, szamańskie. Chłopaki z zespołu 
chodzili po innych pokojach i dyskutowali z ludźmi  
na tematy artystyczne. Mnie i Faustynowi też się 
udało na kilka załapać, ale nie pamiętam żadnych 
konkretów – na pewno były to rozmowy bardzo 
filozoficzne.

Wiem, że udało wam się dotrzeć również na po-
łudnie Polski. Opowiesz o koncertach na Śląsku? 
Górnicy, Hutnicy w Katowicach i Gliwicach?

Te dwa wydarzenia zlewają mi się w jedno. 
Wiem, że w oba akcentowały trud górniczy. Kon-
certy były w nastroju punkowe, a my ograniczyli-

śmy paletę do czerni – kolo-
ru węgla, naszego polskiego 
dobra narodowego.

Zawsze byliśmy za tym, 
żeby się ludzie się do nas 
przyłączali, chociaż nigdy
ich do tego nie zachęcaliśmy. 
Chcieliśmy, żeby sami poczuli 
potrzebę robienia tego, co my.

Hollyłódź, Łódź, 1987
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Stanowiła ona kurtynę, za którą stała ukryta 
kapela. Podczas koncertu namokła grubo nakłada-
ną farbą, zaczęła się rozwalać i odsłaniać zespół. 
Niestety mało z tego pamiętam.

Tematyka za każdym razem była inna?
Wiesz, te tematy były tylko pretekstem. 

Dowodem, że można wyrazić swoją ekspresję. 
Każdy z nas miał swoje przemyślenia i poglą-
dy. Łączyło nas poczucie irracjonalności świata, 
w którym ludzie ciągle załatwiają jakieś bezsen-
sowne sprawy, robią rzeczy bez celu. W trzewiach 
działania Praffdaty znajdowała się chęć ukazania 
absurdu świata. Czuliśmy się w nim jak wariaci. 

Jak to się dalej rozwinęło? W pewnym momencie 
odłączyłeś się od grupy.

Praffdata z Faustynem działali do połowy 
lat 90. Ja się szybko wykruszyłem, chyba w 1989 
roku. To była bardzo złożona sytuacja, trudno mi 
ją przedstawić jednocześnie zwięźle i prawdziwie.  
Przede wszystkim Praffdata nie była wtedy moją 
jedyną działalnością. Malowaliśmy z Faustynem 
dużo ze Zgodą, czyli zespołem Gutka – perkusisty, 
Kasi – czyli obecnej Kayah, Piotrka Nalepy na gita-
rze, Skoczka, a później Biedrony (możesz go znać 
z Pudelsów) na klawiszach, Milo Kurtisa na 
przeszkadzajkach, który był także kierownikiem 
zespołu. A, jeszcze na basie grali trochę Kciuk, 
trochę Szpeniaga. To był zespół należący do stajni 
Hybryd, klubu Warszawskiego: oni prowadzili też 
Tilt, T Love, Izrael, formacje Brylewskiego: Brygadę 
Kryzys, Armię. Ci sami ludzie, tylko w innych kon-
figuracjach. Jednak ja wtedy byłem już na granicy 
szaleństwa. Wiedziałem, że albo się szybko w tym 
wszystkim odnajdę, albo muszę się liczyć z wiecz-
nym zgubieniem. Stwierdziłem, że sztuka mnie 
rozprasza, sprawia że odlatuję. Poczucie wariac-
twa wzmagało się coraz bardziej, więc odciąłem 
się od tego świata. Ludzie za dużo ode mnie chcieli 
i sztuka tak samo. Miałem też poczucie, że z chło-
pakami nie ciągniemy tego wszystkiego razem, że 
my z Faustynem tworzymy trzon, a reszta przycho-

dzi na gotowe, na imprezkę. My chcieliśmy robić 
większe rzeczy, bardziej rozbudowane, a im to wi-
siało – tak było właściwie od początku. To wszystko 
sprawiło, że poczułem się oddalony od reszty. Ważne 
było również to, że ludzie przychodzący na nasze 
koncerty, nie dawali mi do zrozumienia, co dla nich 
znaczy moja sztuka: czy to, co widzą jest dla nich 
wartościowe, czy nie. Na początku nie było to dla 
mnie takie ważne, ale z biegiem czasu takie myśli 
zaczęły się pojawiać. Wracając do sedna sprawy: 
nie widziałem już sensu. Wszystkie te odczucia 
skotłowały się we mnie tak silnie, że poczułem 
potrzebę skończenia tych znajomości.

Co na to reszta?
Nasz zespół miał wolny charakter. Guła mó-

wił: w przyszłym tygodniu jest granie w Krakowie. 
Kto jedzie? Jak jedziemy? A ja po prostu powie-
działem, że nie jadę. I już. Oni pojechali.  •

Dlatego właśnie mogliśmy koegzystować – bo dopóki 
któremuś z nas nie przeszkadzało coś naprawdę 
mocno, dopóty mogliśmy iść dalej w naszych działaniach.

Więc to było tak, że jak pojawiało się granie, to 
dopasowaliście tematykę obrazów do miejsca? 

Nie, to był tylko pretekst – węgiel, urobek, 
ciężka górnicza praca – myśmy też chcieli z ade-
kwatnym trudem wykonać koncert. W tamtych 
czasach działało o wiele więcej kopalń – Śląsk był 
zagłębiem przemysłowym. Władza podkreślała 
trud życia robotników, a na Śląsku – trud życia 
górników i hutników. Robiliśmy, chociaż jest to 
bardzo niedobre słowo, wariacje na temat górni-
czego trudu.

Czy przed takim wydarzeniem dyskutowaliście, 
jaką formę przybierze performance? 

Nie, nigdy nie planowaliśmy jak to będzie 
wyglądać. Najczęściej improwizowaliśmy. Przyjeż-
dżaliśmy na miejsce dzień wcześniej, zbieraliśmy 
materiały. Czasami część była na miejscu – na 
przykład na Śląsku zastaliśmy ścianę z bristolu.                                      

Hollyłódź, Łódź, 1987
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fuck your gender
o polskich drag kings

W swoich występach wykraczają poza 
heteronormatywność. Dla niektórych to polityka, 
dla innych fetysz. Kim są polskie drag kings?

Za kulisami gejowskiego Blok Baru w War-
szawie trwają przygotowania do występu. Dziew-
czyny pomagają sobie w bandażowaniu klatki pier-
siowej, maskując w ten sposób kobiece kształty. 
Ich koleżanka z zespołu, stojąc przed niewielkim 
lustrem, dokleja zarost. Rozsmarowuje na twarzy 
żel do włosów, na który nakłada drobno pocięte 
włoski. Można używać sztucznych włosów ze skle-
pu z akcesoriami teatralnymi, ale – jak przyznaje 
z zakłopotaniem – najlepszy efekt dają łonowe.
Tak oto trzydziestolatka, na co dzień pracująca 

w jednej z warszawskich korporacji, przeistacza się 
w krępego dresiarza. Chętnie opowiada o tworze-
niu scenicznej postaci. Zapytana o najważniejszy 
element przebrania, bez zastanowienia stwierdza, że 
jest nim sztuczny penis. Zwinięte skarpety wsadzone 
w spodnie pomagają zawładnąć przestrzenią klubu. 
Tłumaczy, że dzięki temu niewidocznemu rekwizy-
towi łatwiej jest wczuć się w odgrywaną postać – od-
ruchowo wypycha do przodu 
miednicę i szerzej rozstawia 
stopy „jak facet”. Czuje siłę.

tekst: Magdalena Mazur
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rodzimej sceny dragkingowej. Dk Morfi w latach 
2003—2004 był członkiem (wraz z dk Dionizosem 
i dk Delikatesem) pierwszej polskiej grupy – Drag 
King Team. Po jej rozpadzie założył z dk Elvisem 
i dk Heliosem istniejący do 2006 roku zespół 
Warsaw Boys. Warszawscy Chłopcy wzięli na 
warsztat przeboje takich wokalistów jak Paul Anka 
czy Elvis Presley, a ich specjalnością szybko stały 
się postaci szykownych mężczyzn. Warsztaty 
prowadzone przez dk Morfeusza w 2005 roku 
w Zakopanem stały się impulsem do powstania 
nowej grupy. W skład krótko istniejącego zespołu 
ZakoPany wchodzili dk Antonio i dk Tivv, którzy 
w 2006 roku (po rozpadzie Warsaw Boys) założyli 
wraz z dk Morfim kolektyw Da Boyz. Działająca do 
dziś formacja występowała na wielu festiwalach 
LGBTQ w Polsce i zagranicą, m.in. w Budapeszcie 
i Berlinie. Aż do powstania w 2016 roku Sharm 
Trio (warto nadmienić, że jego założycielką jest 
uczestniczka warsztatów prowadzonych przez dk 
Morfeusza), Da Boyz pozostawali jedyną polską 
grupą dragkingową. Na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat pojawiły się również drag kings 

Drag queen na odwrót?

W queerowym świecie wszystko wymyka 
się prostym kategoryzacjom. Nic dziwnego, że 
zjawisko drag kings doczekało się wielu, nierzadko 
sprzecznych, opisów. Poprzez analogię do drag 
queens, najczęściej definiuje się drag kinga jako 
kobietę, która odgrywa na scenie rolę mężczyzny. 
Takie ujęcie łączy się jednak z binarnym podziałem 
płci. Tymczasem większość drag kings przekracza 
w codziennym życiu granice płci,  czego przykła-
dem jest Vera Cruz, określająca się jako bigender, 
trans, genderqueer oraz queer. Znacznie bardziej 
trafna zdaje się więc być definicja proponowana 
przez Dante DiFranco, zgodnie z którą drag kings 
to „osoby (wszystko jedno jakiej płci/genderu, 
choć najczęściej są to kobiety) w świadomy sposób 
robiące przedstawienie z męskości i naginające 
granice genderu”. 

Drag kings różni wiek, pochodzenie, 
zawód oraz powody, dla których występują 
publicznie. Łączy zaś to, że lubią „zmieniać na 
chwilę płeć”. Wykorzystują stereotypowe pojęcia 
męskości – czasem przeistaczają się w macho 
z włosami na klacie, innym razem wybierają postać 
„przegiętego” geja. Co ciekawe, w przeciwieństwie 

do drag queens, rzadko 
działają indywidualnie 
– lubią współpracować, 

wymieniać się ubraniami, a odmienność 
charakterów stanowi źródło inspiracji. Wspólnym 
mianownikiem poznanych przeze mnie drag kings 
była ich nieheteronormatywność. Nieprawdą 
jest istniejące w społecznej świadomości 
przekonanie, że wszystkie są w życiu prywatnym 
męskimi lesbijkami (butch). Chociaż zdarza 
się, że osobowość sceniczna jest naturalną 
konsekwencją rozwijanej na co dzień tożsamości, 
to dla wielu drag kings występy stanowią pole do 
eksperymentowania z obcym obszarem genderu. 
Jak same przyznają, w „dragowaniu” najważniejsza 
jest dobra zabawa i możliwość przemiany stania 
się (pomimo akceptacji swojej płci biologicznej, co 
często podkreślają) w mężczyznę, który niczego 
się nie boi. Transformacja ta miewa wymiar 
seksualny – drag kings podnieca władza. Dla 
niektórych performans jest formą autoterapii – 
dzięki parodii mają okazję zmierzyć się z własnymi 
lękami, a chwilowa sława pomaga nabrać pewności 
siebie.

Na początku był Orlando

Historia drag kings w Polsce sięga pierwszych lat 
tego stulecia. Za prekursora uznaje się dk Orlando, 
niedługo po nim pojawił się dk Morfeusz – jedna 
z najważniejszych i najdłużej aktywnych postaci 

Występy drag kings można odczytywać jako atak wy-
mierzony przeciw patriarchalnemu systemowi władzy.
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bieranie się za mężczyznę to ostatnia rzecz na 
świecie, która mogłaby się  jej spodobać. Dopóki 
nie spróbowała. Cóż, moja historia potoczyła się 
dokładnie na odwrót. Dzień wcześniej zdążyłam 
zaplanować w głowie całą karierę. Wydawało 
mi się, że skoro wiem, kim jest Griselda Pollock 
i przeczytałam Uwikłanych w płeć, to nic nie stoi 
na drodze do zostania najzabawniejszym drag 
kingiem na świecie – żywą subwersją patriarchatu. 
Być może sen by się ziścił, gdybym wybrała postać 
nieco bardziej atrakcyjną, niż rubaszny, zarośnięty 
dziad. Moje alter-ego – Piotr Trybunalski (wybór 
podyktowany zapewne skrywanym głęboko w pod-

świadomości kompleksem braku „szlacheckiej 
końcówki -ski” w prawdziwym nazwisku) wpra-
wiał w niemałe zakłopotanie wszystkich, którzy 
stanęli na jego drodze. Zawstydzone  przyjaciółki 
odwracały wzrok, śmiejąc się nerwowo. Przesta-
łam być „uroczo nieśmieszną” sobą i stałam kimś 
dużo gorszym – „żałosnym typiarzem”. Rodzice, 
gdy zobaczyli Piotra, zaniemówili. Ciszę przerwał 
ojciec, żartobliwie pytając (drżącym głosem), czy 
chcę im coś powiedzieć i zapewniając, że razem 
z mamą kochają mnie bez 
względu na wszystko. 
Odetchnęli, gdy powiedzia-

działające indywidualnie – do najważniejszych 
należą dk Vera Cruz oraz Freddie Mercury.

„Kto nie ma interesu, ten musi 
dokładać do interesu”

Pomimo wzrostu zainteresowania przed-
stawieniami dragkingowymi, jaki dało się zaobser-
wować w ostatnich latach, drag kings pozostają 
na marginesie sceny „branżowej”, czyli związanej 
ze środowiskiem LGBTQ. Można wskazać kilka 
czynników, które sprawiają, że w przeciwień-
stwie do drag queens, do tej pory nie udało im się 
przebić do mainstreamu. Badaczka Anna Świrek 
zwraca uwagę na różnice w konstrukcji kulturo-
wej oraz odmienne ideologiczne podstawy tych 
dwóch typów queerowej prefromatywności oraz 
odmienne ideologiczne podstawy tych dwóch 
typów queerowej performatywności. Według niej, 
polityczny wydźwięk występów drag queens nie 
jest silny, ponieważ nie podważają one roli kobiety 
w społeczeństwie. Historycznie, zjawisko drag 
queens stanowiło reakcję obronną na narastające 
wokół środowiska gejowskiego mity i uprzedzenia                 
(dotyczące słabości, „kobiecości” gejów – właśnie 
te cechy zostają poddane hiperbolizacji pod po-
stacią drag queen). Tymczasem u podstaw więk-
szości występów drag kings leży chęć dekonstruk-
cji płci kulturowej, co można odczytywać jako atak 
wymierzony przeciw patriarchalnemu systemowi 
władzy oraz panującemu heterocentrycznemu 
porządkowi społecznemu. Kobieta, upodabnia-
jąc się z wyglądu do mężczyzny, demaskuje fakt,                       
że źródła jego władzy, wiedzy i siły są iluzoryczne. 
Feministyczno-queerowy przekaz performansów 
drag kings często dominuje nad ich formą, przez 
co całość: wymaga od (chcącego się przecież 
dobrze bawić) widza większego zaangażowania 
i skupienia. Skutkuje to niewielkim zaintereso-
waniem tego rodzaju show. „Dragowanie” nie jest 
w Polsce dochodowym zajęciem – pozostaje jedy-
nie pasją, która wymaga inwestowania własnych 
pieniędzy.

Spróbowałam

Dk Morfeusz, przechodząc na estradową 
emeryturę, wspominała, 
jak 11 lat wcześniej była 
przekonana, że prze-

Dk Morfeusz była 
przekonana, że przebieranie 
się za mężczyznę to ostatnia 
rzecz na świecie, która 
mogłaby się  jej spodobać. 
Dopóki nie spróbowała.
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łam, że to tylko żarty (wolałam nie przyznawać, że 
właśnie „eksploruję nieznane obszary genderu”).  
Zaskoczyło mnie to, jak poważnie ludzie potrak-
towali tę przemianę. Nawet wtedy, gdy nie byłam 
już Piotrem, tylko Magdą z niewprawnie doklejo-
ną brodą, zachowywali się w moim towarzystwie 
inaczej.  Wracając do normalności, poczułam 
ulgę – w obcym wcieleniu czułam się nieswojo. 
Dziewczyny z Da Boyz uważają, że niektórzy nigdy 
nie przekroczą pewnych barier i nie ma w tym nic 
złego. Nie każdy może zostać drag kingiem. Co 
ważne, tego dnia zrozumiałam, że bycie mężczy-
zną też jest trudne. Każdy z nas powinien chociaż 
raz „zmienić płeć”, aby zrozumieć, jakie wymagania 
stawiamy sobie nawzajem jako społeczeństwo i jak 
bezwzględnie potrafimy z nich rozliczać.

The Show Must Go On

Publiczność szaleje, gdy na scenie pojawia 
się androgyniczna postać w czarnym, połyskują-
cym płaszczu. Ma w sobie coś z bohaterek balan-
sujących na granicy perwersji fotografii Helmuta 
Newtona – władcze spojrzenie wyraża jej seksual-
ną siłę. Nie wiemy, czy oglądamy kobietę o ostrych 
rysach twarzy, czy jasnowłosego szczupłego męż-
czyznę. Uwodzicielsko zdejmuje buty. Tańcząc, 
zdziera kolejne warstwy ubrań. Kusi, prowokuje, 
niepokoi. Chociaż dostrzegamy zarys biustu, co 
powinno rozwiewać nasze początkowe wątpli-
wości, niczego nie możemy być pewni. Tajemni-
cza postać wyciąga spod bluzki silikonowe piersi 
i z triumfalnym uśmiechem ciska nimi o ziemię, 
przeobrażając się w mężczyznę. Przedstawienie 
się nie kończy.  •
Korzystałam z: 
• Dante DiFranco, The Art of Drag Kinging: Drag’ging out 

Your Inner King, Wasteland Press, Louisville 2004.
• Iwona Stasik, Drag kings – kamp czy zaangażowanie 

polityczne? Analiza zjawiska drag na przykładzie pols-
kich drag kingów, „Interalia” 2010, nr 10.

• Anna Świrek, Performatywne aspekty queer – krótka 
historia rozwoju kultury drag kings na scenie zagran-
icznej i polskiej, w: Queer studies. Podręcznik kursu, 
red. Marta Abramowicz, Robert Biedroń, Jacek Koch-
anowski, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010.

• Alter ego, reż. Natalia Tepper, Warszawa 2012. 
• Wywiady własne z dk Verą 
Cruz, dk Tivvem, dk Mor-
feuszem, Sharm Trio.
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papier w kontrze 
od samizdatu do riso

Magazyn „Poza” został wydrukowany na powielaczu RISO. 
Kontekst powstania tego akurat magazynu wydaje się      
interesujący, ponieważ wpisuje się w zjawisko renesansu 
druków niezależnych i niskonakładowych, którego druk RISO 
stanowi najnowszy i bodaj najbardziej rewolucyjny przejaw.

tekst: Dagmara H.S. Brzeziecka

RISO to zwieńczenie długiej drogi. Począ-
tek niezależnego ruchu wydawniczego nie wiązał 
się z kwestiami estetycznymi, lecz politycznymi. 
Była to odpowiedź na cenzurę oraz  informacyjny 
monopol władzy. Pierwsze tego typu inicjatywy 
miały miejsce podczas okupacji niemieckiej, jed-
nak ze względu na niedoskonałości techniczne, 
nakłady podziemnych druków były małe – miały 
wyłącznie symboliczny charakter. Druk niezależ-
ny na dobre rozwinął się dopiero w bloku państw 

sowieckich,  szczególnie w Polsce. W latach 
50. i 60., ze względu na brak mechanicznych 
powielaczy, stosowano system przepisywania 
nielegalnych pism na maszynie, co korzystnie 
wpływało na kształtowanie się siatki kontaktów. 
Jednak powstałe druki nie miały jeszcze struktury 
cyklicznych pism. Prawdziwy boom wydawnictw 
bezdebitowych (czyli tych, 
które nie uzyskały akcep-
tacji cenzury) przypadł na 
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Po latach zdominowania księgarni i supermarketów 
przez produkowane masowo, ujednolicone produkty 
książkowe, konsumenci zaczęli poszukiwać alternatyw. 

produkowane  masowo, ujednolicone produkty 
książkowe, konsumenci zaczęli poszukiwać alter-
natyw.  Projektanci również zaczęli zwracać się ku 
tradycyjnym technikom i wzorcom estetycznym 
sprzed 1989 roku. Równolegle rozkwitła moda na 
DIY, czyli ideę do it yourself, zachęcającą  do zaka-
sania rękawów i wzięcia sprawy (druku) we własne 
ręce. Wkrótce rynek książek autorskich, wydawa-
nych w niewielkich nakładach, rozrósł się tak , że 
powstało wokół niego całe środowisko.

lata 70. i 80., kiedy to z Zachodu zaczęto przemy-
cać powielacze mechaniczne.

W mniejszych ośrodkach często drukowano 
ręcznie, na tzw. ramce, czyli za pomocą powie-
lacza o matrycy białkowej – na niej pisano tekst 
przed powieleniem. Choć technika ta była zawod-
na (matryca szybko ulegała zniszczeniu), zawdzię-
czamy jej wiele specyficznych przykładów sztuki 
doby Solidarności, przede wszystkim karykatur 
i grafik o charakterystycznej kresce. Wiele tytułów 
drukowano na powielaczu żelowym, czyli z matry-
cą powstałą z roztworu koloidowego.  Skutkowało 
to lekko fioletowym kolorem liter. 

W drukach podziemnych teksty często były  
nieczytelne, pisane małą czcionką, rzadko łamane 
w kolumny i  bez  akapitów – wszystko po to, aby 
zaoszczędzić miejsce. Drukowane były na niezwy-
kle cienkim papierze (stąd wydawnictwa drugiego 
obiegu nazywane są również bibułą), który mocno 
przebijał. Całość spinano  metalową zszywką lub – 
w przypadku książek – oprawiano w nieco grubszy, 
pakowy papier z makulatury. Dziś, kiedy przegląda 
się wydane w ten sposób druki, można odnieść 
wrażenie, że były precyzyjnie projektowane. Ich 
forma jest jednak całkowicie wtórna wobec użytej 
technologii.

Wraz z upadkiem komunizmu upadł drugi 
obieg. Wiele tytułów zamknięto, część niezależ-
nych oficyn zaczęła funkcjonować na wolnym ryn-
ku. Nastąpił okres dzikiego kapitalizmu, drukarnie 
zaczęły powstawać masowo, często dla osiągnięcia 
jak największego zysku jak najmniejszym kosztem 
– nie bez straty w jakości druku.Po długich, kryzy-
sowych latach osiemdziesiątych, Polacy ponownie 
dostali  marnie wydrukowane tytuły. Tym razem 
jednak wiązało się to z pospieszną i nieprofesjo-
nalną komputeryzacją branży oraz chęcią ogra-
niczenia kosztów produkcji. Po kilku latach rynek 
drukarski – podobnie jak inne segmenty gospodar-
ki – ustabilizował się. Druk niezależny zachował 
się tylko w środowiskach kontrkulturowych (ruch 
punk), jednak i tam nie przetrwał okresu przemian: 
kolejne ziny znikały jeden po drugim.

Sytuacja zaczęła się zmieniać około roku 
2010, kiedy w odpowiedzi na kryzys tradycyj-
nej książki drukowanej nastąpił rozkwit rynku 

książki artystycznej i tzw. 
self publishing. Po latach 
zdominowania rynku przez   
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druku trzeba uwzględnić czas na wyparowanie 
nadmiaru wody. Następnym etapem jest właściwy 
proces druku, który odbywa się poprzez dociska-
nie uprzednio pobranego papieru do obracającego 
się cylindra (RISO posiada specjalnie zaprojekto-
wany podajnik, który nie wygina papieru). Należy 
podkreślić, że jeden przejazd cylindra powoduje 
nałożenie tylko jednego koloru. Aby uzyskać wie-
lobarwną odbitkę, proces ten należy powtórzyć 
kilkakrotnie. Kolory nie są mieszane chemicznie, 
lecz optycznie. Efekt końcowy każdej odbitki jest 
zatem minimalnie różny.

Trudno powiedzieć, czy RISO zrewolucjo-
nizuje rynek polskiego self publishingu. Na pewno 
ma dużą szansę – jest wielozadaniowe, nieduże, 
tanie w eksploatacji i efektywne. Dlatego właśnie 
zdecydowaliśmy się na druk magazynu „Poza” na 
RISO.  •

Zaczęto organizować wydarzenia o charakterze 
targów i zjazdów, jak np. Zjazd Zinów w Krakowie, 
Niech żyje papier! w Warszawie, Drukuj Zinfest, 
Warszawskie Targi Książki Artystycznej i inne. 
Popularność self publishingu przełożyła się na 
cały rynek wydawniczy: nawet książki z dużych 
wydawnictw są dziś coraz lepiej zaprojektowane. 

RISO to ostatni element tej układanki, bo-
wiem nawet niezależne wydawnictwa były uza-
leżnione od wielkich drukarni offsetowych, a druk 
wyrafinowanych publikacji był o wiele droższy 
od standardowej książki. RISO umożliwia druk na 
własną rękę.

RISO jest japońską firmą, która swoją dzia-
łalność rozpoczęła od stworzenia w latach 40. mi-
meographu, czyli powielacza o prostej konstrukcji, 
działającego na korbkę (prototyp zaprojektował 
Thomas Edison). Jego późniejszą, cyfrową wersję 
wykorzystywano głównie do celów biurowych, 
jednak od lat 2000. urządzenie to dostrzegli entu-
zjaści self publishingu. Mimeograph błyskawicznie 
zdobył popularność. Początkowo drukowano na 
nim głównie ziny i plakaty, potem także bardziej 
skomplikowane publikacje. RISO pozwoliło zasy-
pać przepaść pomiędzy kserokopiarką a offsetem, 
a więc technikami – odpowiednio – toporną i rela-
tywnie drogą.  

W Polsce pierwsza maszyna RISO została 
zakupiona w zeszłym roku przez Arizona Studio 
w Poznaniu, w kolejną zaopatrzył się warszawski 
Zespół Wespół, jeszcze jedną – Oficyna Peryferie. 
Poza tym maszyny te wykorzystywane są w szko-
łach oraz piekarniach, ponieważ ich farby posiada-
ją atesty bezpieczeństwa.

Proces druku na RISO jest szybki i tani. 
RISO daje też wybór metody drukowania. Można 
wgrać gotowy plik do druku, podzielony wcze-
śniej na warstwy kolorystyczne lub zeskanować 
oryginał rysunku czy grafiki w odpowiedniej, 
drukarskiej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi). 
Cyfrowy zapis oryginalnego dzieła przekazywa-
ny jest następnie do głowicy termicznej. Dzięki 
tym informacjom głowica tworzy perforację na 
folii matrycowej, w skutek czego powstaje wierne 
odzwierciedlenie zeskanowanego obrazu. Dodatek 
wody powoduje, że farba jest mniej lepka, dzięki 

czemu łatwiej utrzymać 
maszynę w dobrej kondycji 
technicznej. W procesie-

W Polsce pierwsza maszyna 
RISO została zakupiona
w zeszłym roku przez 
Arizona Studio w Poznaniu. 

Korzystałam z: 
• Jan Olszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wy-

dawniczy w Polsce w latach 1976–1989, Trzecia Strona, 
Warszawa, 2016.

• Anna Świrek, Krystyna Zalewska, Będzie strajk, Wy-
dawnictwo Tres Piedras, Warszawa, 2012.
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cinema paradiso 
za winklem

Wszystko zaczęło się na jednym z wyjazdów. Poznałem  
osobę, która oczarowała mnie swoją pasją do kina. Kina 
pisanego z wielkiej litery, zapomnianego, gdzie liczy się 
jedynie obraz i widz. Właśnie tak trafiłem do AMONDO 
i nauczyłem się szanować srebrny ekran na nowo.

tekst: Franciszek Smoręda

Przedzierając się przez wąskie ulice cen-
trum Warszawy kurczę się w sobie, czuję się co-
raz mniejszy, przytłacza mnie splendor mijanych 
lokali. Chcę znaleźć się już na miejscu. Jestem 
lekko podekscytowany. Skręcam w podwórko 
przy ulicy Żurawiej 20, stawiam jeszcze kilka 
kroków i od progu wita mnie neonowy napis 
„AMONDO”. Wchodzę do środka, siadam przy 
jednym ze stolików, rozglądam się zaciekawio-
ny, staram się zapamiętać każdy plakat wiszący 

na ścianie. Najpiękniejszy z nich, do Metropolis 
Fritza Langa, wydaje się lewitować. To on wiedzie 
prym w kolekcji. Seans rozpocznie się za  15 minut. 
Wnętrze wypełnia It’s My Life Talk Talk, które przed 
chwilą ktoś puścił z szafy grającej. Psy jednego 
z gości uparcie upominają się o moją uwagę. 
Czuję się trochę nieswojo, spotykam znajomego, 
wymieniamy kilka zdań, 
on zaprasza na prelekcję, 
a ja to zaproszenie z chęcią    
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oraz twórców z całej Warszawy. Staje się również 
alternatywą dla Kina.LAB czy Iluzjonu, nie jest 
bowiem kinem studyjnym, ani jednym z oddziałów 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Jego repertuar 
nie podąża za kalendarzem premier i ułożony jest 
według uznania pracowników. Można go podzie-
lić na wtorkowy, czwartkowy oraz niedzielny. 
Cykl wtorkowy to cykl operatorski – skupia się na 
problematyce obrazu w filmie, tego jak rozwijał się 
język kina i sama sztuka operatorska, prezentuje 
wyselekcjonowane filmy, które przetarły nowe 
szlaki w historii kina. W czwartek wyświetlane 
są filmy gangsterskie, najważniejsze dla swojego 
gatunku. Cykl niedzielny to autorski konglomerat 

skomponowany z ulubionych filmów twórców 
AMONDO, często z nurtu kina niezależnego, nie-
wystarczająco docenionego i szerzej nieznane-
go. Stałym punktem poprzedzającym seanse są 
krótkie wykłady, w których prelegenci nakreślają 
sylwetkę reżysera, przytaczają anegdoty z planu 
filmowego oraz ciekawostki na temat wyświetla-
nego filmu.

Od innych warszawskich kin AMONDO-
wyróżnia również sposób dystrybucji filmów – 
dzięki metodzie MPLC (Motion Picture Licensing 
Corporation) właściciele 
AMONDO nie pobierają opłat 
za obecność na projekcji.

Po drodze, nie wiedzieć kie-
dy, ogarnia mnie pragnienie, 
by nadchodzący seans trwał 
najdłużej, jak tylko się da.

przyjmuję. Zahaczam jeszcze o bar po colę i kieruję 
się do sali projekcyjnej. Po drodze, nie wiedzieć 
kiedy, ogarnia mnie pragnienie, by nadchodzący 
seans trwał najdłużej, jak tylko się da. 

Kino AMONDO jest dzieckiem międzynaro-
dowej fundacji o tej samej nazwie, założonej przez 
Pawła Tarasiewicza. Instytucja działa od 2010 roku, 
a jej głównym pododdziałem jest AMONDO Films. 
AMONDO zajmuje się wspieraniem i rozwija-
niem pomysłów młodych reżyserów i pasjonatów 
kina oraz produkcją filmów pełnometrażowych, 
dokumentalnych i teledysków. To wszystko 
w międzynarodowej skali. Do tej pory spod ich rąk 
wyszły dwa filmy, kręcony na taśmie Hel Pawła Ta-
rasiewicza i Katii Priwieziencew oraz koprodukcja 
polsko-meksykańska Joaquin’a del Paso pod tytu-
łem Maquinaria Panamericana. Instytucja posiada 
również dwie zagraniczne filie – w New Delhi oraz 
w Meksyku. 

Siedziba Fundacji AMONDO mieści się 
w pawilonie na podwórku przy ulicy Żurawiej 20. 
Przestrzeń biurową połączono z kameralną salą 
projekcyjną. Za dnia funkcjonuje tam biuro, które 
w nocy przemienia się w kino. Jest to najmniejsze 
kino w Warszawie, ma jedynie 33 miejsca. Twórcy 
AMONDO określają je jako „kino sąsiedzkie”. Za 
jego główne zadanie uznali integrację lokalnej 
społeczności. Zorganizowali w tym celu zadedy-
kowany im, specjalny cykl sąsiedzki, który został 
przyjęty z aprobatą.  Jednak wciąż częściej można 
spotkać tu amatorów wielkiego ekranu, aniżeli lo-
katorów okolicznych kamienic. Kino sąsiedzkie przy 
Żurawiej od innych tego typu miejsc w Warszawie 
odróżnia przede wszystkim aspekt „równościo-
wy” – głos pracownika i widza jest tak samo istotny. 
Co więcej, funkcjonuje ono pro bono, a wstęp 
na seanse jest darmowy. Przyjmuje formę klubu 
filmowego, w którym spotykają się ludzie zainte-
resowani kinem, tworzący je, pragnący rozwijać 
swoją pasję. Można tu wymienić poglądy, pobrać 
lekcję z historii kina czy zaproponować film 
lub cały cykl, który mógłby zostać wyświetlony 
w przyszłości. Otwartość właścicieli jest chyba 
największym atutem AMONDO. Ostatnio odbył 
się pokaz amatorskich filmów reżyserów nieza-
leżnych, podczas którego każdy mógł zaprezen-
tować własny film. 

Takimi działaniami AMONDO wychodzi 
poza sąsiedzką przestrzeń przyciągając widzów 
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Kino AMONDO to miejsce dla buntowników. Dla outsiderów, 
którzy są świadomymi odbiorcami sztuki filmowej i chcą 
dzielić swoją pasję z lokalną społecznością.

Metoda MPLC nazywana jest również Parasolem 
Licencyjnym. Jest to platforma zawierająca setki 
tysięcy tytułów, które można wyświetlać dowolną 
ilość razy. 

Warto wspomnieć także o wystroju 
wnętrza AMONDO. Hipnotyzujące neony na 
ścianach obklejonych plakatami oraz stojąca 
przy barze szafa grająca skradły moje serce. Rząd 
drewnianych krzeseł kinowych obitych czerwoną 
tkaniną, to jasny komunikat dla gościa: wiedz 
gdzie jesteś i pamiętaj po co tu przyszedłeś. Do 
tego kilka stolików, bujna roślinność (doniczko-
wa), świecący bar. Wszystko razem tworzy magię 

tego miejsca, którą czu-
je się już od pierwszych 
spędzonych tu chwil. 

Kino AMONDO to miejsce dla buntowników. 
Dla outsiderów, którzy są świadomymi odbiorcami 
sztuki filmowej i chcą dzielić swoją pasję z lokalną 
społecznością. Jest to kino niekonwencjonalne, 
którego jedynymi typowymi elementami są ekran  
i projektor. 

Aha, w AMONDO nie ma reklam, więc 
warto przybyć na czas. Jeśli zastanawiacie się nad 
przyszłością kina na Żurawiej, to możecie być 
spokojni – pracownicy trzymają rękę na pulsie, 
a w ich głowach roi się od pomysłów. W bliskiej 
przyszłości do jego popularyzacji przyczyni się 
kilka rozwiązań logistycznych i technologicznych. 
Ale może najlepiej jest tak, jak jest: rodzinnie, 
kameralnie i niezobowiązująco.  •
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z artystami, produkcja prac i budowanie wokół 
nich komentarza – żeby prace Althamera czy Bałki 
były zrozumiałe, właściwie odczytane. Można 
powiedzieć, że zajmowaliśmy się czymś w rodzaju 
krytyki „towarzyszącej”. Poza tym skupialiśmy się 
na zdobywaniu doświadczenia i wiedzy, intereso-
wał nas kontekst historyczny Galerii Foksal, pra-
cowaliśmy nad jej archiwum. Zagadnień było wiele, 
a nowe projekty artystów pojawiały się bardzo 
szybko – z tego względu nie byliśmy aż tak zain-
teresowani rzeczywistością wirtualną. Internetu 
na początku używaliśmy w sposób techniczny: 
do prowadzenia korespondencji. Byliśmy w tym 
względzie trochę staromodni, ale to nam odpo-
wiadało. Internet jako pierwszy zagospodarował 
„Raster”, przenosząc fanzin do sieci. Nas to wtedy 
po prostu nie interesowało.

 
A teraz?

Teraz mamy rok 2017, minęło sporo czasu. 
Dużo zmieniło się w momencie, kiedy pojawiła się 
możliwość komunikacji mailowej. Jednak zgodzę 
się, że jesteśmy trochę w tym wszystkim opóźnie-
ni – celowo. Wydaje mi się, że istota galerii polega 
na jakości pracy z artystą, a nie na tworzeniu 
wizerunku w internecie. Zaczęliśmy od minimum. 
Nasza strona to rodzaj wizytówki – jest kontakt, 
aktualna wystawa oraz lista artystów, z którymi 
współpracujemy. Każdy, kto pisze do nas w kon-
kretnej sprawie, dostaje zazwyczaj odpowiedź. 
Bardziej rozbudowaną stronę prowadzimy jedynie 
dla Instytutu Awangardy, czyli studia Edwarda 
Krasińskiego. Obecność w internecie nie jest 
zasadniczą częścią naszej działalności. Wierzę, że 
sztuka rozgrywa się w bezpośrednim odbiorze, 
a nie na forach internetowych.

 
Skąd więc decyzja o założeniu konta na Facebooku 
i Instagramie?

Decyzja o Facebooku była związana 
z rezygnacją z drukowanych zaproszeń – 
stwierdziliśmy, że są po prostu nieekologiczne. 
Chcieliśmy dotrzeć z informacją o wernisażu nie 
tylko poprzez listę mailingową, ale również przez 
media społecznościowe. Zarówno Facebook, 
jak i Instagram są prowadzone na zasadzie low key 
– unikamy zamieszczania 
nadmiernej ilości informacji. 
Oczywiście obserwujemy 

Chodzi o pewną elitarność, 
która jest charakterystyczną 
cechą w tradycji Foksal.

19342 
nieodebrane 
wiadomości
rozmowa z Andrzejem Przywarą

Czy w dzisiejszych czasach galerie sztuki mogą   
pozostawać poza sferą internetu bez poważnych 
konsekwencji? O pomyśle na obecność Fundacji 
Galerii Foksal w przestrzeni publicznej opowiada 
Andrzej Przywara.

tekst: Magdalena Mazur

Dlaczego Fundacja Galerii Foksal tak długo 
funkcjonowała bez strony internetowej, a do 
niedawna znajdowała się poza mediami społecz-
nościowymi?

Wiąże się to z historią Fundacji Galerii 
Foksal, która została założona w połowie lat 90. 
w ramach Galerii Foksal. Sposób działania Galerii 

Foksal był oparty o formułę 
wymyśloną w latach 60., 
a my tę praktykę przeję-
liśmy – używaliśmy więc 

listy adresowej, drukowaliśmy plakaty i zapro-
szenia, które później rozsyłaliśmy. Na początku 
był telefon, a następnym wielkim wynalazkiem 
był telefaks. Nie było jeszcze wielu faksów „na 
mieście”, więc często artyści przychodzili do nas 
z dokumentacją, a my wysyłaliśmy ich projekty czy 
nawet korespondencję. Potem pojawił się kom-
puter, którego używaliśmy głównie do inwenta-
ryzacji. Zrobiliśmy spisy wystaw, prac, plakatów, 
kolekcji. W momencie, w którym pojawił się inter-
net, najważniejsza była dla nas bliska współpraca 
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niewidzialne, co będzie mieć znaczenie dla badań 
nad historią sztuki w przyszłości. Teraz można 
pójść do archiwum i zbadać korespondencję. Nie 
wiem, czy za kilka lat ktoś będzie miał dostęp do 
twardych dysków komputerów galerii, czy będzie 
sprawdzał te tysiące maili. Ile mam ich teraz 
nieprzeczytanych w moim iPhonie? 19342. To 
pokazuje jedynie skalę problemu.

 
I nie boi się pan tej potencjalnej nieobecności 
Fundacji Galerii Foksal w przyszłej historii sztuki? 

Nie rozpatruję tego w kategoriach strachu. 
Jakbym się czegoś bał, to nie prowadziłbym galerii. 
Myślę, że nasza strategia nie była do końca błędna 
– była po prostu niekonwencjonalna. Przecież 
osiągnęliśmy pewną widzialność, efektywność. 
Artyści, z którymi pracowaliśmy lub pracujemy, 
są rozpoznawalni, są wartością samą w sobie. Ich 
obraz istnieje w społecznym odbiorze, czego przy-
kładem może być choćby Paweł Althamer, który 
też specjalnie nie udziela się w sieci.

 
Można by odczytywać ten brak obecności w prze-
strzeni publicznej, również w internecie, jako 
alienację lub snobizm.

Nie nazwałbym tego ani snobizmem, ani 
alienacją, chodzi raczej o pewną elitarność, która 
jest charakterystyczną cechą w tradycji Foksal. 

To było miejsce, do którego przychodzili artyści 
z ideami, które następnie materializowali, robiąc 
wystawę lub ustawiając environment. Chcieliśmy 
podjąć ten model. Co z tego, że można zbudować 
całą platformę, kampanię internetową – nas inte-
resowała jakość sztuki. 

 
Galeria Foksal miała bardzo silną identyfikację 
wizualną.

Tak, jeden font, jedna forma plakatów,      
zaproszeń... Jednak w Fundacji Galerii Foksal 
z tego zrezygnowaliśmy, byliśmy otwarci na 
zmianę. Nigdy nie mieliśmy jednego projektu logo, 
przypisanego kroju liter czy wizytówek. Dlaczego?                    
Bo ciągle byliśmy niezadowoleni, zwyczajnie nam 
się nie podobały. To wynika też poniekąd z naszej 
nazwy, która jest być może słaba, bo kojarzy się 
z inną galerią. Ludzie wymyślili zastępczo nazwę 
FGF. Nie lubię tego skrótu, jest dla mnie zbyt 
korporacyjny. Nasza identyfikacja opiera się na 
czymś innym – na budynku i artystach. Być może 
jest to pewien rodzaj dezynwoltury, jednak zawsze 
uważaliśmy, że jeśli ludzie włożą więcej wysiłku 
w dotarcie do nas, to będą lepiej przygotowani               
do odbioru wystawy.  •

 
Nasza nieobecność w sieci może w dłuższej perspektywie 
czasowej powodować nieobecność Fundacji Galerii 
Foksal w historii sztuki. 

i orientujemy się w tym jak działają media 
społecznościowe i jakie zdjęcia generują najwięcej 
lajków, jednak wydaje mi się, że to nie pokrywa 
się z naszymi wyobrażeniami na temat galerii. 
Komunikacja w internecie nie zmienia faktu, że na 
wystawy trzeba chodzić, fizycznie konfrontować 
się ze sztuką – obrazy, zdjęcia czy rzeźby różnią 
się przecież od wizualnego strumienia, z którym 
mamy do czynienia w sieci. 

To co dla mnie jest najbardziej interesujące, 
to zmiana i przewartościowanie pojęcia 
archiwum. Zmiana materialna. Kiedyś galeria 
generowała ogromną ilość archiwaliów – zdjęć, 
odbitek, skoroszytów, pudełek. To świadczyło 
o jej profesjonalizmie, ale pokazywało też nad 
jakimi koncepcjami i projektami się pracuje – 
trochę jak w biurze. Pomysł na galerię z lat 60. 
to pusta przestrzeń z biurkiem i segregatorami 
wypełnionymi dokumentacją artystów. Sztuka 
jest zdematerializowana, a do galerii przychodzi 
się z pomysłem, rozmawia z artystami, robi 
wystawy. Wiesza się obrazy w sposób, który 
buduje znaczenia. Moment kompletnego zerwania 
z koncepcją galerii-sklepu – miejsca sprzedaży 
sztuki – związany był przecież z konceptualizmem. 
Teraz za granicą, tam gdzie jest mocny rynek, 
galeria to miejsce delivery –    dostawy, która 
musi przebiegać szybko. Wymagany jest łatwy 
dojazd, witryny na poziomie ulicy. My wyszliśmy 
z innej tradycji. Kiedyś archiwum miało postać 
materialną, a dziś galerie funkcjonują bez 
drukowania zaproszeń, plakatów, zdjęć – wszystko 
ma postać elektroniczną. Rzadko spotyka się 
tradycyjne teczki i skoroszyty. W efekcie, cała 
historia sztuki przekierowana jest na badania 
w internecie, co może generować fałszywy jej 
obraz. Nasza nieobecność w sieci może w dłuższej 
perspektywie czasowej powodować nieobecność 
Fundacji Galerii Foksal w historii sztuki. W latach 
90. byliśmy jako galeria bardzo aktywni, ale jeżeli 
ktoś zrobi szybki risercz w sferze wirtualnej, to 
nie znajdzie żadnych informacji na ten temat. 
W Galerii Foksal koncepcja wizualna archiwum 
była od samego początku świadomie definiowana. 
Ściana ze skrzynkami zaprojektowanymi przez 
Krzysztofa Wodiczkę symbolizowała moc 

materialną archiwum – 
„tu się odkłada historia”. 
Obecnie archiwa stają się 

 
Wierzę, że sztuka rozgrywa 
się w bezpośrednim 
odbiorze, a nie na forach 
internetowych.
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każdy ma prawo 
zdezerterować                 
rozmowa ze Zbigniewem Rogalskim 

Jak selekcjonować informacje w świecie post-prawdy?             
Czy artysta może funkcjonować na uboczu? Jak malować 
w świecie przesyconym obrazami? O tym jak praktykować 
bycie poza, opowiada nam Zbigniew Rogalski.

tekst: Antonina Ulatowska

Poza czy poza? Dystans czy kreacja?  
Dystans! Nie czuję potrzeby stwarznia 

pozornej kreacji. Bardziej mi się to kojarzy         
z Facebookiem niż z życiem. Na Facebooku 
możesz zaprojektować wizerunek, który nie 
jest do końca weryfikowny. Życie weryfikuje 
dosyć konkretnie. Dlatego warunkiem „bycia 
poza” jest stuprocentowa zgodność ze sobą, 
nie uleganie powszechnym modom, nie wytwa-
rzanie fikcyjnej osobowości. 

Starasz się być na bieżąco? Z kulturą, polityką?
Człowiek ma ograniczoną ilość godzin 

w ciągu dnia na wchłanianie nowych treści,           
z których i tak głęboko przyswaja jakiś żałośnie 
niewielki procent. Bo co z tego, że dowiem 
się o wszystkich książkach wydanych w tym 
tygodniu? Lepiej jak w moje ręce wpadnie jedna 
interesująca, z którą będę żył przez dwa tygo-
dnie, która coś we mnie zmieni, 
coś po sobie zostawi.          

           

Zbigniew Rogalski, Bez tytułu, 73 x 73 cm, 2003
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Zbigniew Rogalski, Bez tytułu, 73 x 73 cm, 2003

Taka sytuacja jest o wiele cenniejsza niż bycie-
ogólnie zorientowanym w tym, co się aktualnie 
dzieje. Słucham swojej intuicji, tego, co sam sobie 
podpowiadam. Są jednak momenty,  w których 
czuję wielki głód informacyjny. Wtedy intensyw-
nie słcham radia, czytam, rozmawiam z ludźmi. 
A potem znów kompletnie się na to zamykam, 
jakbym dochodził do ściany i nic nie było w stanie 
na mnie zadziałać – ani reklama, ani jakieś nowe 
hasło czy trend. Ostatnio używam Spotify’a do 
słuchania muzyki. To świetne narzędzie, zwłasz-
cza podczas podróżowania, bo daje dostęp prak-
tycznie do wszystkiego. Jednak przesłuchanie 
płyty danego wykonawcy w całości jest trudne, 
bo wciąż kusi opcja poszukiwania innych podob-
nych, coraz to nowszych. Sprawdzania, z czym 
jeszcze można by się „zlinkować”. To wytwarza 
szalony pęd przez labirynt informacji i wrażeń. 

Czy to dotyczy także obrazów, jesteś nimi prze-
sycony?

 Staram się orientować w tym co się dzieje 
w obrazie, ale podchodzę do tego uczciwie. Wiem, 
że nie jestem  w stanie nadążyć, poznać  i prze-
robić choćby części wizualności, która dociera 
do mnie kadego dnia. Nie wiem zresztą, czy byłby 
jakikolwiek sens w staraniu się o to. Lepiej zorga-
nizować sobie własną, autonomiczną przestrzeń, 
niż żyć w kalejdoskopie obrazów. 

Jak to się odnosi do malarstwa jako medium 
wytwarzającego obrazy? 

 Malarstwo, mimo że wielokrotnie 
ogłaszano jego koniec, cały czas powraca. 
Jak uporczywy bumerang. Ma w sobie coś, 
co generalnie pasuje do kondycji człowieka, 
do kondycji jego percypowania świata. Obraz                                                          
powstaje w czasie, to jest jego natura. Nie da  się 
go wyprodukować i powielić w jednej sekun-
dzie – taka mechaniczność jest obca naszym 
zmysłom. Dla mnie czymś bardzo przyjemnym 
jest sam warsztat malarski, lubię przedmioty, 
które mu towarzyszą: pędzle, farby... Lubię ten 
wymiar manualny. Zarówno  w malowaniu, jak                                                                             
i w obiorze malarstwa zupełnie inaczej używa-
my zmysłów, niż w odbiorze na przykład filmu. 

W kontakcie  z obrazem 
– obiektem – dochodzą do 
głosu takie komponenty jak 

Malarstwo, mimo że 
wielokrotnie ogłaszano 
jego koniec, cały czas 
powraca. Jak uporczywy 
bumerang. 
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według którego funkcjonuję. Myślę, że gdybym 
miał to wszystko wygodnie poustawiane, gdybym 
był „od-do”, to te ramy mogłyby być ograniczają-
ce, mogłyby nie pozostawiać miejsca na nieprze-
widywalność i ciekawe odkrycia. Ścisła realizacja 
planu niesie ze sobą ryzyko niedostrzeżenia tego, 
co wydarza się niespodziewanie, np.  w kontak-
cie  z dzieckiem. Otwarcie się na młody umysł,  
w którym synapsy są po prostu miażdżąco 
szybsze niż u nas, to kompletny kosmos. Mam 
świadomość, że momentów, w których coś mnie 
zainspiruje, wpadnie przypadkiem przed oczy, 
nie da się zaplanować. Brak porządku w życiu 
bywa uciążliwy, ale stanowi chyba jego smak. 
Przewlekły chaos nie jest dla mnie obcym świa-
tem, nie próbowałbym go na siłę porządkować.

 Jesteś na bieżąco z informacjami na swój te-
mat? Z krytyką artystyczną?

Kiedyś bardziej przeżywałem opinie na 
temat tego, co robię. Dziś nie ma to dla mnie 
takiego znaczenia. Jestem odpowiedzialny za 
to, jak moje prace wyglądają, o czym mówią. 
Natomiast nie mam wpływu na to, jak je ktoś 
odbiera i ocenia, jestem kompletnie poza tym. 
Może to ocenić jako świetne lub jako rozcza-
rowujące i niepotrzebne. Myślę, że akceptacja 
tego stanu rzeczy staje się prostsza w miarę jak 
świat coraz silniej się polaryzuje. Antagonizmy 
się wzmacniają, a jednocześnie wzmacnia się ich 
ambiwalencja. Fajnie jest określić siebie i swoje 
stanowisko, ale dobrze, że istnieje możliwość 
pozostania zdystansowanym. Każdy ma prawo 
zdezerterować.

Artysta także?
 Dobrze, że są artyści zaangażowani, 

bo ich prace w jakimś stopniu zmieniają świat, 
prowokując do myślenia choćby kilka osób. Pod 
warunkiem oczywiście, że nie jest to jakiś rodzaj 
dyletanctwa czy efekt politycznej manipulacji.  
W sztuce cenię różnorodność, ale znacznie 
bardziej potrzebuję takich jej wytworów, które 
pozostają na poziomie uniwersalności, abstrakcji, 
są syntezą jakichś subiektywnych emocji. To 
znowu budzi skojarzenie z twoim pierwszym 
pytaniem i dochodzę do wniosku, że to „bycie 
poza” jest takim hasłem, które lubię. Zwłaszcza 
bycie poza sposobem na tworzenie.

Fajnie jest określić siebie                  
i swoje stanowisko, ale       
dobrze, że istnieje możliwość 
pozostania zdystansowanym. 

faktura, struktura, odległość, perspektywa pa-
trzenia. Pomimo swej nieruchomości, płaszczyzna        
zagospodarowana malarsko nieustannie coś emi-
tuje. Film ma swój początek  i koniec, zostają po 
nim wnioski czy emocje, ale to ma miejsce w pa-
mięci. Obraz za to nie przestaje działać. Myślę, 
że tłumaczy to w jakimś stopniu tajemnicę wciąż 
jeszcze obecnego zapotrzebowania na malarstwo. 
Analogicznie jest  z chodzeniem na koncerty lub do 
teatru. To są wrażenia „niezastępowalne”. Chcemy 
uczestniczyć, a nie tylko oglądać. A gdy dystansu-
jemy się do tego, co nam oferuje świat, możemy się 
przyjrzeć własnym realnym potrzebom.

Świat ostatnio przyśpieszył. To cię nie angażuje? 
Masz rację, w ostatnim czasie tak. Czuję, 

że sytuacja geopolityczna przenika moje życie, 
wpływa na nie. Rozmowy ze znajomymi, bliższymi  
i dalszymi, potwierdzają powszechność pewnej 
destabilizacji, dezorientacji. Akurat w tym kontek-
ście nie wyobrażam sobie siebie jako bańki, która 
nie przyjmuje informacji z zewnątrz i pozostaje 

w środku nienaruszona. Mam sąsiada, który w wie-
ku 18 lat poszedł do banku żeby pobrać pieniądze 
na rakietę tenisową. To był 1 września 1939 roku. 
Okazało się, że banki są już zamknięte. Jak wspo-
mina, ogarnęły go wtedy gniew  i frustracja, bo na 
tę rakietę odkładał pieniądze przez kilka miesięcy. 
W tamtym momencie to był jego największy pro-
blem. Nie miał pojęcia, że za chwilę świat wywróci 
się do góry nogami. Myślę, że bieżąca sytuacja 
geopolityczna nie jest jeszcze aż tak krytyczna, 
ale zewsząd pojawiają się głosy niepokoju po-
twierdzające, że ta destabilizacja nie jest wyssana 
z palca.   Takie informacje – jakkolwiek by nie były 
absurdalne – też trzeba jednak systematyzować, 
przewidywać dla nich jakieś miejsce, uświadamiać 
sobie, na ile w ogóle mogą mieć one na nas jakiś 
wpływ. Odnajdywać w tym chaosie nienaruszoną 

przestrzeń swoich własnych 
obowiązków, planów, ma-
rzeń, fascynacji.

Jak to wszystko wpływa na twoją twórczość?
Bardzo pośrednio. Nigdy nie robiłem prac 

stricte politycznych czy społecznych. Obraz jest 
wypadkową tego, jak przyjmuję świat. Nie ma tu 
konkretnego sposobu, schematu postępowania. 
Gdy pojawia się pomysł, ma on konkretną formę, 
ale adekwatną do przestrzeni wyobraźni. Jak 
już wychodzi poza nią i zaczynam pracę nad 
wyborem medium, formy, środków technicznych, 
wtedy wszystko może się zmienić. Właśnie 
ten moment wymaga szczególnego otwarcia 
się na to, co się zdarza. Trzeba wyjść w świat 
i nazbierać,  a potem o tym mówić. Nie mogę 
funkcjonować w jednym modelu, być tylko 
konsumentem lub tylko twórcą. Nie potrafię 
się do końca określić czy odnaleźć  w jednym 
miejscu,   w tym sensie właśnie rozumiem bycie 
poza. Cały czas wychodzę poza dany obszar, 
wyskakuję poza. To wydaje mi się kluczowe nie 
tylko dla rozwoju artystycznego, ale dla rozwoju 
w ogóle. Fajnie jest cały czas poznawać nowe 
światy. Jednym z takich momentów był dla mnie 

czas, kiedy zacząłem uczyć studentów. Wiele lat 
byłem przekonany, że to nie dla mnie. Jednak 
przyszedł moment, gdy pomyślałem, że spróbuję. 
Że to może być początek nowego rozdziału 
w moim życiu. Podobnie jak wtedy, gdy zostałem 
ojcem. Wówczas zanikła we mnie potrzeba walki 
o własne ego na rzecz opieki nad dzieckiem. 
Praca ze studentami otwiera właśnie taką nową 
przestrzeń, w której chodzi o to, żeby coś 
zaproponować, robić coś razem z nimi i dla nich.

Jak organizujesz sobie czas pracy?
Sam muszę go sobie wydrzeć z rzeczywi-

stości, czasem z czyichś rąk, nieraz brutalnie. Tyle 
się dzieje dookoła, że gdyby nie silny imperatyw, 
aby sobie wyrąbać ten kwadrat dla siebie, można 
by się w tym rozpłynąć.  Im jestem starszy, tym 
silniej odczuwam, jak ważne jest to, by swój czas 
szanować i nie przepuszczać go przez palce. Ale 
tu także nie mam żadnego klucza czy schematu, 

Cały czas wychodzę poza dany obszar, 
wykakuję poza. To wydaje mi się kluczowe.
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przy parku Skaryszewskim, ale dawniej właściwie 
do niego nie zaglądałem. Teraz biegam w parku, 
przez okrągły rok, niemal codziennie. Dzięki temu 
jestem na bieżąco z porami roku, z cyklem natu-
ry. To pomaga się odnieść do czasu – kiedyś nie 
rejestrowałem momentu spadania liści  z drzew, 
będąc zupełnie pogrążonym w codziennych 
sprawach, teraz jestem świadomym obserwatorem 
i współuczestnikiem tego typu procesów. Bieganie 
poprawia samopoczucie i pozwala głowie się prze-
wietrzyć, pozwala wejść w przedziwny, relaksujący 
trans. Uwielbiam to.

Jak podczas malowania?
Z malowaniem wiąże się pewien problem – 

pewien stan – który, jak wynika z moich rozmów 
z innymi malarzami, jest dość powszechny. To coś 
jak problem „czystej kartki” u pisarza – gdy chcesz 
tworzyć, ale nie do końca wiesz co. Brakuje tego 
stanu uniesienia odczuwanego podczas całkowite-
go zanurzenia się w działaniu,  w procesie two-
rzenia. Pochłonięcia przez jakiś trans, jak podczas 
biegu. Taka sytuacja wymaga resetu, bo sygnalizu-
je, że coś jest nie tak, wystąpił błąd w procesie
tworzenia. Bycie poza w tym pomaga.  •

Nie masz Facebooka, prowadzisz zdrowy tryb ży-
cia… Nietypowo jak na artystę. To także elementy 
bycia poza?

Miałem kiedyś konto na Facebooku.           
Po kilku tygodniach od jego założenia okazało 
się, że mam tam kilkuset znajomych. O większo-
ści z tych osób nigdy nie słyszałem. Pomyśla-
łem, że to chyba nie ma sensu. Brak obecności                                              
w mediach społecznościowych to zbiór plusów 
i minusów –  z  jednej strony czuję się wolny od 
marnowania czasu  w sieci, ale z drugiej widzę, że 
ucieka mi sporo istotnych informacji. W związku 
z czym chyba będę musiał tam wrócić.

Jakiego rodzaju są to informacje? 
 Dam ci przykład z dzisiaj – podczas spo-

tkania i obgadywania współpracy ze znajomym 
artystą kilka razy padło zdanie „A widziałeś to? 
Wrzuciłem na swojego walla”. No i niestety nie 
widziałem, musiał mi wszystko pokazać. Coraz 
bardziej mi ta niewiedza przeszkadza, utrudnia co-
dzienną egzystencję, wymianę treści. Zamierzam 
traktować media społecznościowe jako narzędzie 
pomocne w organizacji życia. Nie sądzę, żeby 
mogło mnie ono pochłonąć. Internetu używam 
całkiem sporo, ale nie lubię go jako medium.

Dlaczego?
Sama pozycja siedzenia przy komputerze 

jest dla mnie czymś obcym, nie wciąga mnie.                
Po pół godzinie muszę wstać, ciało zmusza mnie 
do zmiany pozycji, do aktywności. Jakiś czas temu 
zastąpiłem swoje nałogi takimi, które bardziej mi 
odpowiadają. Zamieniłem papierosy na bieganie, 
a kawę na zioła. Nie wierzę, żeby dało się wyjść 
poza jakieś przyzwyczajenia i zakodowane w nas 
potrzeby, można je tylko pozamieniać, poprzesta-
wiać. Zresztą może wychodzić wcale nie warto? 
Przypomniało mi się teraz zdanie  z książki Von-
neguta, że „życie bez nałogów nie jest warte funta 
kłaków”. Podzielam tę teorię. Trzeba w którymś 
momencie dopuścić swoją słabość do głosu i ją 
czymś nakarmić.

Lepiej joggingiem niż papierosem?
Tak, poza tym bie-

ganie ma wiele różnych, 
fajnych efektów. Mieszkam 

W sztucę cenię 
różnorodność, ale znacznie 
bardziej potrzebuję takich 
jej wytworów, które 
pozostają na poziomie 
uniwersalności, abstrakcji, 
są syntezą jakichś 
subiektywnych emocji. 
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warzywniak 
zaangażowany
o współczesnym ruchu 
kooperatyw spożywczych

Kooperatywa to oddolny ruch spółdzielczy charakteryzu-
jący się między innymi równością członków, demokracją 
bezpośrednią oraz autonomią. Pierwsza spółdzielnia spoży-
wcza zawiązała się w Anglii, w mieście Rochdale, w 1844 
roku. Dzisiaj zjawisko kooperatyw odradza się, redefiniując 
tradycje spółdzielcze z poprzednich stuleci. Także w Polsce.

tekst: Agata Ostrowska
zdjęcia: Lila Wiśniewska
             Magdalena Mazur

Roczdelskie Stowarzyszenie Sprawiedli-
wych Pionierów, bo tak nazwali się kooperaty-
ści z Rochdale, musiało stworzyć ramy i zasa-
dy swojego działania. Konkluzje, do których 
doszło, zawarte zostały w tzw. 7 zasadach 
Roczdelskich. To właśnie na tym dokumencie 
opiera się współczesna Deklaracja Spółdzielczej 
Tożsamości. Stanowi ona także podstawę do 
działania dla współczesnych kooperatyw: m.in. 
Kooperatywy Dobrze, Warszawskiej oraz Spo-

łem. Zasady Deklaracji są następujące: dobro-
wolne i otwarte członkostwo, demokratyczna 
kontrola członkowska, ekonomiczne uczestnic-
two członków, autonomia i niezależność, kształ-
cenie, szkolenia i informacja, współpraca między 
spółdzielniami, troska o lokalną społeczność. 
Postulaty wciąż aktualne.
W Polsce prekursorem 
spółdzielczości był 
Stanisław Staszic.                 
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biedne (chyba, że podejmujące, przynajmniej do 
pewnego stopnia z wyboru, niekomercyjny styl 
życia, minimalizujący użycie środków finanso-
wych). Jest to jednak specyficzne środowisko, 
które można scharakteryzować najszerzej jako 
wielkomiejską inteligencję”.

Pierwszą kooperatywą spożywczą, 
powstałą w Polsce po 1989 r., była założona 
w Warszawie w 2010 r. Kooperatywa War-
szawska. Jej powstanie stało się dla wielu osób 
inspiracją do tworzenia następnych spółdziel-
ni. Chociażby działająca w Warszawie od 2013 
r. Kooperatywa Dobrze, która posłuży nam 
za przykład – ponieważ jestem jej członkinią.  
W sierpniu 2014 r. Kooperatywa Dobrze otwo-
rzyła sklep w małym lokalu przy ulicy Wilczej. 
Dwa lata później, w lipcu 2016 r., Dobrze otwo-

rzyła drugi sklep – przy ulicy Andersa. W obu 
przypadkach są to lokale udostępnione koope-
ratywie przez stołeczny ratusz, który wynaj-
muje je na preferencyjnych warunkach. W War-
szawie działa jeszcze kilka innych kooperatyw: 
Kooperatywa Południowa, Kooperatywa 
Spożywcza Saska Kępa, Mokotowska Koope-
ratywa Spożywcza. Kooperatywy funkcjonują 
też w innych miastach w Polsce: Białymstoku, 
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Żywcu. W sumie 
w całej Polsce istnieje obecnie kilkadziesiąt 
kooperatyw spożywczych. Ich liczba, choć 
nie jest może wielka, jest przykładem zmia-
ny w podejściu do kwe-
stii żywienia i zakupów. 
Założenie kooperatywy 

Jego Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze 
powstało już w 1816 roku, a więc w momencie, 
w którym Staszic zniósł na swoich ziemiach 
pańszczyznę. Towarzystwo inicjowało myśl 
spółdzielczą, zrzeszając ponad 300 gospodarzy. 
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze nie 
spełniało jednak podstawowego warunku 
spółdzielni powstających w kolejnych dekadach, 
to znaczy własnowolnego przystąpienia 
gospodarzy do towarzystwa.

W 1906 roku z inicjatywy warszawskiej 
inteligencji, w szczególności Edwarda Abra-
mowskiego, powstało Towarzystwo Koope-
ratystów, a wraz z nim czasopismo „Społem”. 
Towarzystwo zakończyło działalność wraz z na-
dejściem II wojny światowej, ale Spółdzielnia 
Społem kontynuowała myśl założycieli i pręż-
nie rozwijała się w czasach Polskiej Republiki          
Ludowej, zakładając między innymi spółdzielcze 
domy handlowe (takie jak Sezam w Warszawie 
lub Zenit w Katowicach). Do dziś ponad 350 
sklepów Społem działa nieprzerwanie w całej 
Polsce. Poza tym wciąż powstają nowe spół-
dzielnie spożywcze, odpowiadające na wzmaga-
jące się  zapotrzebowanie na zdrową żywność,  
wspierające lokalną produkcję.  

Jak powstaje wspólnota?

Współczesne  kooperatywy stanowią oddolny 
głos przeciwko masowej produkcji spożywczej 
oraz hipermarketyzacji konsumpcji. Tworzą je 
ludzie niezadowoleni z dominujących nawyków 
żywieniowych oraz modeli zakupów spożyw-
czych, które często sprowadzają się do błądze-
nia po ogromnych halach  w poszukiwaniu pro-
duktów o nieznanym lub dalekim  pochodzeniu. 
Spółdzielnie są wyrazem troski jej członków 
o siebie i swoich bliskich oraz sprzeciwu wobec 
taniej i niesprawiedliwie produkowanej żyw-
ności. Kooperatywy zakładane są zazwyczaj 
przez grupy znające się wcześniej z innych 
społecznych inicjatyw. Są to ludzie wykształce-
ni, chcący wcielić swoje przekonania w życie. 
Jak pisze Aleksandra Bilewicz w tekście Między 
filantropią a egalitaryzmem: „Do kooperatyw 
nie należą osoby zamożne (sporą część z nich 
zaliczyć można do prekariatu), ale też raczej nie 

Spółdzielnie są wyrazem 
troski jej członków o siebie 
i swoich bliskich. Wyrazem 
sprzeciwu wobec taniej                      
i niesprawiedliwie 
produkowanej żywności.
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jakie obserwujemy w Żabce przypominają te, od 
których uciekali roczdelscy tkacze. System zależ-
ności wytwarzany przez neoliberalny kapitalizm 
łudząco przypomina te z XIX-wiecznych fabryk. 

Następny convenience store, który mijamy 
na Wilczej to Carrefour. Jest to nieco inny model 
sklepu – z założenia bardziej „luksusowy” niż 
Żabka czy Małpka. Carrefour oferuje na przy-
kład autorskie linie z produktami francuski-
mi i włoskimi (Reflets de France  oraz Terre 
d’Italia ). Wszystkie produkty opisywane są jako 
wyjątkowe i tradycyjnie francuskie lub włoskie. 
Potwierdzają to dodatkowo  informacje poda-
ne na stronie internetowej. Jednak  wzmianka 
o serach posiadających certyfikaty AOP, które 
dla laika mogłyby oznaczać, że nabiał pocho-
dzi z ekologicznej hodowli, w rzeczywistości 
sprowadza się jedynie do ochrony tradycyjnej 
nazwy i sposobu produkcji. To ważny problem, 
ponieważ przeciętny klient rozróżnia żywność 
na certyfikowaną i niecertyfikowaną, ale nie 
zna się już na poszczególnych certyfikatach. 
Tymczasem każdy produkt spożywczy, który 
dopuszczany jest do sprzedaży posiada jakiś 
certyfikat. Co najistotniejsze, Carrefour od kilku 

lat prowadzi dział Jakości z natury, gdzie propo-
nowane są produkty lokalne (z różnych części 
Polski), np. twaróg, nabiał czy jajka z wolnego 
wybiegu. Żywność ta jest objęta certyfikatem 
jakości Carrefoura, który zrzesza producentów 
poszczególnych produktów. Zweryfikowanie co 
w rzeczywistości oznacza „jakość” według tego 
certyfikatu jest jednak niemożliwe. Na stronie 
internetowej firmy znajdują się jedynie ogólne 
informacje zaletach wynikających z samego 
jego istnienia. Związani z Carrefourem produ-
cenci na swoich stronach WWW wymieniają 
standardowe certyfikaty takie jak ISO – system 
zarządzania jakością, lub HACCP – certyfikat 
bezpieczeństwa higieny produkcji żywności. 
Sieci sklepów takie jak Carrefour dobierają 
swoich dostawców na podstawie certyfikatu IFS 
(International Food Standard), którym posługu-
je się  większość sieci hipermarketów w Euro-
pie Zachodniej. Jest to ogólnoeuropejski system 
produkowania żywności, weryfikowania pocho-
dzenia surowców, szkolenia kadr i pracowników 
oraz zasad zapobiegania 
potencjalnym zagroże-
niom. Różnicą pomiędzy 

Różnicą pomiędzy Carrefourem a siecią taką jak Żabka 
jest więc wysiłek włożony w promocję produktów         
pochodzących z lepszych - bo lokalnych - polskich upraw.

wymaga zaangażowania i czasu, co zdaje 
się świadczyć o determinacji jej członków 
i założeniu, że tego typu działania skutkują 
ogólnospołecznymi korzściami. 

Wygoda, ale za jaką cenę?

Pierwszy sklep Kooperatywy Dobrze znajduje 
się na wschodnim odcinku ul. Wilczej, pomię-
dzy ulicami Marszałkowską i Kruczą. Na tym 
samym fragmencie Wilczej funkcjonują także 
Carrefour Express, Żabka i Małpka Express. 
Idąc niecałe 200 metrów mijamy więc aż trzy 
sklepy w typie convenience store. Z jednej stro-
ny mamy kooperatywę, która jest działaniem 
zdecydowanie marginalnym, z drugiej sieciówki 
typu  Małpka Express, która nie jest jeszcze sie-
cią na skalę Żabki (2800 lokali), ale posiada już 
co najmniej 300 sklepów w całej Polsce i stale 
się rozwija.
Sklepy typu convenience store (convenient 
– ang. wygodny) charakteryzują się małą 
powierzchnią, oferują gotowe produkty, 
niewielki dział z produktami świeżymi, a także 
alkohole i papierosy. To jednak nie wszystko. 
Potencjalny klient może w Małpce zapłacić 
rachunki, skorzystać z darmowego internetu, 
napić się kawy lub odebrać przesyłkę od Merlin.
pl, z którym Małpka współpracuje od 2013 roku. 
Podobnie Żabka poszerza swoją działalność,  
sprzedając na przykład hot-dogi. 

Sklepy, które mijamy idąc ulicą Wilczą, 
działają w systemie franczyzowym. To właśnie one  
zabijają małe osiedlowe warzywniaki i spożyw-
czaki. Franczyzobiorca – tzw. ajent – podpisując 
umowę z firmą-franczyzodawcą, na przykład 
Żabką S.A., otrzymuje umeblowany sklep z szyl-
dem oraz pierwszą dostawą towaru sfinanso-
waną przez sieć. Produkty oraz marżę w sklepie 
ustala sieć. Chociaż z pozoru to ajent zarządza 
sklepem, wszystkie decyzje oraz prawo wła-
sności przypadają firmie. Sukces tego systemu 
polega na projektowaniu wizji  dorobienia się. 
Jest to iluzja, która rozmywa się, kiedy tylko ajent 
uświadomi sobie na jak wiele ograniczeń się 
zgodził. Franczyza to „czysty” biznes, w którym  

liczy się końcowe rozlicze-
nie, a nie interes fran-
czyzobiorcy. Zależności, 

Chociaż z pozoru to ajent 
zarządza sklepem, wszystkie 
decyzje oraz prawo własności  
przypadają firmie. Sukces tego 
systemu polega na projek-
towaniu wizji dorobienia się.
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Członkowie kooperatywy  zobowiązani są do płacenia 
składki członkowskiej wysokości 150 zł , za pół roku         
z góry.  Spowodowane jest to koniecznością utrzymania 
płynności środków na zakup towaru i usprawnienia 
planowania finansowego.

W kooperatywie narzut ma pokryć trzy rodzaje 
kosztów: transport towarów, darmowe opako-
wania dostępne w sklepie i  straty na towarze.

Cena dla klientów ustalana jest w zależ-
ności od trzech czynników. Po pierwsze, moni-
torowane są ceny w innych sklepach z ekolo-
giczną żywnością, po drugie, ciągłej analizie 
poddaje się dane z kasy fiskalnej i częstotliwość 
sprzedaży poszczególnych produktów. Po trze-
cie w końcu – ważne są obserwacje ze sklepu. 
Punktem wyjścia jest zawsze cena zapłacona 
producentowi.

Na stanowisku kasjera pracują dwie oso-
by zatrudnione oraz wyszkoleni do tego człon-
kowie Dobrze. Kooperatywa zatrudnia jeszcze 
pięć osób, odpowiedzialnych między innymi za 
koordynację dyżurów, sklepów czy planowanie 
dostaw. Członkowie kooperatywy  zobowiązani 
są do płacenia składki członkowskiej wysokości 
150 zł, za pół roku z góry. Spowodowane jest to 
koniecznością utrzymania płynności środków 
na zakup towaru i usprawnienia planowania 
finansowego. Kooperatywa Dobrze co mie-
siąc zamieszcza na swojej stronie interneto-
wej sprawozdanie z rentowności obu sklepów. 
W przeciwieństwie do sieciowych sąsiadów,  
prowadzi działalność w sposób transparentny.

Władzę w kooperatywie stanowią człon-
kowie. Decyzje podejmowane są na podsta-
wie głosowań podczas walnych zgromadzeń.  
Członkowie  składają się na kapitał kooperatywy 
po równo i w demokra-
tyczny sposób go kontro-
lują. Nadwyżki wszelkiego 

Carrefourem a siecią taką jak Żabka jest więc 
wysiłek włożony w promocję produktów  po-
chodzących z lepszych - bo lokalnych - polskich 
upraw. Dotyczy to tylko części świeżych produktów 
dostępnych w sklepach, bo na przykład jaja z wol-
nego chowu (te z certyfikatem Jakości z natury) 
możemy spotkać zaledwie w 41 sklepach Carre-
four w całej Polsce. Zamiast realnej zmiany mamy 
więc enigmatyczne i nietransparentne informacje 
o produkcie, które korporacja zręcznie opakowała 
w efektowną retorykę.

 
Kooperatywa od wewnątrz

Kontynuując ten krótki spacer, trafiamy w koń-
cu do sklepu Kooperatywy Dobrze. Jak bardzo 
różni się on od wyżej wymienionych sklepów? 
I czy rzeczywiście jest dla nich alternatywą?
W kooperatywie sprzedawane są produkty 
sezonowe. Poszczególne warzywa i owoce                                                   
pojawiają się w zależności od pory roku. Tak 
więc nie zakupimy  truskawek zimą albo  bruk-
selki wiosną. Zimą wybór jest  okrojony, ale na-
dal można kupić mrozolubny jarmuż lub głowę 
kapusty, a z owoców jabłka i gruszki. Kooper-
tywa sprowadza też jajka oraz nabiał: masło, 
prawdziwe mleko oraz kozie sery i twarogi.             
Do obu sklepów codziennie dowożone są 
świeże chleby, a nawet chałki. Wybór półpro-
duktów jest również duży. Od kaw z plantacji 
fair trade, przez bakalie sprowadzane z ekolo-
gicznych upraw, po wszelkie kasze, makarony, 
ryże oraz fasole. Stale poszerzana jest oferta 
ekologicznych kosmetyków oraz produktów 
do utrzymywania czystości w domu, będących 
zamiennikiem dla niebezpiecznej i nieekolo-
gicznej chemii.

Sklep funkcjonuje dzięki członkom spół-
dzielni oraz systemowi obowiązkowych dyżu-
rów - każdy musi odbyć  dyżur przynajmniej 
raz w miesiącu. Jego czas minimalny to trzy 
godziny pomocy w sklepie. Alternatywą jest 
praca innego rodzaju, na przykład cotygodnio-
we sprzątanie sklepu, pomoc w transporcie lub 
przygotowywanie przekąsek na zgromadzenia 
Kooperatywy. Osoby, które wypełniły dyżur, 
otrzymują zniżkę członkowską, jednak nawet 
ona uwzględnia stały narzut w wysokości 8%. 
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kapitału przeznaczane są na rozwój spółdzielni 
– o ich wydatkowaniu również decydują członko-
wie. Kooperatywa nie kumuluje kapitału. Autonomia 
spółdzielni polega na jej samorządności. Wszelkie 
współdziałania z innymi organami prawnymi muszą 
mieć na uwadze zachowanie spółdzielczej niezależ-
ności. Kooperatywy prowadzą działania oświatowe 
w zakresie poszerzenia kwalifikacji członków, szerzą 
także informacje na temat kooperatyw i korzy-
ści płynących z jej działania. Inicjują warsztaty, 
m.in. z produkcji miejskiego kompostu, organizują 
również panele dyskusyjne ze swoimi dostawcami 
(rolnikami) – to wszystko w celu szerzenia świado-
mości, dotyczącej zdrowej żywności i ekologii.

W  kooperatywach najważniejsza jest wspól-
nota. Kooperatywiści nie ograniczają się jedynie do 
wypełniania dyżurów lub robienia zakupów. Spoty-
kają się na wykładach, organizują spotkania towa-
rzyskie dla nowych członków, wspólnie protestują 
w ważnych dla nich sprawach, razem świętują. Wy-
mieniają się najróżniejszymi informacjami, poradami 
i przepisami. Co miesiąc organizowane są spotkania 
dla potencjalnych członków, które pozwalają zwe-
ryfikować wątpliwości , zaznajamiając z działaniem 
kooperatywy, jej strukturami i historią. 

Jak wynika z codziennych rozmów w sklepie 
przy Wilczej, klienci wiedzą czym jest kooperatywa 
i popierają jej działanie. Są to osoby, które miesz-
kają w okolicy sklepu, ale też tacy, którzy specjalnie 
dojeżdżają, aby zrobić tu zakupy. Wśród klientów są 
zarówno ludzie starsi, jak i młodsi. Ci ostatni często 
nie mają czasu, aby dołączyć do stowarzyszenia,  
ale popierają jego działania. Klienci kooperatywy 
podkreślają, że cenią sobie jakość oraz smak sprzeda-
wanych warzyw. Jednocześnie kooperatywa to ciągle 
instytucja zbyt mało rozpoznana, a przez to – siłą 
rzeczy – w pewien sposób elitarna. Kooperatywa Do-
brze nie prowadzi żadnej oficjalnej kampanii na rzecz 
pozyskiwania członków i klientów. Posiada za to 
profil na Facebooku i stronę WWW oraz, od niedaw-
na, konto na Instagramie. Najważniejszy jest jednak 
„marketing szeptany”. Jak na razie taka forma promo-
cji wystarcza: w obu sklepach Dobrze 40% klientów 
to członkowie  (ok. 250 osób miesięcznie), a pozostałe 
60% to klienci z zewnątrz (ok. 400 osób). Natenczas  
taka proporcja pozwala na sprawne funkcjonowanie 

kooperatywy. Jednak czy  
w starciu z sieciówkami to 
wystarczy?  •
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Królestwo Kabuto

Quiet Depth

monarchia konstytucyjna

Mieszko Makowski

611

ziemie graniczące z Kanadą

ziemie na obszarze Polski i Chorwacji

angielski, polski

konwencja w Montevideo z 1933 roku

manifest wobec polskich systemów prawnych

nazwa oficjalna: 

stolica: 

ustrój:

monarcha:

liczba obywateli:

terytorium główne:

kolonie:

języki oficjalne:

podstawa prawna:

podstawa ideologiczna:
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obok nas
kawiarnia inna niż wszystkie

Życie Jest Fajne to kawiarnia, która nie pretenduje do bycia 
najmodniejszą w stolicy i nie czyni towaru z odmienności. 
Nie ma tu wyszukanych mebli i stylowej obsługi. 

tekst: Aniela Starzyńska
zdjęcia: Lila Wiśniewska

Magdalena Mazur

Czwartek popołudniu. W przytulnym wnę-
trzu kawiarni jest pusto. Wysokie pomieszczenie 
ma niewyremontowaną antresolę. Przy wejściu 
stoi wysoka choinka, jeszcze nie rozpakowana 
z siatki. Z głośników leci Joy Division. Za ladą stoją 
dwie osoby. Chłopak przyjmuje moje zamówienie, 
a mężczyzna krząta się w pobliżu. Zamawiam her-
batę i siadam przy stoliku. Słyszę odgłosy zaafero-
wania podczas przygotowywania herbaty. Mężczy-
zna półszeptem podpowiada chłopakowi gdzie co 

jest i jakie czynności powinien  wykonać. Dostaję 
napój z dodatkowym dzbankiem. „Nie słodziłem, 
więc przyniosłem miód, jeśli by pani chciała sobie 
posłodzić”. Do kawiarni wchodzą dwie kobiety. 
Jedna z nich to niewidoma starsza pani, młod-
sza podtrzymuje ją pod ramię. Siadają po drugiej 
stronie pomieszczenia. Po chwili starsza kobieta 
pyta energicznie: „A jest tu 
fortepian?”. Jest. Sadowi się 
na taborecie i zaczyna grać.



100
poza

101
poza

usamodzielnienia się, zdobywają doświadczenie 
oraz poznają wartość pieniądza.

Po drugie, praca w kawiarni łączy się z tera-
pią. Autyści zatrudnieni w Życie Jest Fajne zaczy-
nają aktywnie funkcjonować w społeczeństwie, 
czego wcześniej nie doświadczali. Nieprzewidy-
walne sytuacje i komunikacja z klientami pozwalają 
pracownikom stopniowo pokonywać społeczne 
ograniczenia.

W kawiarni się zagęszcza. Do stolików 
obok zaczynają się dosiadać młode i starsze 
osoby. Spora grupa kobiet siada przy najwięk-
szym stole. Zaraz jedna z nich będzie opowia-
dać o swojej podróży do Peru. Prosi starszego 
mężczyznę o przyniesienie ekranu i rzutnika.  
Ten przekazuje to zadanie dwóm kelnerom.     
Jeden z nich nerwowo przekrzywia głowę albo 
macha rękami.Rozłożenie ekranu i rzutnika                                                                          
wymaga reorganizacji ustawienia stolików. 
Przesiadam się, aby ułatwić chłopcom zadanie, 
które ewidentnie stanowi dla nich wyzwanie 
logistyczne. Podobnie robią dwie kobiety siedzą-
ce obok mnie. Układ stolików zmieniony. Ekranu 
i rzutnika wciąż nie ma. „Chłopaki! No co wy? 
Kpiny sobie robicie?”, podnosi lekko głos ziryto-
wany starszy mężczyzna. Chwilę potem chłopcy          
wychodzą z zaplecza ze sprzętem. Z dumą 
uruchamiają ustawiony przez siebie rzutnik. Na 
ekranie pojawiają się zdjęcia. Kobiety przesadzo-
ne ze stolika obok odwieszają swoje płaszcze na 
wieszak. „– To panie już nas opuszczają? – Nie, 
nie. – Uf, to dobrze! Już myślałem, że przez to za-
mieszanie ze stolikami chcą sobie panie stąd iść.”

Klubokawiarnia Życie Jest Fajne powstała 
w marcu 2016 roku. Mieści się na warszawskiej 
Ochocie przy ul. Grójeckiej 68. To inicjatywa 
Fundacji Ergo Sum. Ufundowana w 2013 roku, 
pomaga ludziom wykluczonym i niepełnospraw-
nym oraz wspiera rozwój człowieka przez sztukę. 
Misją kawiarni jest zapewnienie warunków do 
aktywności społecznej, zawodowej i kulturalnej 
dorosłym autystom i ich opiekunom. To pierwsze 
takie miejsce w Polsce. Klubokawiarnia zatrud-
nia piętnastu autystów, a każdy z nich posiada 
asystenta – w razie, gdyby potrzebowali pomocy. 
Na miejscu przebywa również terapeuta. W sytu-
acji przebodźcowania lub potrzeby wyciszenia się 
pracownicy mogą udać się do specjalnie wydzie-
lonego pomieszczenia socjalnego.  

Życie Jest Fajne to miejsce, które spełnia 
cztery funkcje. Po pierwsze, daje możliwość 
podjęcia pracy (często pierwszej) dorosłym, 
w większości późno zdiagnozowanym, autystom. 
Otrzymując wynagrodzenie, dostają oni szansę 

To nie jest tworzenie kolej-
nej enklawy, getta, miejsca 
na pokaz. Chodzi o realne 
wsparcie.
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członkami są osoby z zespołem Downa oraz 
autyści, czy warszawska klubokawiarnia Pożytecz-
na przy Nowym Świecie 58, powstała jako element 
szerokiego programu stopniowego usamodzielnia-
nia osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawno-
ścią intelektualną.

Przyzwyczailiśmy się do widoku osoby 
z białą laską lub z zespołem Downa. Jednak kwestia 
włączania  niepełnosprawnych do społeczeństwa 
i umożliwiania im maksymalnie samodzielnego  

Po trzecie, oprócz zapewnienia dorosłym 
autystom miejsc pracy, fundacja prowadzi doradz-
two zawodowe dla organizacji pozarządowych 
i wspiera spółdzielnie socjalne.

Po czwarte, Życie Jest Fajne to miejsce, 
gdzie odbywają się liczne wydarzenia kulturalno
-społeczne: debaty i panele dyskusyjne, wystawy, 
koncerty, warsztaty.

„Kupując w klubokawiarni Życie Jest Fajne 
wspierasz utrzymanie miejsca pracy dorosłych 
autystów. Pracuje tu już 15 autystów. Zaprasza-
my”, czytam na kartce przyklejonej do drzwi kawiar-
ni. Wieść o tym, że powstaje pierwsza w Polsce 
kawiarnia zatrudniająca autystów, zyskała szeroki 
rozgłos w mediach głównego nurtu - od gazet, 
przez radio, po dzienniki telewizyjne. Zaintereso-
wało mnie, czy podkreślając autyzm pracowników, 
nie tworzy się wokół nich pewnego rodzaju bańki, 
co z kolei może prowadzić do wzmocnienia mar-
ginalizacji. Czemu ma służyć kartka na drzwiach 
kawiarni? Rozważam wady i zalety. Z jednej strony 
to dobrze – im więcej będzie się mówiło o takim 
miejscu i o autyzmie, tym więcej ludzi dostrzeże 
problem. Z drugiej, informacja na drzwiach może 
sugerować, że pracownik różni się od klienta, 
a przecież w projekcie Fundacji Ergo Sum chodzi  wła-
śnie o odczarowanie takiego podejścia do autyzmu. 
Moje wątpliwości rozwiewa Ola Ciechomska-Smer-
czyńska, prezes Fundacji Ergo Sum: „Za pomocą tej 
kartki chcemy pokazać, że tutaj wspiera się osoby 
z autyzmem. Nie piętnujemy ich, nie nalepiamy im 
naklejek. Chodzi o to, żeby pokazać jacy oni są. To 
nie jest tworzenie kolejnej enklawy, getta, miejsca 
na pokaz. Chodzi o realne wsparcie”.

Zastanawiam się czy kwestie, które poja-
wiły się w mojej głowie jako potencjalnie problemo-
we, nie świadczą o tym, że w Polsce wciąż mało 
mówi się o autyzmie. Prawdą jest, że sytuacja 
osób niepełnosprawnych w naszym kraju z biegiem  
czasu zmienia się na lepsze. Coraz częściej dba się 
o dostosowywanie przestrzeni do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach lub niewidomych. 

Powstają inicjatywy inte-
grujące osoby upośledzo-
ne - jak Teatr 21, którego 

Autyzm to niepełnospraw-
ność, z którą można funk-
cjonować w społeczeństwie. 
Takie osoby trzeba traktować 
jako ekscentryków, a nie oso-
by z jakimś strasznym upo-
śledzeniem, które nie pozwa-
la współistnieć z innymi.
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Należy pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają 
bardzo zróżnicowany charakter i głębokość, oraz 
że nie występują wszystkie na raz. Stawianie znaku 
równości między autyzmem a upośledzeniem 
umysłowym to stereotyp, do którego zwalczania  
przyczyniają się takie inicjatywy jak klubokawiar-
nia Życie Jest Fajne. „Chcemy pokazać, że autyzm 
to niepełnosprawność, z którą można funkcjono-
wać w społeczeństwie. Takie osoby trzeba trakto-
wać jako ekscentryków, a nie osoby z jakimś strasz-
nym upośledzeniem, które nie pozwala współistnieć 
z innymi” – tłumaczy mi Ciechomska-Smerczyńska.

Powstanie Klubokawiarni Życie Jest Fajne 
zdecydowanie przyczynia się do obalania stereoty-
pów dotyczących osób z zaburzeniami autystycz-
nym. Wizyta w kawiarni przy Grójeckiej otwiera 
oczy na fakt, że egzystujemy obok ludzi, którzy 
nie różnią się od nas niczym oprócz odmiennego 
sposobu postrzegania świata. To, co dla nas jest 
„normalne”, do czego jesteśmy przyzwyczajeni,   
dla autystów stanowi istotną przeszkodę. Edukacja 
pod kątem przygotowania osób z zaburzeniami 
autystycznymi do funkcjonowania w społeczeń-
stwie to obszerny temat na osobny artykuł. Na jej 
znaczącą rolę w zmianie sytuacji autystów zwra-
ca uwagę prezeska Fundacji Ergo Sum i dodaje: 
„Trzeba myśleć jak prowadzić edukację, ale rów-
nież co zrobić z dorosłymi w głębokim autyzmie, 
którzy nie potrafią się werbalnie komunikować, 
boją się wyjść do ludzi. Jeden z ojców dorosłych 
autystów powiedział, że wolałby mieć dziecko 
z zespołem Downa niż autystę. Dlaczego? Bo au-
tysta ma większą samoświadomość. Autyści zdają 
sobie sprawę z tego, że dorastają, że istnieje mi-
łość, ale i śmierć, że ktoś jest chory. Dlatego trzeba 
im pomagać. Bo rodzice kiedyś odejdą”.

O! panią już znam. Była pani już u nas”, 
z uśmiechem wita mnie jeden z pracowników. 
Z głośników słyszę Don’t Speak No Doubt. Kelnerka 
przechodząca kilka razy obok mojego stolika cicho 
nuci piosenkę. Choinka już stoi i czeka, żeby ją 
udekorować.

W klubokawiarni panuje zamieszanie. 
Trzeba zapakować catering przygotowany przez 

Przyzwyczailiśmy się do      
widoku osoby z białą laską lub 
z zespołem Downa. Jednak 
kwestia włączania niepełno-
sprawnych do społeczeństwa 
i umożliwiania im maksymal-
nie samodzielnego  w nim 
funkcjonowania wciąż pozo-
staje otwarta.

w nim funkcjonowania wciąż pozostaje otwarta. 
Autyzm, zgodnie ze stosowaną w Polsce Między-
narodową Klasyfikacją Zaburzeń Psychicznych 
i Zaburzeń Zachowania ICD-10, zaliczany jest 
do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. 
Powoduje zaburzenia relacji społecznych i kon-
taktu z ludźmi, trudności z podporządkowaniem 
się regułom społecznym, wynikające z braku ich 
zrozumienia. Unikanie kontaktu wzrokowego,                                      
używanie innych form komunikacji, silna reakcja 
na bodźce – to przykładowe objawy autyzmu. 
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kuchnię Życie Jest Fajne. Jeden z pracowników 
skrupulatnie liczy wszystkie kanapki, rolady 
i babeczki. To Wojtek, który od niedawna pomaga 
prowadzić księgowość kawiarni. W międzyczasie 
wyraża chęć porozmawiania ze mną o swojej 
pracy. Jest zabiegany i przejęty. Zaraz przyjedzie 
taksówka, którą będzie trzeba przewieźć jedzenie. 
Chłopak stresuje się powierzonym zadaniem, ale 
pani Ola uspakaja go i udziela instrukcji. Wojtek 
podchodzi do mnie i mówi: „Bardzo panią prze-
praszam. Porozmawiałbym z panią, ale sama pani 
widzi ile my tu mamy dziś pracy”.

Widzę i wiem, że to nic straconego. Poroz-
mawiamy, jak wrócę. A wrócę na pewno.  •
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mikro teatr,
czyli dogma 95 
w teatrze

W kwietniu 2016 roku w teatrze Komuna // Warszawa 
ruszył Mikro Teatr pod opieką kuratorską Tomasza 
Platy. Głównym założeniem tego projektu jest polemika 
z monumentalnym teatrem powszechnym, głównym 
narzędziem – narzucenie sobie ograniczeń.

tekst: Aleksandra Szczęsna

Maksymalny czas przedstawienia w Mikro 
Teatrze wynosi 16 minut, może w nim występować 
tylko 4 aktorów, dostępne są co najwyżej 2 mikro-
fony, kilka reflektorów i rekwizyty, które zmiesz-
czą się w małej walizce, tzw. kabinówce oraz jeden 
rzutnik wideo. Nieograniczona pozostaje za to te-
matyka. Reżyserzy tych etiud, a także występujący 
w nich aktorzy, to z reguły osoby młode, otwarte 
na nową formułę teatru. Pożądana publiczność to 
z kolei ludzie zmęczeni monumentalną scenogra-
fią i patetyczną grą aktorską. W przeciwieństwie 

do tradycyjnych spektakli, przedstawienia Mikro 
Teatru odbywają się w miejscu jak najdalszym od 
monumentalizmu i przepychu typowych dla kla-
sycznych teatrów. Wszystko ma miejsce w starej 
kamiennicy przy dworcu Warszawa Wschodnia. 
Kiedy już do niej trafimy, musimy wejść na sta-
rą, zaniedbaną klatkę schodową. Wszędzie unosi 
się dym papierosowy. Salę, w której odbywają się 
przedstawienia i szatnię po-
łączoną z barem, oddziela tylko 
prowizorycznie zawieszony 
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ją się czasem trwania  przedstawienia, a nie jego 
jakością. Ciekawe w Mikro Teatrze jest również to, 
że porusza on problemy ,,z wnętrza” teatru. Etiudy 
opowiadają o wewnętrznych rozterkach aktorów, 
o ich problemach na scenie i po zejściu z niej. 

 Nowy cykl przedstawień w teatrze Komuna 
// Warszawa to innowacyjna alternatywa dla współ-
czesnego życia teatralnego. W Mikro Teatrze twórcy 
zastanawiają się nad formą spektakli, nad rolą aktora, 
funkcją reżysera. Eksperyment ten inspiruje widza 
do snucia refleksji nad kondycją teatru oraz nad jego 
przyszłą formą. Jeśli chodzi o tematy spektakli, reper-
tuar wciąż ewoluuje. Coraz częściej porusza się temat 
problemów społecznych, ale brakuje debaty nad 
sposobem ich ukazania. Treść wynika z formy, a nie-
stety ta pozostaje często nieprzemyślana. Być może 
jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w teatrze. 

Rewolucji, która niesie ze sobą złożenie ,,ślubów 
czystości”. Tym razem w teatrze, a nie tak jak mia-
ło to miejsce w 1995 roku, w świecie filmu.  •

kawałek materiału. Podczas spektakli można pić 
piwo lub kawę, co wprowadza bardzo nieformalny 
klimat. Również strój widzów, znacznie różni się 
od stereotypowego ubioru, jaki przywdziewa się 
przed wizytą w teatrze. Wszystko to przypomina 
o tym, że znajdujemy się w przestrzeni, która dopie-
ro coś stwarza, w centrum pewnego eksperymentu.

 Skoro znamy już główny cel Mikro Teatru, to 
warto poznać jego konteksty i inspiracje. Jednym 
z nich jest TED – platforma internetowa, na której 
dostępne są krótkie wystąpienia na różnorodne 
tematy, wygłaszane przez ludzi z całego świata. 
Kolejną inspiracją była działalność francuskiej 
grupy OuLiPo, która narzuca sobie ograniczenia  
w swoich pracach literackich. Jednak bezsprzecz-
nie najważniejszym kontekstem Mikro Teatru jest 
manifest Dogma 95. Twórcami ogłoszonego w 1995 
roku dokumentu byli Lars von Trier i Thomas 
Vinterberg. Manifest obejmował dziesięć zasad, 

Ważnym postulatem Bractwa (reżyserów tworzących 
według zasad manifestu Dogma 95) było prowokowanie 
i testowanie granic tolerancji środowiska, z którego się 
wywodzili.

które miały za zadanie oczyścić film z niepotrzeb-
nych według autorów form: m.in. budowy sztucz-
nej scenografii, używania statywów do kamery, 
czy kręcenie filmów określonego gatunku. Warto 
przy tym zaznaczyć, że von Trier nie chciał burzyć 
zastanego porządku, tylko poszerzyć spektrum 
dostępnych reżyserom możliwości. Twórcy Mikro 
Teatru myślą podobnie - zakładają, że walka 
z tradycyjnym teatrem nie ma sensu. Traktują 
więc swój pomysł jako alternatywę dla repertu-
aru prezentowanego np. przez Teatr Narodowy 
w Warszawie. Lars von Trier, opisując pracę przy 
filmie Idioci, opowiadał, że aktorzy na planie byli 
zachęcani do improwizacji: ,,Ta technika jest prze-
cież marzeniem aktorów. Nigdy nie ustawialiśmy 
żadnego światła, nie było żadnych czasochłonnych 
przygotowań technicznych. Zakreślaliśmy jedynie 

z grubsza przestrzeń akcji, 
a potem aktorzy mogli się 
swobodnie w niej poruszać. 

Nie było także wielkiej ekipy”. Eksperyment w Ko-
munie // Warszawa również pozwala na swobodą 
grę aktorską. Podobieństw jest więcej. Ważnym 
postulatem Bractwa (reżyserów tworzących według 
zasad manifestu Dogma 95) było prowokowanie 
i testowanie granic tolerancji środowiska, z którego 
się wywodzili. Podczas spektakli Mikro Teatru wśród 
publiczności również można zauważyć głównie ludzi 
związanych z teatrem: aktorów (w większości z No-
wego Teatru), reżyserów czy studentów Akademii 
Teatralnej. Autor manifestu Dogma 95 zauważa rów-
nież, że ,,za pomocą nowych technik obojętnie kto 
i obojętnie kiedy może usunąć ostatnie resztki praw-
dy w dławiącym uścisku sensacji”. Owa prawidłowość 
widoczna jest również w dzisiejszym teatrze, gdzie 
często mamy do czynienia z przerostem formy nad 
treścią. Dzięki ograniczeniu środków formalnych, 
możemy bardziej skupić się na refleksji związanej 
z tematyką spektaklu.

 Idei Mikro Teatru nie można opisać z 
po-minięciem tradycji Teatru Ubogiego. Jej głów-
nym twórcą był Jerzy Grotowski. Uważał on, że 
prawdziwy teatr wytwarza się nie w inscenizacji, 
scenografii czy słowie, ale pomiędzy widzem a ak-
torem. W twórczości Grotowskiego najważniejsza 
była profanacja archetypów. Tutaj idea krakow-
skiego reżysera wręcz scala się z przesłaniem jed-
nego z przedstawień Mikro Teatru pt. Mikro Dziady 
w reżyserii Anny Smolar. Zostaje w nim przełamany 
patos nie tylko samego utworu Mickiewicza, ale 
także wieloletniej tradycji wystawiania Dziadów – 
podniosłego i patetycznego.  Etiuda Jana Sobolew-
skiego pokazuje odtworzenie wszystkich wyda-
rzeń z utworu Adama Mickiewicza w kilka minut. 
Puentą jest stwierdzenie,iż ,,niektórzy potrzebują 
na to czternaście godzin”. Podobną refleksję znaj-
dziemy w etiudzie Weroniki Szczawińskiej i Piotra 
Wawra pt. Tempo tempo. Aktorzy ukazują zjawisko, 
polegające na tym, że niektórzy reżyserzy kieru-
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kremacja, czyli 
szeroki zakres 
usług

Śmierć to nie tylko zjawisko natury biologicznej czy 
etycznej, ale także ceremoniał osób żywych wobec osób 
zmarłych. Jednym z jego elementów jest pochówek. 
Jak grzebią się Polacy?

            Kremacja to obrządek pogrzebowy pole-
gający na spaleniu i spopieleniu zwłok ludzkich. 
Zwyczaj palenia ciał w świecie Zachodu został 
wprowadzony przez Greków ok. 1000 lat p.n.e., 
a następnie przejęty przez Rzymian, a także ludy 
północy. Już w starożytnym Rzymie budowano  ko-
lumbaria, lecz ok. 100 roku n.e. zaprzestano  kre-
macji, prawdopodobnie na skutek rozprzestrze-
nienia się chrześcijaństwa. Kościoły protestanckie 
zaakceptowały ten sposób pochówku znacznie 
wcześniej niż katolicyzm, a pierwsze krematoria 
w krajach protestanckich powstawały już w latach 

siedemdziesiątych XIX wieku. Obecnie większość 
kościołów protestanckich akceptuje kremacje, 
a nawet rozsypywanie prochów w specjalnych 
„ogrodach pamięci”. Prawosławie natomiast   
stanowczo jej zakazuje. Należy zauważyć, że 
kremacja była akceptowana wszędzie w przypadku 
masowej śmierci na skutek klęsk żywiołowych, 
a zwłaszcza epidemii. Taki sposób grzebania ciała 
był więc w pełni rozumiany 
i nie stanowił kulturowego 
tabu. W Polsce wciąż domi-
nuje tradycyjny sposób po-

tekst: Zuzanna Kramarz
zdjęcia: Lila Wiśniewska,                     
Zuzanna Kramarz 
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ograniczenie powierzchni potrzebnej dla urny.
Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok 

mogą być przechowywane w grobach tradycyjnych, 
ale także w kolumbariach, czyli budowlach  z nisza-
mi w ścianach wewnętrznych, usytuowanymi  w pię-
trowych rzędach opatrzonych tabliczkami. Obecnie 
prawie na każdym cmentarzu komunalnym, a także 
na cmentarzach wyznaniowych, budowane są ko-
lumbaria, gdzie przechowuje się urny osób zmar-
łych oraz przygotowuje  miejsca na następne. Na 
komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie 
takie kolumbaria przygotowano w wielu miejscach, 
uwzględniając m.in. niedaleką odległość od krema-
torium. Na starych cmentarzach wyznaniowych, np. 
na Cmentarzu Wolskim w Warszawie czy na Powąz-
kach, dopiero wygospodarowuje się obszary pod ko-
lumbaria. Budowle tego typu zajmują znacznie mniej 
miejsca niż groby tradycyjne, w związku z czym 
wymagają mniejszych kosztów, niż tradycyjne kwa-
tery. Argument ekonomiczny jest ważny również dla 
osób rozważających sposób 
pochówku. Kremacja jest po 
prostu o wiele tańsza.

chówku, czyli pogrzebanie. Wiąże się to zapewne 
z faktem, że kremacja była wielokrotnie potępiana 
przez Kościół katolicki. W tradycji chrześcijańskiej 
ciało jest  uważane za uświęcone przez przyjęcie 
sakramentów, stanowi  jedność z zamieszkującą 
je za życia duszą. Co więcej, kremacja wiązała się 
z praktyką rozpowszechnianą w religiach pogań-
skich. Ponadto odwoływano się do języka biblijne-
go, wskazując na konkretne sformułowania Pisma 
Świętego: „Wrócisz do ziemi z której zostałeś 
wzięty […]” (Rdz. 3,19). Chrześcijanie długo trakto-
wali śmierć jako sen, z którego oczekiwali przebu-
dzenia i związanego z nim zmartwychwstania. Od 
1964 roku Kościół uznaje jednak kremację, ponie-
waż pozwala ona zachować warunki higieny zdro-
wia publicznego i stanowi rozwiązanie trudności 
z pozyskiwaniem terenów na cmentarze. Kremacja 
nie może być jednak manifestacją braku wiary 
w zmartwychwstanie ciała zmarłego, co ogłaszano 
w instrukcji Kongregacji do Spraw Nauki Wiary. Takie 
stanowisko Kościoła zostało wyraźnie przedstawione 
m.in. w nowym kodeksie prawa kanonicznego obo-
wiązującym od 1983 roku (kan. 1176 § 3). Chrześcijanie 
mają więc wybór. Jak wygląda to w Polsce?

Motywacje

Z relacji osób, które zajmują się organiza-
cją pochówków wynika, że decyzja o tradycyj-
nym pochówku umotywowana jest względami 
religijnymi. Wierni opierają się na stanowisku 
preferowanym przez Kościół. Wiąże się to bez-
pośrednio z lękiem, że niedochowanie tradycji 
może być przeszkodą w przejściu do tak zwa-
nego bytu pośmiertnego, z uwagi na materialny 
brak ciała.

Pochówek przez kremację jest wynikiem 
decyzji podjętej jeszcze za życia. Dotyczy to zwła
-szcza ludzi starszych, wychowanych w tradycji 
katolickiej. Niektórzy mają negatywny stosunek do 
kremacji, przede wszystkim z uwagi na złe kono-
tacje, związane z doświadczeniami drugiej wojny 
światowej odnoszącymi się do krematoriów w obo-
zach koncentracyjnych. Dlatego właśnie kremato-
ria w Polsce nazywane są spopielarniami. Z kolei 
dla zwolenników kremacji biologiczna degradacja 
ciała jest jednym z argumentów przemawiających 
za spaleniem. Najczęściej uzasadniają swój  wybór 
tym, że, mówiąc brutalnie, nie chcą być skonsumo-
wani przez robaki. Poza tym dla wielu ludzi argu-
mentem przemawiającym za kremacją są względy 
ekologiczne, czyli higiena takiego pochówku oraz 

W Polsce wciąż dominuje                   
tradycyjny sposób pochówku, 
gdyż kremacja była 
wielokrotnie potępiana przez 
Kościół katolicki.
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może być pogrzebane jako zwłoki lub może 
też zostać poddane kremacji. Ciała chowane 
bez spopielenia mogą być grzebane w grobach 
ziemnych, murowanych i katakumbach. Zwłoki 
poddane kremacji mogą być natomiast grzebane 
w grobach murowanych lub katakumbach. 
Nie ma możliwości przechowywania prochów 
zmarłych w domu bądź rozsypywania ich na 
zewnątrz (inaczej jest na przykład w Stanach 
Zjednoczonych i krajach azjatyckich, 
w szczególności w Indiach i na Bali, gdzie 
ceremonia ma charakter publiczny, a popioły 
zmarłych wrzucane są do wody).
W Polsce praktyka kremacji nigdy nie była przed-
miotem szerokiej publicznej dyskusji. W ostatnim 
czasie zaczęło się to jednak zmieniać. W 2006 
roku, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, do sej-
mu wpłynął projekt legitymizujący rozsypywanie 
prochów, lecz Kościół był temu zdecydowanie 
przeciwny, traktując to jako brak szacunku dla 
ludzkiego ciała - zwyczaj obcy chrześcijańskiej 
obrzędowości i liturgii oraz nawiązujący do po-
gaństwa. W skutek tych nacisków projekt został 
odrzucony przez rząd, mimo przychylności róż-
nych innych opcji politycznych. W tym samym 
roku rozsypywanie prochów zostało zakazane. 
Temat powrócił w projekcje Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej pięć lat później. Początkowo był 
mu przychylny ówczesny rząd Platformy Oby-
watelskiej, lecz ostatecznie posłowie PO i PiS nie 
poparli go. W głosowaniu wzięło udział zaledwie 
25 posłów – dziewiętnastu było przeciw pro-
jektowi ustawy, za projektem głosowało sześciu 
posłów z SLD i Ruchu Palikota. Wygląda więc na 
to, że zmiana prawa w tym zakresie oddaliła się 
w bliżej nieokreśloną przyszłość. Być może jed-
nak stale zwiększająca się liczba kremacji sprawi, 
że zagadnienie to stanie się mniej kłopotliwe, 
a przepisy dotyczące spopielania zwłok staną się 
bardziej liberalne.  •

Argument ekonomiczny 
jest ważny również dla 
osób rozważających sposób 
pochówku. Kremacja jest po 
prostu o wiele tańsza. 

 Cennik

Z informacji zakładów pogrzebowych 
wynika, że koszt ceremonii z pochówkiem trady-
cyjnym wynosi ok. 4000 zł, zaś pochówek urnowy 
jest ok. 1000 zł tańszy. Wiąże się to miedzy innymi 
z niższą ceną trumny. Do kremacji używane są tak 
zwane trumny kremacyjne, czyli tańsze trumny 
drewniane lub trumny ekologiczne – kartonowe. 
Zakłady pogrzebowe sugerują, aby ewentualne 
środki finansowe przeznaczyć na solidniejszą 
urnę, która i tak jest tańsza od trumien używanych 
do pochówków tradycyjnych. Koszt kremacji jest 
również niższy z uwagi na wynagrodzenie gra-
barza – za pochówek kremacyjny pobiera on jedynie 
500 zł, podczas gdy przy inhumacji około 1000–1200 
zł.

Z powyższych względów kremacja w Polsce 
staje się coraz bardziej popularna. Według in-
formacji z zakładów pogrzebowych, w tym także 
administracji  komunalnego Cmentarza Północ-
nego w Warszawie, stanowi ona obecnie ok. 40% 
pochówków. Ceremonia kremowania  przygoto-
wywana jest w sposób jak najbardziej przyjazny 
osobom bliskim. Również sala kremacyjna zaaran-
żowana jest przytulnie – na tyle, na ile to możliwe. 
Komunalny Cmentarz Północny w Warszawie 
posiada cały kompleks, w którym znajdują się kre-
matorium, sala pożegnań, sala ceremonialna oraz 
sala konsolacyjna. Jest to więc pewnego rodzaju 
centrum operacyjne świadczące szeroki zakres 
usług związanych ze śmiercią. 

W związku z rosnącą się popularnością 
kremacji w Warszawie i okolicach powstały także 
krematoria prywatne. Jedno z nich znajduje się 
w Pruszkowie. Według zapewnień zakładu po-
grzebowego, którego właścicielka jest jednoczenie 
właścicielką krematorium, w miejscu tym starano 
się stworzyć przyjazną atmosferę dla osób bliskich 
zmarłym. W taki sposób wzmacnia się kultura i 
sposób organizowania tej ceremonii, a tym samym 
– pozytywne nastawienie do kremacji.

Stan prawny i perspektywy

           Zasady grzebania  zmarłych zostały 
uregulowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 
roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. 

U. 2000 nr 23 poz. 295). 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej 
ustawy, ciało osoby zmarłej 
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Lila Wiśniewska:

Co, jeśli...
Jeśli nie Czytelnia Ogólna,  
to Humanistyczna. 

Jeśli nie Warszawa, to Miasto Ogród 
Komorów. 

Jeśli nie Kawa i papierosy, to herbata   
i ciastka.

Jeśli nie struktury ego, to upadek :~(

Jeśli nie różowa taśma klejąca, 
to pomarańczowe nożyczki.

Jeśli nie beżowy, to czerwony.

Jeśli nie cola, to umrzeć z pragnienia.

Jeśli nie wyjść w ostatniej chwili, 
to nie wyjść w ogóle. 

Jeśli nie Mazowieckie, to Kalifornia.

Jeśli nie podróże po świecie, 
to podróże po mieście. 

Jeśli nie, to nie. 

Jeśli nie kontrast, to rozproszenie.

Jeśli nie Lato, to Lora.

Jeśli nie Chałupy, to nie ma wakacji.


