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Czym jest Przestrzeń
Solidarność Codziennie?

Tutaj trójmiejscy aktywiści
mogą spotykać się, poznawać innych społeczników,
podnosić kompetencje, uzyskiwać porady, sieciować
i przygotowywać prospołeczne projekty. – Od początku
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wiedzieliśmy, że ECS nie może być tylko muzeum
– mówi Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora
ECS. – Bardzo chcieliśmy, żeby przedstawiana tu

Otwarcie
Przestrzeni

historia działała inspirująco, żebyśmy przekładali ją
na codzienną praktykę.
Organizacje pozarządowe, działające w oparciu o ideowe przesłanie
Solidarności i wartości demokratyczne, już od pewnego czasu korzystają
z zasobów budynku ECS. Przez trzy lata współpracy ze społecznikami
zdiagnozowaliśmy jednak nową potrzebę – dostępu do przestrzeni mniej
sformalizowanej, w której trójmiejscy aktywiści mogliby spotykać się
i współpracować. Taka jest właśnie przestrzeń Solidarność Codziennie.
W jej ramach ECS oferuje miejsce do pracy indywidualnej
i grupowej, wsparcie i poradnictwo dotyczące rozwoju działań
społecznych, ale także wiele wydarzeń: seminaria, spotkania
z inspirującymi osobami, Obywatelski Dyskusyjny Klub
Filmowy, Gdańską Szkołę Solidarności Codziennie, wystawy
i podwieczorki społeczników. To jednak katalog otwarty.
– Do końca roku chcemy sprawdzić różne pomysły – mówi
Bartosz Rief, koordynator przestrzeni Solidarność Codziennie.

– Zależy nam na włączaniu uczestników w nasze
działania. Na budowaniu relacji. Chciałbym, żeby wokół

tej przestrzeni zebrała się zaangażowana społeczność. Czy jednak możliwe jest obudzenie ducha solidarności
Jednym z głównych założeń przestrzeni Solidarność
Codziennie jest kultywowanie wartości, które stały
u podstaw wielkiego ruchu społecznego Solidarność.
Jakie to wartości? – Dialog, porozumienie, konsensus,

dzisiaj? Czy można znaleźć bezpośrednie połączenie
między działaniami strajkujących robotników w Sierpniu
i dzisiejszych społeczników? Patrycja Medowska
twierdzi, że tak: – Zwłaszcza kategoria dobra wspólnego

demokratyczne zasady podejmowania decyzji, dobro jest ogromnym bogactwem, gdy w świecie najczęściej
promuje się jednostkowe działania i jednostkowy sukwspólne – wymienia Patrycja Medowska.
ces. Wykorzystanie nauki płynącej z Sierpnia nie jest
Inauguracja działalności łatwe, jednak gdy zobaczyłam Kubę Wygnańskiego
i Pawła Jordana na wystawie stałej, wszystko ułożyło
Na otwarcie przestrzeni Solidarność Codziennie za- mi się w konsekwentną całość.
prosiliśmy społeczników z całej Polski. Wśród gości
i współtwórców wydarzenia byli m.in. Ewa Hołuszko,
Cezary Miżejewski, Małgorzata Tarasiewicz i Kuba
Wygnański. Wspominając wydarzenia Sierpnia ’80,
zastanawialiśmy się nad tym, czy poza zrywami buntu potrafimy być solidarni codziennie. Obecność/nieobecność
solidarności, nasza tęsknota za nią i rozczarowania, były
osią spotkania. Jego owocem jest ten – pierwszy – numer
„Zeszytu Solidarności Codziennie”, w którym zebraliśmy
podsumowania dyskusji i wydarzeń.
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Spotkania podczas otwarcia przestrzeni Solidarność
Codziennie przyniosły wiele interesujących wniosków,
o których opowiadamy w „Zeszycie”. Jest to przedsmak
debat i spotkań, które będą się odbywać w przestrzeni.
Mamy nadzieję, że czytelnikom uda się poczuć tę moc,
która pojawiła się podczas otwarcia. Wtedy pozostanie
już tylko jedno: dołączyć do nas. Zapraszamy do tworzenia
niezwykłej przestrzeni Solidarność Codziennie. Jaka ona
będzie? To zależy od was.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

26 sierpnia 2017 w Europejskim Centrum
Solidarności był dniem poświęconym spotkaniom
z fascynującymi ludźmi, wspólnej refleksji i rozmowie
o solidarności i jej znaczeniu w codziennym życiu,
o obecnych i nieobecnych osobach i działaniach,
ale przede wszystkim o marzeniach. Tego dnia
świętowaliśmy otwarcie nowego miejsca
Solidarność Codziennie to
aktywności społecznej – przestrzeni
przestrzeń znajdująca się na
Solidarność Codziennie.
trzecim piętrze budynku ECS.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

NOWA
PRZESTRZEŃ:
OTWARCIE

Paweł Jordan
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Potrzebujemy legend i mitów. Dlatego ruch Solidarność
z 1980 roku jest ciągle żywy w naszej pamięci, choć
młodsze pokolenia już go tak nie odbierają. Ten powszechny
zryw był sprzeciwem wobec niesprawiedliwości społecznej, walką o godność i lepszą przyszłość. Nie tylko
o polepszenie codziennego bytu, ale też o wolność oraz
poszanowanie praw człowieka i obywatela. Rozsądek zwyciężył nad bohaterszczyzną, ważna stała się konfrontacja,
ale w racjonalnych granicach i nastawienie na szukanie
porozumienia. Jednak najważniejsza była wiara w bycie
razem, że tylko ono doprowadzi do zwycięstwa i wolności.
Tamten czas to przeświadczenie o wartości zbiorowego
wysiłku, współpracy, wspólnej sprawy, dialogu między
różnymi grupami (robotników, inteligentów, rolników
i studentów), to pozytywna i podniosła atmosfera. Wielkie
święto solidarności Polaków.

Potrzeba
pozytywnego mitu
Mimo to potrzebujemy pozytywnego mitu, do którego
można się odwołać, ale niedosłownie. Nie da się przenieść
tamtych doświadczeń dziesięciomilionowego ruchu
bezpośrednio na rzeczywistość tu i teraz. Można jednak
inspirować się duchem, ideą, która jest bardzo potrzebna
naszym czasom. Być solidarnym z innymi solidarnością
codzienną. Nie walczymy już o wolność, ale budujemy
na nowo polskie społeczeństwo i solidarność codziennie
powinna być fundamentem społecznego współżycia.
Solidarność jest bowiem miernikiem jakości wspólnoty,
wyznacznikiem integracji społecznej, ważną odpowiedzią
na problemy takie jak bieda, niechęć do innych, w tym
do imigrantów, zawiść, trudne położenie wielu grup
wykluczonych, pęknięcie społeczeństwa. Potrzebujemy
nadać nowe znaczenie słowom „solidarność codziennie”
– budować umowę społeczną, w której przedefiniujemy
społeczną narrację na rzecz wzajemnego zaufania, kultury
współpracy i wrażliwości na innych.

Dzisiaj te wartości zostały zupełnie zatracone. Nadużywanie w polityce słowa „solidarność” włączyło to pojęcie w krąg politycznych haseł i zaklęć. Zamiast nadziei
i zaangażowania wywołuje w ludziach zmęczenie i irytację
walką o symbole. Powoli przestajemy pamiętać o wielkiej
Solidarności, która pozytywnie łączyła i tworzyła wspólnotę, dawała wiarę w lepszą przyszłość. Teraz solidarność Solidarność codziennie
kojarzy się bardziej z hasłem wykorzystywanym do podkreślenia różnic, wyznaczenia granicy, wskazania wroga. Solidarność codziennie to określona postawa – zawsze
w relacji z kimś (lub czymś – zwierzęta, przyroda), zdolność do empatii, wrażliwości na innego, a co najważnieFot. NN / Zbiory ECS
jsze – to zaangażowanie (a nie bierne siedzenie przed
telewizorem).
Solidarność można jednak rozumieć na różne sposoby:
np. solidarność wobec własnej grupy, rodziny i przyjaciół,
czyli solidarność w pewien sposób zamknięta, plemienna,
w której są swoi i obcy (np. kibice, mafia). My potrzebujemy promować i uczyć solidarności codziennie otwartej
na Innych, niepodobnych do nas, przekraczania granic,
szukania pola do porozumienia i współpracy. Wtedy
właśnie promujemy solidarność równych. Równych
w godności bez względu na status, płeć, rasę, pochodzenie lub orientację seksualną. Można to realizować np.
poprzez włączenie się w mikroskali w sąsiedztwie, swojej

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Wojciech Milewski/ Zbiory ECS

społeczności lub poprzez różne ruchy czy organizacje
ogólnopolskie. To powinno być traktowane jako stała
edukacja – w kierunku zdolności do działania i otwartej
postawy uwrażliwionej na innych.
Wa ż n ą c e c h ą s o l i d a rności codziennie jest jej
p o m o c n i c z o ś ć . To n i e
jałmużna, ale aktywne wspieranie w podmiotowej relacji
z innym/ innymi w nabieraniu mocy i samodzielności,
pomaganie w wychodzeniu
z poczucia niemożności
i beznadziei.

Paweł Jordan | Prezes stowarzyszenia BORIS, trener-superwizor w Stowarzyszeniu
Trenerów STOP. Wspiera rozwój wolontariatu, wspólnot lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Dzięki nowatorskim pomysłom został przyjęty do
Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych
z całego świata. Z jego rad korzystał m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society
Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”.

Solidarność codziennie nie zawłaszcza i nie ogranicza,
a uwalnia i ożywia, dodaje energii i nie uzależnia. To bycie
razem w formie towarzyszenia „jeden za drugiego” jako
relacji wzajemnej, a nie jednostronnej.
Natomiast słowo „codziennie” oznacza, że to postawa
i zachowanie nie od święta. Widzimy wiele przykładów
społecznego zrywu i pomocy, potrafimy się mobilizować szybko i skutecznie wobec życiowych tragedii
lub kataklizmów. Jednak solidarność codziennie to trud
kształtowania wspólnoty na co dzień. Nie zrywami,
ale konsekwentnym, pozytywistycznym wysiłkiem.
To codzienne zobowiązanie wynikające z bycia we wspólnocie, powszednia pomoc i wsparcie np. sąsiedzkie.
To podniesienie pospolitości do rangi rzeczy ważnych.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

Solidarność codziennie nie neguje indywidualnego
rozwoju, ale go uzupełnia. Zwraca uwagę na bycie
we wspólnocie i wynikające z tego zobowiązania. Jest
w kontrze do egoistycznego indywidualizmu, konsumpcjonizmu, nastawienia tylko na „ja”.

Wyzwania przyszłości
Potrzeba nam nowego mitu solidarności codziennie,
z którego bylibyśmy dumni. Budowania na tym, co pozytywne, na odkrywaniu tego, co jest w każdym mocne,
na wzajemnym szacunku i wrażliwości na innych. Ważne
jest pokazywanie, jak wiele jest już inicjatyw, które
wyrażają i realizują tę wartość, a nie są nagłaśniane
i promowane – pokazujmy je.
Potrzebujemy też tworzyć ruch i sieci instytucji, ludzi
i organizacji, które będą się utożsamiać z ideą solidarności
codziennie i praktykować ją nie incydentalnie i od święta,
ale w życiu na co dzień.

OPINIA UCZESTNIKA:
JAKUB WYGNAŃSKI
Jakub Wygnański, socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, na przełomie lat
80. i 90. działał w Komitetach Obywatelskich,
dziś prezes Fundacji „Stocznia”: Cały pomysł
przetłumaczenia Solidarności na język codzienności
wydaje mi się bardzo ważny. Bardzo doceniam
wysiłki ECS, by nie pozostać na poziomie muzeum,
które opowiada o tym, co było. Dla mnie osobiście
bardzo inspirujący był spacer z gośćmi po ECS.
Zmusił mnie do przepisania tej swojej historii
na osi czasu, która jest tam pokazana.
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Refleksje ze stolika dyskusyjnego
„Tworzenie więzi”

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Dzieci z Dworca Brześć
Tworzenie więzi z ludźmi innych kultur można zawsze
zacząć od tego, co wspólne. Wspólna jest twórczość,
wspólny jest proces uczenia się. Marina Hulia prowadzi
demokratyczną szkołę dla czeczeńskich uchodźców.
Kiedy pytają ją, kim jest, trudno jej powiedzieć; ojciec
Rosjanin, matka Białorusinka, urodzona w Ukrainie. Od
25 lat w Polsce – wśród uchodźców, więźniów itp. Mówi
więc, że jest uchodźczynią ekologiczną.

MARINA: Wyjechałam, gdy moja córka zaczęła
zionąć acetonem, zrobili u mnie miasto wielkiej
chemii, dzieci zaczęły chorować. Cezary Wodziński
ściągnął mnie do Polski, poznał z Marzeną Okońską
i Krysią Starczewską i tak to się zaczęło...
Została nauczycielką w liceum społecznym, gdzie prowadziła chór. Od razu zaraziła swoim entuzjazmem
uczniów i innych nauczycieli. Potem kolejny projekt:
praca w więzieniu na Rakowieckiej. Wtedy zaczęła się
współpraca z Czeczenką Hedą Debirovą, która przyjechała na otwarcie przestrzeni Solidarność Codziennie
ze swoimi kunsztownymi, ręcznie szytymi zabawkami.

Ilustracja: Anna Krztoń
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Pytanie o tworzenie więzi jest pytaniem o istotę
przestrzeni Solidarność Codziennie. Czym jest
solidarność codziennie? Z pewnością jest więzią.
Jest swego rodzaju jednością.

WIĘŹ Z BLISKIMI
I ODLEGŁYMI

Podczas pierwszego koncertu członkinie chóru wystąpiły
w halkach, na ulicy. Było to może trudne, ale właśnie
wtedy poczuły swój potencjał, poczuły, że trudno się
z tego wycofać. Rozpoczęły regularne próby, bardzo dbając o utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego. Chór
wyzwala niezwykłe emocje wśród słuchaczy. Niektórzy
płaczą, ale ujawnia się też stłumiony gniew. Podczas koncertu w Jarocinie mieszkańcy, którzy przyszli na darmowy
koncert, z początku rzucali w stronę chóru obelgi.

Gniew narzędziem więzi
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Więź z osobami LGBT

Jak wzbudzić w ludziach codzienną solidarność z osobami LGBT? Mirka Makuchowska z Kampanii Przeciwko
Homofobii mówi, że często nie należy działać wprost,
dyskutować, kłócić się. Lepiej działać pośrednio. Choćby
przez rodziców, którzy nieraz na początku ciężko znoszą
Potem pojawił się Brześć: uchodźcy z Czeczenii byli informację o odmiennej orientacji dziecka.
zawracani z granicy w Terespolu i musieli wrócić MIRKA: Podsunęłam mamie takie broszurki
do Brześcia. Cały dworzec był pełen czeczeńskich ucho- Mamo, tato, jestem lesbijką, dlaczego płaczesz?.
dźców z dziećmi.

MARINA: Moja decyzja była taka: zakładam szkołę
demokratyczną. Wybrano mnie na dyrektorkę
w bezpośrednich wyborach, wyznaczyłam sobie
zastępczynię. Modliliśmy się z dziećmi, śpiewaliśmy
czeczeński hymn. Dzieci znów czuły się jak w domu.
Potem była lekcja rosyjskiego pod tablicą rozkładu
jazdy pociągów.

Włączają się światła. Mamy na sobie rękawiczki
gumowe do czyszczenia muszli klozetowych.
Zapalają się światła i te wszystkie „Zdzichy”
i „Mariany” tam siedzą i krzyczą „Dzię-ku-jemy! Ósmy marca!”. Powiedzieli, że to był jedyny naprawdę
punkowy zespół.

Długo się do mnie nie odzywała. Potem nastąpiła
eskalacja – musiałam się wyprowadzić z domu.
Kilka lat nie poruszałyśmy tematu: więź zerwana.
W końcu mama poważnie zachorowała i role się
odwróciły.

Mniej więcej w czasie, gdy mama Mirki wychodziła
z choroby, zaczęła się Akademia Zaangażowanego
Rodzica w KPH. Ojcowie i matki osób LGBT spotykają
się tam i rozmawiają o swoich przeżyciach. Z rodziców
zalęknionych i przerażonych („jak ja sobie z tym poradzę,
nie mogę rozmawiać z dzieckiem, nie chcę powiedzieć
reszcie rodziny”) zmieniają się w radosnych.

Choć miejscowi urzędnicy nie pomagali, Marina nie
poddawała się. Z orszakiem uczniów szła do kina czy
wesołego miasteczka – pomagali jej pracownicy. Teraz
już wszyscy wokół wiedzą: „tak, pani jest Marina, ma pani
60 dzieci i 20 rubli”.
MIRKA: Pojawił się też pozytywny odzew

MARINA: Pamiętacie film Życie jest piękne?
[w reż. R. Benigniego – przyp. red.]. Cały czas
trzeba „walczyć o czołg”. Myśleć, że to jest gra.
Że te przeszkody nie są prawdziwe. I ja cały czas
wygrywam z nimi ten czołg. Przychodzimy do Domu
Pomocy Społecznej – daję tym starszym, samotnym
ludziom wnuki. Szyjemy zające, śmiejemy się,
chodzimy do kina, śpiewamy i tańczymy.

EWA: Rozmawiam z osobą ustawioną w szeregach
Legii Warszawa i chętnie zaśpiewam dla środowisk
kibolskich. Cieszyłabym się, gdybym mogła być
supportem Zenka Martyniuka. Ważne, żeby nie
zostać w swojej bańce. Naszym marzeniem jest trasa
po małych miasteczkach i wsiach. Śpiew to atawizm,
który został odebrany kobietom. Powoduje wzrost
satysfakcji i łączy ludzi, przede wszystkim na wsi.
Natomiast w mieście coś zagubiono. Śpiew płynie
z ciała, a Polki nieraz wstydzą się swoich ciał.

od katolików przy okazji akcji „Wiara i Tęcza”.
Nie było łatwo. Wcześniej na Facebooku napisałam,
że oczekuję przeprosin od Kościoła za to,
co mnie spotkało jako lesbijkę. I Natalia de Barbaro
przeprosiła mnie w imieniu Kościoła. Zeszło ze mnie.
Nie chcę już, by Episkopat mnie przepraszał.
To było dla mnie bardzo silne przeżycie.

Ilustracja: Marta Zabłocka

MARINA: Ja te zabawki sprzedaję w całej Polsce,
żeby nie musieli pracować. Nasze zające mają
już m.in. Aga Zaryan, Adam Bodnar i Grzegorz
Turnau. Jako wolontariuszka opowiadałam z Hedą
bajki i odgrywałam je z dziećmi więźniów. Zawsze
mówiłam tak: „Kiedy bajka się skończy, będziemy
wiedzieli więcej, niż wiemy teraz”. Dzieci najpierw
czekały na tatusiów, a potem wolały już czekać
na koniec bajki.

OPINIA UCZESTNICZKI: AGNIESZKA DEJA
Agnieszka Deja, działaczka społeczna (m.in. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie): Dla mnie osobiście spotkanie w ECS było bardzo potrzebne.
Sam pomysł, by spotkali się społecznicy z całej Polski i mieli czas dla siebie (dla siebie jako grupy, ale i dla
każdej osoby z osobna), bardzo udany. To była chwila dla nas, żeby zatrzymać się i porozmawiać o tym, po co
robimy to, co robimy, jakie nam przyświecają wartości. Na co dzień wciąż gonimy, działamy, organizujemy,
a tu był moment, by odpowiedzieć sobie po raz kolejny na pytanie „Po co to robię?”.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Jak jednak tworzyć więź z innymi, nie tylko z tymi,
którzy są nam bliscy, którzy pochodzą z tej samej „bańki
społecznej”, ale też z osobami o zupełnie innych zainteresowaniach, poglądach, kulturze czy narodowości?
Jak się okazuje, można ją budować przy pomocy nieoczekiwanych narzędzi. Siłą Chóru Czarownic jest przede
wszystkim gniew. Drugim narzędziem jest „pragnienie
osiągnięcia sławy” (ale w cudzysłowie! – podkreśla EWA: Jak ruszyłyśmy z piosenkami, to ta cała grupa
Ewa Łowżył, twórczyni chóru). Jak można przy pomocy aż zaczęła dymić. Jedziemy z utworami, jest coraz
takich uczuć budować więź? Można, bo niemal wszyscy ciemniej. I na końcu jest taki nasz manifest, hymn.
ludzie je przeżywają.
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Ilustracja: Olga Wróbel

Przestrzeń miasta to dobry temat do pokazania codziennej solidarności. Jest bowiem ufundowana na
doświadczeniu. Czym miasto powinno być dla mieszkańców i jakie powinno być, by się w nim dobrze żyło?
Okazuje się, że ta najbardziej oczywista perspektywa czytania i organizowania miasta jest paradoksalnie
najmniej obecna. Że wciąż nie ma dla niej skutecznych narzędzi artykulacji, a miasta są urządzane zgodnie
z logiką aktorów biznesowych lub/i polityków. A te logiki nie tylko nie biorą mieszkańców pod uwagę,
ale często stoją w sprzeczności z ich potrzebami. Jak temu przeciwdziałać?

PRZESTRZENIE
MIEJSKIE:

RADYKALNA
EMPATIA
Kto ma prawo do miasta?
Kasia Czarnota, aktywistka z Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Lokatorów stara się – wykorzystując
mieszankę ekspertyzy badawczej oraz odwagi działaczki
społecznej – dawać mieszkańcom wiedzę i argumenty
oraz pobudzać ich wyobraźnię do myślenia o swojej
najbliższej okolicy inaczej. Jej historia dotyczy małego
wycinka Poznania, niedaleko Ostrowa Tumskiego. Okolica
zwana Śródką skupia w sobie wiele elementów znanych
z innych miast: opuszczony fragment miasta blisko jakiegoś
historycznego centrum, który nagle zaczyna interesować
inwestorów i stopniowo przekształca się w sposób coraz
mniej przyjazny dla mieszkańców. Wyprowadzenie usług
oraz powstanie knajp nastawionych na klienta spoza
najbliższej okolicy zmieniło rozpoznaną i udomowioną
okolicę w niedostępną dla tych, dla których była dotąd
domem, sąsiedztwem czy podwórkiem.
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Tu pojawiają się
ważne pytania:
•
•
•

Ilustracja: Marta Zabłocka

Kto ma prawo do miasta?
Jak to prawo można egzekwować?
Jak można jednocześnie realizować
potrzeby różnego typu użytkowników
– bo przecież nie możemy projektować
fragmentów miast jak wysp
tylko dla jednego typu ludzi.

Myślenie o Śródce jest myśleniem o współobecności
różnych ludzi i różnych potrzeb. To właśnie przez
odpowiednie projektowanie miasta można sprawić, że
będzie prawdziwie otwarte. Nie chodzi o to, by w różnych
miejscach czuli się dobrze różni ludzie, ale żeby miejsca
pozwalały się czuć swobodnie różnym ludziom, którzy
mogą być razem, widzieć się i używać przestrzeni czy
usług wspólnie.
Ważne jest pomysłowe zbieranie danych o rzeczywistej
sytuacji dzielnicy – np. wykorzystanie firmy ochroniarskiej do zdobycia bardzo rzetelnych informacji o pustostanach. Dobre dane w rękach mieszkańców stanowią
ich oręż – wykluczenie ich perspektywy bardzo często
zaczyna się od zupełnego wykluczenia informacyjnego.
Pracując blisko z mieszkańcami, Kasia robi z nimi bardzo
ważne ćwiczenie – z poszerzania wyobrażeń o tym,
co jest możliwe. To przykład prawdziwej solidarności
aktywistów i naukowców.

Kolektyw
– orientacja na innych
Kluczem do solidarności jest słowo „kolektyw” – grupa
ludzi, których łączy współdziałanie, mocno przeżywany
cel i zaangażowanie poza hierarchią. Tomasz Sierawski,
przedstawiciel kolektywu Aktywny Dom Alternatywny
(ADA) Puławska, współtworzy niecodzienne miejsce,
przestrzeń, instytucję, w której znajduje się „archipelag
kolektywów”. ADA jest domem w radykalnym ujęciu
– domem dla działań, który umożliwia wyjście poza
aktywności na rzecz swojej grupy czy swojej rodziny.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Refleksje ze stolika dyskusyjnego
„Przestrzenie miejskie”
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Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

vvv

Refleksje ze stolika
dyskusyjnego „Sztuka
i społeczeństwo”

Sztuka może być przestrzenią budowania solidarności,
jeśli jest tworzona ze społecznością i dla społeczności.
Grafficiarz i performer Dariusz Paczkowski zauważył
w pewnym momencie swego twórczego życia,
że z malowania najbardziej interesuje go moment
wspólnego tworzenia, kiedy jest z ludźmi,
kiedy jego pozycja służy do tego, żeby dać
ludziom narzędzia, pokierować nimi tak,
żeby mogli się wypowiedzieć.

Organizuje wydarzenia, które służą innym tematom (jak
np. puszcza w Białowieży) czy mieszkańcom (biblioteka,
świetlica, ogródek miejski). ADA wykorzystuje anarchistyczną radykalność, realizując ideę zaangażowanego
miasta, w którym wszyscy mają dostęp do wspólnej przestrzeni, nauki i – co bardzo ważne – sztuki. Kluczowa jest
również niekomercyjność – testowanie się w wymianie
i udowadnianie, że może nie chodzić o pieniądze.
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Ważne, by nie zatrzymywać się w pół drogi, by kwestionować zasady, które teraz rządzą miastami, a które są
nieefektywne. Np. posiadanie: czy musimy coś mieć
w mieście, żeby być jego pełnoprawnymi mieszkańcami?
Czy sama chęć bycia w danej przestrzeni nie powinna nas
czynić jej częścią? Budowa więzi ma z pewnością swój
namacalny wymiar, ważne jest fizyczne bycie w danym
miejscu, fizyczne dokładanie się do jego zmiany, robienie
rzeczy własnymi rękami. To w tym współ-robieniu tworzy
się też najbardziej podstawowa, ale też z perspektywy
teraźniejszości najbardziej radykalna, wspólnota.

DARIUSZ: Najbardziej kręcą mnie sytuacje, kiedy
ktoś mówi: „tego się nie da zrobić”. To dla mnie
cudowna motywacja. Malowaliśmy z seniorami,
z osobami uzależnionymi, ale najbardziej lubię
łączyć różne środowiska. Jest jeden cel, jedno
przesłanie i na te trzy dni warsztatów ludzie się
jednoczą. Mamy te same potrzeby i podobne
blokady, tych blokad możemy się pozbywać,
następuje takie cudowne otwarcie.

Nie ma solidarności bez skupienia na innych, skierowania swoich mocy na potrzeby, które są poza nami. Aby
współtworzyć z mieszkańcami przestrzeń miejską, trzeba
– jak Kasia i Tomek – wsłuchać się w mieszkańców, poznać
szczegóły ich historii, wczuć się w perspektywę drugiej
strony, tak żeby te spotkania zostawiły ślad. Konieczna jest
pewna radykalność, ale nie bezwzględna i konsekwentna
do bólu, lecz empatyczna.
I jeszcze jedno: nie można angażować się w miasto
w całym jego ogromie, ani w dzielnicę, gdy ma kilkanaście
hektarów. Istnieje jednak pewna „ogarnialna” przestrzeń,
która jest naszym poszerzonym domem, gdzie chcemy
bliskości z innymi i gdzie moglibyśmy coś zrobić: dla tej
przestrzeni i dla nas, jej domowników. Takie „jednostki
udomowienia miasta” byłyby do tego stopnia nasze,
że zagarnianie ich przez „obcych” (np. najazdy
deweloperów czy urzędnicze decyzje) chyba nie przeszłoby tak łatwo. W takiej sytuacji należałoby jednak
stworzyć zasady ich obrony i zapraszania do nich tych,
którzy mogliby z nami pomagać je zmieniać.

SZTUKA
I SPOŁECZEŃSTWO: TO DA SIĘ
ZROBIĆ

Mural – nauka dialogu

Ilustracja: Maria Dek-Lewandowska
Fot. w tle: Dawid Linkowski / Archiwum ECS

W Białymstoku mural powstał w odpowiedzi na przestępstwa na tle etnicznym. Malowali mieszkańcy miasta
pochodzący z różnych krajów, zdobili ścianę motywami
etnicznymi, uczyli się współpracy, szacunku i dialogu.

DARIUSZ: Dla mnie najważniejsza w tej pracy
nie jest artystyczna historia, że przyjeżdżam
z gotowym projektem, tylko wspólne tworzenie.
Wypracowanie przez burzę mózgów takiego języka,
którym uczestnicy są w stanie malować. Te osoby
najczęściej nie potrafią malować, więc staram się
tak dostosować formę tych murali, żeby czuły,
że to jest ich. Najczęściej mówią o swojej sytuacji.
Spotkałem się np. ze Związkiem Niewidomych
– trudno było coś zrobić, ale zaprosiłem artystę
fotografika Tomka Sikorę i zrobiliśmy najpierw
portrety źrenic konkretnych osób.

Architektura praktyczna

Murale są świetnym sposobem dotarcia do ludzi
z przesłaniem, z reklamą społeczną. Najpierw,
w 2014 roku, Dariusz malował z ekipą Fundacji Klamra
mural Ireny Sendlerowej w Bielsku-Białej. Aktywiści
zaprosili społeczność lokalną, ambasadora Izraela, dzieci,
które odbijały dłonie na murze. Opowiadali im, czym
zasłynęła Sendlerowa. W Górze osoby słyszące
i głuche malowały wspólnie. Słyszący uczyli się kultury
głuchych, za pomocą symboli migowych namalowano
napis „miłość”. Zadziałało to na otoczenie: przechodnie,
widząc mural, układali ręce w te znaki. W Białych
Błotach mural powstał przy udziale gimnazjalistów
i dotyczył nienawiści w Internecie.

Architektura jest bezpośrednio związana z życiem ludzi,
więc może być szczególnie wspólnototwórczą formą
sztuki. Z mieszkańcami warszawskiej Pragi i aktywistami
Edyta Skiba i Kinga Butlewska ze Szkoły Nauk Praktycznych dyskutują na temat tego, jakie powinno być
podwórko przy ulicy Strzeleckiej. Mieszkańcy krytykowali tę przestrzeń, że jest zbyt otwarta, zbyt dużo osób
obcych. Mieszkanki chciały zbudować dla dzieci plac
zabaw. W otoczeniu panował hałas. Efektem pierwszej
burzy mózgów było pojawienie się Strażnika Podwórka,
wielkiego, ośmiometrowego jamnika.

DARIUSZ: Rozmawialiśmy o tym, jak możemy
przeciwdziałać hejtowi, jak wspierać ofiary
nienawiści. Z okien zrobiliśmy ekrany komputerów.

EDYTA: Wokół tego obiektu można było już coś
zacząć robić, animować. Działo się tam wiele
wydarzeń aktywizujących dzieci i rodziców,
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na przykład spacery dookoła Pragi, zamykanie ludzi
wewnątrz tego jamnika, zamykanie samochodów,
rozkładanie go po dwóch stronach płotu
– prosty sposób wskazywania problemów,
które występują w przestrzeni publicznej.
Jaki był efekt tej pracy? Stworzono społeczność, jednak
według Edyty i Kingi była ona za słaba. Mimo to mieszkańcy nadal czują ogromną potrzebę realnej zmiany.
Chcą, by podwórko wyglądało inaczej. Pojawił się pomysł,
by stworzyć szkołę, która zapewni możliwość realizacji
projektu, ale rozprzestrzeni też wiedzę i doświadczenie
na Polskę – Szkołę Nauk Praktycznych. Prowadzone
w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem
oraz projektowania warsztatowego. Każde z zagadnień
jest omawiane od strony praktycznej i ćwiczone w trakcie
rewitalizacji podwórka na warszawskiej Pradze.

Bez przygarbionych pleców
Teatr jako przestrzeń solidarności może łączyć bardzo
różne osoby. W Teatrze 21, prowadzonym przez Justynę Sobczyk, od czterech lat grają i zarabiają aktorzy
z zespołem Downa i autyzmem.

JUSTYNA: Wyjechałam, studiowałam dwa lata
w Berlinie i zobaczyłam, że tam te teatry mają swoje
siedziby, mają repertuary, są w przestrzeni obecne.
Ludzie w Polsce się śmiali: „To są aktorzy?”, „z takim
materiałem chcesz robić teatr?”. Nawet słyszałam,
że niepotrzebnie rozbudzam w tych ludziach marzenia, że będą aktorami.

Kolejnym etapem było chodzenie od drzwi do drzwi, pytaW pewnym momencie Justyna podjęła decyzję, że nie
nie mieszkańców o to, jaką mają wizję swojego podwórka.
chce działać sama z aktorami, ale pragnie zawiązać szerszy
Ostatecznym efektem ma być projekt budowlany, który
krąg współpracy, żeby idea nie padła, gdyby miała ochotę
ma zostać zrealizowany.
robić coś innego. Dziś nie tylko ona odpowiada za ten teEDYTA: Czasem w prasie mówi się, że jesteśmy
atr. Buduje odpowiedzialność aktorów, rodziców (którzy
„spadochroniarzami”, jesteśmy chwilę i znikamy.
mają też bardzo dużo oczekiwań) i współpracowników.

Ilustracja: Marta Zabłocka

JUSTYNA: Dużym wyzwaniem jest rozkładanie
odpowiedzialności na wiele osób. To łączy mi się
z solidarnością. Bo nie chodzi o to, że „pomagamy”
osobom niepełnosprawnym, że to „dobro”.
Nie chodzi o to, że ja mam być „matką boską
od downów”. Nasza relacja z aktorami nie ma tak
wyglądać! Idea jest taka, że aktorzy zarabiają,
oni też współtworzą teksty.
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Wszystkie spektakle Teatru 21 powstają wspólnie. Sposób pracy wzięty jest z teatru zawodowego
– reżyserka tak konstruuje spektakl, że wszyscy
tworzą go razem z nią. Justyna rezygnuje z przywódczej pozycji. Aktorzy improwizują, wymyślają całe
zdarzenia. Potrafią daną scenę rozciągnąć z trzech
do dwunastu minut. Gdyby nie pobyt aktorów w ECS,
spektakl nigdy by nie powstał.

JUSTYNA: Bardzo wyraźnie ustaliliśmy sobie
różne priorytety. Nie wystarczy tylko być.
Robimy mnóstwo działań improwizacyjnych.
Jedna z najważniejszych scen spektaklu: aktorzy
podnoszą protest i wykrzykują hasło, które przekręcili: „Nie ma wolności bez samodzielności”. Na
koniec jeden z aktorów wyraźnie mówi:
„Nikt nie ma prawa odebrać nam samodzielności”.

Ilustracja: Anna Krztoń

Nie, my chcemy stworzyć stałą społeczność,
dać tym ludziom pewne narzędzia i siłę, by oni to
budowali, by czuli się związani z tym miejscem.
Jak obserwuję to, co się dzieje, z perspektyw różnych
miast, to widzę, że w Warszawie ta praca u podstaw
na co dzień daje bardzo pozytywne efekty. Ważna
jest codzienna pomoc w drobnych rzeczach, która
buduje więź, relację; efekt jest taki, że tym piętnastu
osobom chce się przychodzić na spotkanie. Mamy
nadzieję, że ten proces zakończy się pozytywnie.

18

OPINIA UCZESTNICZKI: MAGDALENA SKIBA
Magdalena Skiba, kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych, Urząd Miejski
w Gdańsku: Przede wszystkim sama formuła, czyli nietypowy przebieg. Rozpoczęcie od śniadania było
czymś nowym – formułą odformalizowaną, sprzyjającą integracji, wymianie poglądów. Tak samo oficjalne
wprowadzenia wplecione w śniadanie.
Sesja śnienia była zupełnie niezwykła. Pierwszy raz uczestniczyłam w czymś takim, bardzo interesujący
był sam przebieg, ale i obszary, które sesja otwierała. Pozwoliła inaczej pomyśleć o tym, co można zrobić
razem, żeby się pozytywnie nakręcić.
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Refleksje ze stolika
dyskusyjnego „Nowy aktywizm”

NOWY AKTYWIZM: CO PO ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH?

Jeszcze niedawno świat
działania społecznego
był uporządkowany
– stanowiły go przede wszystkim partie
polityczne i organizacje pozarządowe. Potem
pojawiły się nowe ruchy społeczne, aktywiści,
ruchy miejskie, „internetowi wojownicy”. Czy
mamy do czynienia z nowym aktywizmem?

W okolicach końca maja powstał Obóz dla Puszczy,
założony przez grono aktywistów z Warszawy i okolic.
Zaczął działać, zajął jedną ze stodół i pole namiotowe
w miejscowości Pogorzelce. Trzeba zaznaczyć, że jest
to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, a niekoniecznie
aktywiści. Mówi Magdalena Caban, działaczka z Obozu:

MAGDALENA: Na przykład ja za aktywistkę się
nie uważam, ale interesuję się tematem, miejscem
dla ludzi, którzy chcą działać w obronie Puszczy
Białowieskiej. Nigdy nie brałam udziału w akcjach
mających coś wspólnego z aktywizmem społecznym.
Moją prywatną motywacją było to, że mam poczucie niesprawiedliwości, irytację wręcz. Pojechałam
tam dowiedzieć się, jak naprawdę jest. Z wykształcenia zajmuję się ochroną środowiska i wiem,
że każdy tam ma swoje racje.

MAGDALENA: Apolityczność obozu jest ważnym
elementem regulaminu – nie jest przewidziane
rozmawianie o przynależności partyjnej. Nie ma
też lidera, jednej osoby, która prowadziłaby obóz.
Wszyscy czują, że trzeba działać wspólnie. Nikt z góry
nic nie narzuca. Jeśli widzisz, że coś w obozie nie działa,
zaproponuj rozwiązanie albo po prostu to zrób.
Zróżnicowany jest wiek członków obozu, ich płeć,
status społeczny, wykształcenie, narodowość – sporo
osób jest spoza Polski. Przyjeżdżają całe rodziny. Niektóre media szerzą różne informacje, np. opowiadają,
że tam mieszkają ekoterroryści.

MAGDALENA: To kompletnie nie jest tak.
Docierały do nas informacje, że kradniemy
po wioskach. To bzdura, ludzie sami się kontrolują.
Jeśli ktoś jest zbyt głośno, inni go uciszają.
To miejsce dla ludzi, którzy może niekoniecznie będą
bardzo aktywnie działać, ale faktycznie kochają
By stwierdzić, co się dzieje naprawdę, trzeba przyjechać
do obozu. Działa tam grupa ludzi, którzy Puszczę szczerze Puszczę i chcą, by została zachowana.
kochają i chcą chronić. To miejsce otwarte dla ludzi
z zewnątrz. Są osoby oprowadzające, wszystko dzieje się
na polu biwakowym. Istnieje regulamin – dobrze, byś robił
to, nie robił tego, zasady dotyczące niepalenia papierosów
czy niespożywania narkotyków.

Niski próg wejścia
Nowe ruchy rzadko mówią o sobie jako o NGO,
pozycjonują się raczej jako ruch ludzi zaangażowanych.
Być może niektóre określenia już się trochę zużywają
i społeczeństwo potrzebuje nowych. Do pewnych
słów (np. „feministka”, „partia polityczna”) przylegają
znaczenia, które stają się balastem. Piotr Cykowski
z Akcji Demokracja mówi:

W mediach widać tylko blokady, a tymczasem w Obozie
odbywa się mnóstwo warsztatów, nie tylko związanych
z Puszczą. Przyjeżdżają studenci ASP, aktorzy, psychoanalitycy. Integracja, krótkie formy typu joga – dzieje się
wiele rzeczy, o których w mediach nie da się usłyszeć.

MAGDALENA: Organizowane są spacery związane
ze swego rodzaju nieposłuszeństwem społecznym.
Aktywiści wchodzą tam, gdzie odbywa się wycinka,
gdzie jest zakaz wstępu. Pokazujemy swoją złość
– ale protest jest bardzo spokojny, obywa się
bez agresji.

PIOTR: Organizacje pozarządowe są jak ufo dla
społeczeństwa. To język niezrozumiały dla ludzi.
Jeśli chcemy zmieniać społeczeństwo, musimy
rozmawiać o wartościach, o rzeczach, które dla
ludzi są bliskie. Konieczny jest prztyczek w ten
pozarządowy nos.
Nowy aktywizm charakteryzuje niski próg wejścia
do inicjatywy: dawanie możliwości działania różnym
osobom, niejako przy okazji. Tak samo dzieje się z Akcją
Demokracja.

PIOTR: Zaczyna się najczęściej od prośby
o podpisanie apelu w Internecie, ale apele nie są
narzędziem samym w sobie – mała jest szansa ich
powodzenia. Są raczej deklaracją obrony wartości.

Ilustracja: Marta Zabłocka

JUSTYNA: Chcę to robić inaczej. Robimy swoje,
choć krytycy teatralni narzekają, że spektaklom
brakuje dramaturgii, że się wydłużają... Ale my mamy
własny język i staramy się obserwować, co się dzieje.

Obóz dla wszystkich
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Zdaniem Justyny Polacy jako społeczeństwo mają „syndrom przygarbionych pleców”: robią różne rzeczy po cichu,
traktują swoje działania jako nieistotne, zwłaszcza gdy
uczestniczą w nich osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Tymczasem to jest potrzebne: całe społeczeństwo
potrzebuje tych, którzy są na obrzeżach. Założycielka
Teatru 21 nie chce jednak wchodzić w skrojony przez
społeczeństwo uniform „siłaczki”.
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Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Prowadzony przez Akcję portal Nasza Demokracja daje
ogólnodostępne narzędzie: każda osoba może stworzyć
własną kampanię. Według Piotra narzędzie to różni się
od innych tym, że opiera się o wartości: zastrzega sobie
prawo do realizacji kampanii zgodnych z wartościami
uznawanymi przez członków Akcji.

Portal – w tym przypadku uchodzcy.info – jest również
istotnym narzędziem inicjatywy Chlebem i Solą,
działającej dla uchodźców w Polsce i Europie. Zaczęło się
od organizowania zbiórek. Obecnie około 20 osób
z Chlebem i Solą pracuje z imigrantami i uchodźcami
bezpośrednio (prawniczka, psycholog) lub pośrednio
poprzez edukację. Maria Złonkiewicz mówi o inicjatywie:

MARIA: Z prośbą o wsparcie zgłasza się coraz więcej
uchodźców. Działamy z całymi rodzinami – to jest
pomoc w urzędzie, pomoc w znalezieniu pracy.
Tak naprawdę zaprzyjaźniamy się z tymi ludźmi.
Portal jest też narzędziem do edukacji i fact-checkingu.

MARIA: Sprawdzamy polityków i media. Trzymamy
polityków za słowo. Lobbujemy na poziomie krajowym
i unijnym. Np. obecny rząd dwa lata temu zamroził
pieniądze z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
– największego źródła wspierania imigrantów w Polsce.
Od 2 lat takie organizacje nie są dofinansowywane,
rząd zmienia sposoby redystrybucji – np. pracujący
tam prawnicy stracili pracę i teraz muszą działać wolontariacko. Próbujemy pomóc, także poprzez rozmowy
na szczeblu europejskim.

23

PIOTR: Mówimy, gdzie jesteśmy, i jaką społeczność
budujemy. Oferujemy nasze wsparcie i doświadcze- Czy nowe formy aktywności są faktycznie nowe? Różnią
nie w ramach budowania kampanii. Rozmawiamy się między sobą, ale łączy je to, że są niejako obok instytucji. Nowy aktywizm charakteryzuje bardzo płaska
i doradzamy, jak działać.
Problemem w akcjach bazujących na technologiach
może być brak miejsca dla seniorów. Kojarzy się ich
z moherowymi beretami, co jest wyraźną nieprawdą:
to oni byli pod sądami, oni palili świeczki. Co piąty obywatel Gdańska to senior. To duży elektorat. Co, jeśli Akcja
nie znajdzie innego, nieinternetowowego narzędzia?

PIOTR: Mój dziadek w wieku 75 lat nauczył się
obsługiwać maila. Ale nasza organizacja ma też
narzędzia do prowadzenia spotkań – i to jest formuła
przystępna dla wszystkich. Jesteśmy w całej Polsce,
chcemy docierać do ludzi z małych miejscowości.
Szukamy równowagi między różnymi rodzajami działań.
Jesteśmy otwarci na propozycje.

hierarchia, wręcz niechęć do hierarchii i do mówienia
w czyimś imieniu. Dlatego ruchy te są trudne do rozbicia, bo nie mają swoich liderów, każdy ma decydować,
w jaki sposób chce działać. Jak powiedział jeden z uczestników: „Nie da się tego złapać, ale jest to potężne”.
Nie ma konieczności trwałej współpracy, można wejść
i wyjść – jak kierowca Ubera, który sam decyduje, kiedy
będzie współpracował. Wadą tego typu „gry na wielu
bębenkach” jest to, że ludzie mają zbyt dużo bodźców
i trudno zarządzać ich uwagą. Z drugiej strony instytucje
mają znaczenie: charakteryzuje je stałość kadry, pewna
powaga instytucji, jednolitość postulatów. Nie jest to
tylko lista mailingowa, ale struktura. Jednoznaczne jest
też, kto jest właścicielem marki. Zatem nowy aktywizm
niesie ze sobą zarówno nadzieje, jak i wyzwania.

Ilustracja: Olga Wróbel
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Celem Akcji jest przede wszystkim proponowanie
działań, które będą posuwały sprawy do przodu.
Drobny gest jednej osoby czy małej grupy osób
niewiele zmienia, ale jak będzie nas dużo, to możemy
dużo zmienić. To budowanie wspólnoty wokół
wartości, wspólnoty, która idzie dalej.

Trzymać polityków za słowo

SESJA ŚNIENIA
Joanna Skowrońska
Matryca myślenia-śnienia na temat społeczności
(social dreaming matrix) to metoda badania
nieświadomych treści wspólnych danej społeczności
poprzez dzielenie się w grupie snami. Autorem
tej metody pracy z instytucjami i systemami
społecznymi był psychoanalityczny konsultant
organizacji W. Gordon Lawrence, związany
z Tavistock Institute of Human Relations.
Doświadczenie Lawrence’a pokazało, że sytuacja
społeczna minimalizująca znaczenie procesów
grupowych i zmniejszająca koncentrację uczestników
na „ja” sprzyja przedstawianiu snów społecznych,
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czyli mówiących o niepokojach społeczności,
w której żyją uczestnicy. Sny są traktowane jako
źródło informacji o społeczności i w ich analizie
pomija się aspekt indywidualny czy interpersonalny.
Staramy się poprzez swobodne skojarzenia
przekształcić myślenie i wiedzę zawarte w snach,
tak żeby zobaczyć połączenia pomiędzy tematami,
wątkami i otworzyć drogę do nowych myśli
i zrozumienia. Odsłanianie społecznego znaczenia
snów poszerza wiedzę o społecznym kontekście,
rzuca światło na nieświadome relacje pomiędzy
jednostką i otoczeniem.

Joanna Skowrońska | Treningowa analityczka grupowa i superwizorka oraz członkini
zespołu szkolącego Instytutu Analizy Grupowej
„Rasztów”. Prowadzi terapeutyczne grupy
analityczne i psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną oraz terapię
małżeńską.

Podczas odbywających się
sesji myślenia-śnienia o solidarności codziennie uczestnicy
opowiedzieli 35 snów. Wiele
z nich było snami z dzieciństwa,
czyli sprzed 20–30 lat. Za zgodą
osoby śniącej przytoczę cały
pierwszy sen, śniony w nocy
przed warsztatem:

Ilustracja: Olga Wróbel

„Przez przypadek ukradłam pistolet. Byłam
przerażona, że mogłam to zrobić, czułam, że pali
mnie w rękę, co zrobić, aby nikomu nie zaszkodzić?
Wbiegałam na szczyt wieżowca, w dole widać jakieś
skrzynie, paki. „Wystrzelę w nie i nikomu się nic nie
stanie”. Strzeliłam, a tam, w tych skrzyniach, było
mięso, więc wszędzie było pełno krwi. Obudziłam się
przerażona, że zostanę posądzona o morderstwo”.
Czy można w tym śnie odnaleźć nawiązanie do aktualnej
sytuacji wokół wszystkiego, co wiąże się ze społeczeństwem obywatelskim, w tym organizacji pozarządowych,
kiedy to, mając dobre i pożyteczne intencje, można
zostać posądzonym o coś zupełnie innego?
Kolejne sny zawierają skojarzenia do czasu, który upłynął: ktoś zostawia dziecko, a odnajduje dorosłego,

pojawia się płaczący tyran: Breżniew. W kilku snach dzieci
i małe zwierzęta z jednej strony są obiektem troski,
a z drugiej można czerpać od nich siłę. Śniąca patrzy
w oczy słoniątka, ta wymiana napełnia ją siłą. Potem
pojawia się słoń, na którego grzbiecie po ulicach Berlina
jedzie chłopiec z zespołem Downa, a oglądająca tę scenę
śniąca czuje ogromne szczęście. Następnie sen, w którym
gubi się bułany koń i śniący odnajduje go w postaci malutkiego konika, o którego trzeba zadbać, uratować go. Pada
stwierdzenie „od dwudziestu lat nie miałem tego snu”
w odniesieniu do snu, w którym śniącemu rosną skrzydła,
co pozwala umknąć z opresji.
Pomyślałam, że uczestnicy zadają pytanie: co się stało
z ideą solidarności/Solidarności, która kiedyś raczkująca,
otaczana troską, a jednocześnie napawająca siłą, dziś
po 37 latach można rzec, że jest dorosła, ale czy urosła,
czy skarlała?

Następnie pojawiają się sny katastroficzne o czerni, czarnej
dziurze, wojnie, pada fraza: „skumulowane zło całego świata”, po czym sny, w których zagrożenie przekształcone
jest w coś pięknego. Znów pojawiają się małe zwierzęta,
niemowlę, do którego śniąca czuje nieskończoną miłość.
Ponownie słoń, indyjski, pięknie udekorowany, który dla
śniącego symbolizuje panowanie nad swym umysłem.
W dwóch snach pojawia się winda, która jedzie dalej
niż dach budynku, co wywołuje lęk i zagrożenie, a jednocześnie uczucie wolności. I znowu słonik, który biegał
i zabił się.
Jak duże musi być pragnienie naprawiania, pomagania,
aby naprawić „skumulowane zło całego świata”? A może
lepiej uciec?

Kolejna śniąca ratuje w Syrii kozła przeznaczonego
na ofiarę i okazuje się, że są nieskończone ilości zwierząt,
które proszą o ratunek. W ostatnim śnie śniący, będąc
Pojawiają się sny, których temat dotyczy dziedzictwa w górach, strąca kogoś, kto się wspina.
i straty, grzebania zmarłych. W kolejnym śnie śniący czuje
Uwagę przykuwa duża ilość zwierząt i dzieci, zwłaszdumę: „pójdę z Jezusem”, a przy pierwszej okazji „ucieka
cza słoni, które uznano za symbolizujące coś ważnego
jak pies”. Ktoś przypomina serię snów z dzieciństwa z powdla społeczników. Uderza doświadczenie wspólnoty,
tarzającą się myślą, jak zachować na jawie to, co zdobyto
będące udziałem śniących, które wynika z odnajdowawe śnie. Potem następuje kilka snów, w których śniący
nia podobnych tematów, symboli, które niosły wspólne
nie mogą nic zrobić z powodu urazów czy uszkodzeń,
doświadczenie emocjonalne.
są unieruchomieni, niemi. To wywołuje szereg skojarzeń
Jak trudna jest idea solidarności dla każdego z nas,
i empatycznego zrozumienia stanu niemocy.
niedana raz na zawsze, wymagająca nieustannej,
Co można ocalić, co zachować, co pochować z tej spuśwewnętrznej pracy.
cizny? Czy idea solidarności została uszkodzona, stała
się niepełnosprawna? Czy my jesteśmy temu winni?

OPINIA WSPÓŁORGANIZATORKI: MONIKA CHABIOR
Monika Chabior, animatorka przestrzeni Solidarność Codziennie i Gdańskiej Szkoły Solidarności
Codziennie: Podczas sesji śnienia próbowaliśmy to,
co omawialiśmy, zaatakować z innej strony. To dobrze, że nasze spotkanie nie było tylko konferencją
intelektualną. Zobaczyliśmy, że może mamy ze sobą
coś więcej wspólnego niż tylko działania społeczne.
Mam wrażenie, że świat jest ułożony tak, że wszyscy
muszą być w swoich dziedzinach profesjonalistami,
a to z kolei powoduje, że pozbywamy się perspektywy
bycia osobami – wewnętrznie mamy wiele warstw, nie
tylko intelektualnych. Ta profesjonalizacja pozbawia nas
trochę energii: powoduje, że osuwamy się w profesjonalny żargon i ukrywamy te inne warstwy.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Relacja z matrycy myślenia-śnienia
na temat społeczności

25

Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

Agata Elżbieta, 30 lat, studentka
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
(Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom,
Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej i inne organizacje)
Pragnę, żeby każdy mógł być, kim chce i żyć, jak chce. Nikt
nie ma prawa decydować o tym za nas ani definiować
naszego szczęścia. Wolność, równość i szacunek – to
podstawa do tworzenia świata lepszym. Kocham działać
wśród ludzi, z ludźmi i dla ludzi. Chciałabym, żeby moja
aktywność zawsze szła w tym kierunku. Przez półtora
roku zaangażowania poznałam wiele wspaniałych kobiet.
Zawiązały się prawdziwe przyjaźnie.

Kasia Starościak, 44 lata, nauczycielka
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AKTYWISTKI
MIEJSKIE
WYSTAWA FOTOGRAFII
KAMILI CHOMICZ
W 2016 roku organizacja Ordo Iuris przygotowała
projekt ustawy „Stop aborcji” o całkowitym zakazie
aborcji. Trzeciego kwietnia w polskich kościołach został odczytany list od prezydium Konferencji Episkopatu Polski, który prezentował oficjalne stanowisko
Episkopatu w sprawie zaostrzenia ustawy aborcyjnej.
Było w nim napisane, że „nie można poprzestać na
obecnym kompromisie”. Propozycja Ordo Iuris
i list Episkopatu wywołały gniew i bunt wśród wielu
kobiet, które spontanicznie zaczęły protestować.
Na Facebooku pojawiła się grupa społecznościowa

Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS

angielskiego w przedszkolu i szkole językowej

Fot. Kamila Chomicz

Kamila Chomicz | Dokumentalistka, fotografuje
i realizuje niezależne krótkie filmy, których bohaterami są ważni dla niej ludzie. W rozmowach z nimi szuka
intymności. Inspiracją dla niej są tradycja i korzenie kultury współczesnej. Współtworzy Fundację
MI-RO-RO oraz dokumentuje fotograficznie i filmowo rytuały, pieśni i sylwetki twórców ludowych
w Polsce i na świecie. Interesuje ją tożsamość miejsc
i ludzi, uwarunkowania społeczne oraz możliwości
samostanowienia o sobie, poczucia wolności.

Dziewuchy Dziewuchom oraz jej lokalne podgrupy.
Tysiące kobiet w całej Polsce sprzeciwiło się pomysłowi zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Jednym z głównych
wydarzeń był czarny protest, który odbył się w wielu
polskich miastach. Biorące w nim udział „dziewuchy”
zaczęły angażować się też w inne działania na rzecz
praw kobiet, równości i tolerancji. Aktywność kobiet
w Trójmieście jest dla mnie bardzo inspirująca.
Od kwietnia 2016 roku fotografuję moje koleżanki
na manifestacjach i protestach. Interweniują one
nie tylko w tematach związanych z prawami kobiet.

Gdyby mi ktoś powiedział jeszcze rok temu, że będę stać
pod budynkiem Senatu w Warszawie z megafonem w ręku
i głośno krzycząc, wzywać senatorów do niepodpisywania ustaw, nie uwierzyłabym. To przełamanie moich barier,
poczucie wspólnoty w działaniu i siła kobiet są najwspanialszą rzeczą, jakiej mogłam doświadczyć i jestem za to
ogromnie wdzięczna. Charakteryzuje mnie optymizm
i pogoda ducha oraz doszukiwanie się elementów pozytywnych w najgorszych sytuacjach. I w tym trudnym
czasie poznanie i działanie z tyloma wspaniałymi kobietami jest tym, co daje mi pewność, że jeszcze będzie przepięknie i normalnie. Bo my jesteśmy silne i wspaniałe!

Maja Koni Baranowska,
29 lat, z wykształcenia terapeutka zajęciowa
(Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, FeBRa,
Samba Rhythms of Resistance)
Chcę być częścią zmian świata na lepsze. Kieruje mną
empatia, dlatego działam nie tylko w sprawach, które
dotyczą mnie bezpośrednio. Czyjeś cierpienie – nieważne
ludzi czy zwierząt – dotyka mnie osobiście. Myślę, że takie
rzeczy jak „wolność”, „szczęście” czy „bezpieczeństwo”
dotyczą nas wszystkich zbiorowo, mam takie poczucie
społecznej odpowiedzialności. Może się wydawać, że nasze
działania nie przynoszą żadnych rezultatów albo przynoszą
znikome, ale jeśli przyjrzeć się ruchom społecznym, które
zmieniały świat, to one też nie robiły tego z dnia na dzień.
Potrzeba dużo siły, konsekwencji i wiary w to, że kiedyś się
uda. Wierzę, że to, co robiliśmy przez ostatnie miesiące,
było i jest potrzebne, jest kamyczkiem, który poruszył
lawinę wydarzeń.

Fot. Katarzyna Granacka / Archiwum ECS
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STOCZNIA
CODZIENNEJ
SOLIDARNOŚCI
Roman Sebastyański
Analizując doświadczenia społeczników i aktywistów
z różnych stron kraju, widać wyraźnie pewne wspólne
prawidłowości. Każde publiczne działanie dotyczy
i ma miejsce w określonej przestrzeni. Jego początkiem
z reguły jest ujawnienie niezadowolenia, złości – protest przeciwko niesprawiedliwości oraz
biurokratycznemu formalizmowi, który
powoduje społeczną alienację, izolację
i wykluczenie z procesów podejmowania

trafią syntetyzować różne formy wypowiedzi za pomocą
symbolicznego i zrozumiałego dla wszystkich przekazu.
W wyniku procesu badania danej przestrzeni pojawia
się praktyczna i użyteczna wiedza, której wzajemne
przekazywanie tworzy sieć relacji, a z czasem wspólnotę wiedzy – publiczną świadomość. Jest to
często moment, w którym protest przechodzi
w bunt – zaangażowane działanie oparte na
społecznym nieposłuszeństwie i konstrukty-

decyzji oraz współtworzenia społecznej rzeczywistości.
Każde publiczne działanie rozpoczyna się od badania danej
przestrzeni, które bazuje na indywidualnym i społecznym
doświadczeniu i jest wolne od jakiejkolwiek nadrzędnej,
dominującej ideologii. Wśród metod badania są przede
wszystkim uważna obserwacja i słuchanie różnych
opowieści i narracji, z uwzględnieniem indywidualnych
i społecznych emocji. W takich badaniach społecznej
rzeczywistości bardzo pomocni są artyści, którzy po-

wnym sprzeciwie. W publicznej przestrzeni pojawiają się
grupy niezależnych aktywistów, które czerpią swą siłę ze
wspólnej, społecznej wiedzy, która dostarcza im silnych
argumentów jako swoistej broni w dialogicznej walce
z decydentami. Celem w tej pokojowej, pozbawionej
agresji dyskusji jest ZMIANA istniejącej, zdiagnozowanej
negatywnie w badaniu, sytuacji według wygenerowanych,
społecznych pragnień oraz uzgodnionych konkretnych
propozycji rozwiązań.
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Dla artystów takich jak Iwona Zając, Grzegorz Klaman
czy Michał Szlaga wykluczenie stoczniowców z dyskusji
o przyszłości ich dawnego miejsca pracy było irytującą
niesprawiedliwością. Ich dzieła stały się z jednej strony
pokojowym protestem, a z drugiej – konstruktywnym
i dialogicznym badaniem stoczniowych historii i narracji
oraz transmitowaniem ich znaczeń, w symbolicznych
formach dzieł sztuki, do sfery publicznej Gdańska i reszty
kraju, a nawet zagranicy. Stocznia ożyła w społecznej
dyskusji, a jej monumentalne dźwigi stały się nową ikoną
Gdańska, której zdecydowana większość mieszkańców
(98%) postulowała ochronę i trwałe zachowanie w śródmiejskim krajobrazie.

Owa transmisja wielu subiektywnych atomów wiedzy
o stoczni i jej przemysłowo-politycznej historii budowała
społeczne relacje w formie rozległych sieci, które z czasem wypełniła nowa społeczna świadomość istotnych
wartości stoczniowego dziedzictwa oraz, co równie
ważne, chęć aktywnego działania w celu jego ochrony
i dalszego twórczego rozwoju. Aktywiści związani
z Instytutem Sztuki Wyspa, „NIE dla burzenia Stoczni”,
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz projektem
„Stocznia jest kobietą” Stowarzyszenia Arteria przeprowadzili bardzo wiele udanych akcji ratowania dawnych
stoczniowych obiektów oraz ludzkich historii. Ta nowa,
codzienna, oddolna, niezależna i spontaniczna solidarność
intuicyjnie nawiązała do tradycji Sierpnia ‘80 i tak jak
on zakończyła się zwycięstwem. W październiku 2013
roku władze Gdańska zakupiły zabytkowy dźwig M15
wraz ze stumetrową konstrukcją nośną. Pod koniec 2016
roku w państwowym rejestrze chronionych zabytków
pojawiło się kilkadziesiąt nowych stoczniowych miejsc
Roman Sebastyański | Urbanista, doktorant Uniweri obiektów, obok tych jedynie dwóch objętych prawną
sytetu Zachodniej Szkocji, członek zarządu INTBAU ochroną w roku 2004.
Polska (International Network for Traditional BuildTen spektakularny sukces społecznej aktywności nie
ing and Architecture), w 2001 roku inicjator Kolonii
wyczerpuje jednak ogromu wyzwań, jakie będą dalej
Artystów w Stoczni Gdańskiej, w latach 80. współ- towarzyszyć procesom badania i ochrony historycznego
założyciel Alternatywnej Sceny Trójmiasta i członek i kulturowego dziedzictwa kolebki sierpniowej Solidarności. Dotychczasowa, codzienna solidarność powinna
awangardowego zespołu „Pancerne Rowery”.
więc dalej trwać i się rozwijać.
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Wnioski z rozmów podczas spotkania otwierającego
przestrzeń Solidarność Codziennie inspirują do jeszcze
jednej opowieści. Wszystkie te usystematyzowane
i przedstawione powyżej prawidłowości, charakteryzujące efektywne społeczne działanie, zdarzyły się również
w Gdańsku – w kolebce Solidarności. Po bankructwie
Stoczni Gdańskiej w 1996 roku ponad połowa jej terenów
zyskała szansę włączenia do publicznych przestrzeni
miejskich, zarówno tych fizycznych (drogi, bulwary,
skwery itp.), jak i mentalnych (książki, muzea itp.) czy
wręcz duchowych (genius loci). Podobnie jak w wielu
innych miastach (nie tylko zresztą polskich) w trakcie
procesu planowania ujawniły się podstawowe pytania:
kto ma prawo (współ)decydować o kształcie (fizycznym,
mentalnym i duchowym) przyszłej nadwodnej dzielnicy
Gdańska oraz w jaki sposób zharmonizować aspiracje
i konkretne potrzeby różnych potencjalnych, przyszłych
użytkowników. Niestety, jak w wielu innych miastach,
również w Gdańsku urządzano przyszłość tego ważnego
miejsca jedynie zgodnie z logiką aktorów biznesowych,
którym politycy oddali wiodący głos. Mimo że najważniejszą społeczną potrzebą stała się ochrona pamięci stoczni
(zarówno tej przemysłowej, jak i politycznej), do dyskusji
nie zaproszono najważniejszych osób – tysięcy byłych
i obecnych stoczniowców oraz ich rodzin. Głosu udzielili
im jednak artyści, którzy dzięki swojej podwyższonej
wrażliwości (i czujności) szybko dostrzegli i uzupełnili tę
istotną lukę w demokratyzacji dialogicznych procesów
podejmowania decyzji dotyczących kwestii wspólnego
dobra, jakim w ich opinii było historyczne i kulturowe
dziedzictwo Stoczni Gdańskiej.

