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Wstęp Od marca 2020 roku pandemia Covid-19 zmienia nasze życie 
we wszystkich jego wymiarach – prywatnym i  publicznym, 
rodzinnym i  zawodowym, zdrowotnym i  kulturalnym – by 
wymienić tylko kilka. Bodaj najgłębszą konsekwencją tych zmian 
jest zdominowanie naszego codziennego doświadczenia przez 
komunikację zapośredniczoną elektronicznie. Nagminnie – rów-
nież w  ramach konferencji towarzyszącej festiwalowi Czerem-
cha Wielu Kultur i  Narodów – posługujemy się narzędziami 
internetowymi i  przenosimy naszą aktywność do przestrzeni 
wirtualnej. Nierzadko dzieje się to kosztem realnych więzi i kon-
taktów społecznych. 

Socjologowie od dawna czynią rozróżnienie między interakcją 
a  quasi-interakcją społeczną (z  tą drugą mamy oczywiście do 
czynienia w Internecie), wspólnotą czy społecznością rozumianą 
tradycyjnie a  wirtualną, kulturą tworzoną „w  realu” a  kulturą 
„w sieci”. Mediów elektronicznych – od portali społecznościo-
wych, po aplikacje konferencyjne – nie odkryliśmy w pandemii. 
Posługujemy się nimi od ponad dwóch dekad, choć wciąż często 
nazywamy je „nowymi mediami” – w  odróżnieniu od starych, 
masowych, takich jak radio czy telewizja. Pandemia sprawiła 
jednak, że zaczęliśmy z nich korzystać z bezprecedensową czę-
stotliwością i w nowych, dotąd słabo przez nie zagospodarowa-
nych, kontekstach. 



7

Przykładowo, zdalna edukacja, choć dobrze rozwinięta 
w wielu krajach zachodnich, szczególnie w obszarze kształcenia 
na poziomie wyższym, w Polsce wcześniej miała znaczenie mar-
ginalne. Dziś poznajemy nie tylko możliwości, jakie daje ta for-
muła nauczania, ale też zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Jeszcze 
niedawno tzw. wirtualne muzea czy galerie stanowiły interesu-
jące uzupełnienie podstawowej działalności tego typu instytucji; 
dziś muszą być w  stanie zastąpić kontakt „zwiedzającego” 
z dziełem, eksponatem czy przewodnikiem. Kto z nas wcześniej 
oglądał spektakle teatralne na YouTube lub Vimeo? Kto uczest-
niczył w  spotkaniu autorskim albo debacie na Facebooku czy 
Zoomie? Kto przed pandemią brał udział w wernisażach wystaw 
i warsztatach online? W wielu instytucjach, nie wyłączając uni-
wersytetów, słowami-wytrychami do przełamania izolacji i bez-
czynności stały się „podcast” i  „webinar”. Podobne przykłady 
digitalizacji działań kulturalnych można oczywiście mnożyć.

W niniejszej publikacji przyglądamy się tym procesom z dwóch 
perspektyw: badawczej i praktycznej, zewnętrznej i wewnętrz-
nej. Katarzyna Niziołek, Karolina Radłowska i  Maciej Białous, 
socjologowie z Pracowni Sztuki Społecznej (działającej w Insty-
tucie Socjologii Uniwersytetu w  Białymstoku), reprezentują 
pierwszą z nich. Podobnie Maciej Żywno z Wydziału Nauk o Edu-
kacji UwB. Przemysław Waczyński i  Ludmiła Dudar są prakty-

kami związanymi z  domami kultury, odpowiednio w  Polsce 
i w Białorusi. 

Niziołek pisze o globalnym trendzie dokumentacyjnym, który 
opanował aktywność kulturalną niemal od początku pandemii. 
Jako wyjątkowe doświadczenie indywidualne i zbiorowe, noszące 
przy tym znamiona traumy kulturowej, pandemia Covid-19 jest 
dokumentowana za pomocą słów i obrazów, przez profesjonali-
stów i amatorów, przez instytucje kultury i poza nimi, na potrzeby 
prowadzonych badań społecznych i  projektów artystycznych, 
a nade wszystko po prostu przez jednostki aktywne w mediach 
społecznościowych. Autorka umieszcza tę dokumentalną twór-
czość w ramach kategorii sztuki społecznej i stawia pytanie o jej 
miejsce w procesie kształtowania się przyszłej społecznej i kul-
turowej pamięci pandemii.

Radłowska jest zainteresowana przemianami w  pracy 
muzeów, które zostały zainspirowane przez ograniczenia zwią-
zane z pandemią, szczególnie przez czasowe, całkowite zamknię-
cie tych instytucji. Przemiany te obejmują działania wystawien-
nicze, edukację muzealną i strategie komunikacji z publicznością. 
Ich wspólnym mianownikiem jest tworzenie oferty cyfrowej, 
a  niebagatelną przewagą w  tym przedsięwzięciu okazała się 
wcześniejsza digitalizacja zbiorów. Po ponownym otwarciu 
muzeów wiele spośród nowych rodzajów działań, takich jak  
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produkcja materiałów wideo zamieszczanych cyklicznie na 
YouTube, zostało podtrzymanych i  stało się częścią regularnej 
pracy muzealników.

Białous przygląda się, niejako z  drugiej strony, niejedno-
znacznej dynamice rozwoju publiczności w  czasie pandemii. 
Ograniczenie uczestnictwa w kulturze na żywo pociąga za sobą 
zwiększenie tegoż online, również w  obiegu elitarnym (opera, 
filharmonia, teatr). Przeniesienie aktywności kulturalnej do 
Internetu nie oznacza jednak bardziej demokratycznego (rów-
nego) dostępu do kultury, szczególnie w  podziale na centra 
i  peryferie. Większe, a  najczęściej wielkomiejskie instytucje, 
mają lepsze możliwości działania także w sieci (technologiczne, 
marketingowe). Internet osłabia przy tym wspólnotowy wymiar 
uczestnictwa w kulturze. Stąd tęsknota za „prawdziwym” spo-
tkaniem i doświadczaniem kultury wspólnie.

Żywno, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród wolonta-
riuszy, przedstawia wstępne rozpoznanie przemian, jakie nastą-
piły w ich pracy na skutek pandemii. Zwraca uwagę na większe 
zapotrzebowanie na pomoc w sprawach życia codziennego (zro-
bienie zakupów czy wyprowadzenie psa) związane z izolacją lub 
kwarantanną. Spopularyzowana w czasie pandemii w różnych 
obszarach zatrudnienia praca zdalna nie ominęła też wolonta-
riatu. Spotkanie online stało się dla wielu osób jedyną szansą na 
kontakt społeczny i uzyskanie wsparcia emocjonalnego, zależną 
jednak od kompetencji cyfrowych. „Ubocznym” efektem pande-

mii wydaje się być wzmocnienie w społeczeństwie takich warto-
ści, jak pomoc, empatia i solidarność.

Waczyński relacjonuje rozwój sytuacji pandemicznej z  wła-
snej perspektywy. Jest to spojrzenie osoby odpowiedzialnej za 
organizację wydarzeń i działań kulturalnych na poziomie lokal-
nym, zmagającej się z  przeciwnościami w  postaci kolejnych 
ograniczeń, a  jednocześnie przedstawiciela szerszego środowi-
ska pracowników sektora kultury, obserwującego reakcje innych. 
Jego wypowiedź można potraktować jak pamiętnik pandemii 
napisany „na barykadzie”: od zamknięcia instytucji, poprzez 
akcję #zostań w domu, po kreatywną adaptację do przedłużają-
cych się restrykcji sanitarnych. W  polskich warunkach proble-
mem okazało się nie tyle dostosowanie do nowej sytuacji, ile 
zmienność i niejednoznaczność regulacji prawnych.

Dudar wypowiada się w podobnym, osobistym i  autoreflek-
syjnym tonie. Pomimo, że jej doświadczenie ulokowane jest 
w radykalnie odmiennych warunkach politycznych i ekonomicz-
nych Białorusi, także jej narracja biegnie od początkowego szoku, 
poprzez uruchomienie możliwości pracy online, po kreatywne 
przystosowanie za sprawą nabycia nowych umiejętności 
w  zakresie samoorganizacji, zarządzania czasem czy elastycz-
nego działania. W  tym kontekście autorka postuluje szereg 
zmian dotyczących rozwoju kultury, edukacji i  turystyki. Jej 
spojrzenie jest szerokie: kultura to nie tylko instytucje, ale też, 
a  może przede wszystkim, kontakty międzyludzkie, indywidu-
alne tożsamości i „sztuka życia”.
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Publikację otwiera stenogram rozmowy przeprowadzonej 
przez Katarzynę Niziołek z  „weteranami” sztuki społecznej 
w Polsce, członkami Grupy Działania, później Grupy 111 – Bog-
danem Chmielewskim, Witoldem Chmielewskim i  Wiesławem 
Smużnym – autorami manifestu „Sztuka społeczna jako idea” 
(1980) i inicjatorami wielu praktycznych realizacji tej idei we wsi 
Lucim (obecnie w  województwie kujawsko-pomorskim). 
Dla sztuki społecznej w jej lucimskiej odsłonie kluczowe znacze-
nie miał bezpośredni kontakt z  mieszkańcami – przybierający 
postać spotkania, rozmowy, badania opinii, współpracy i w końcu 
samodzielnej kreacji. Ten tradycyjny sposób rozumienia przez 
artystów, czym jest społeczność i na czym polega działanie ze 
społecznością, drastycznie kontrastuje ze współczesnymi prak-
tykami kulturowymi, które za sprawą pandemii przynajmniej 
częściowo przeniosły się do sieci i odspołeczniły.

W  tym kontekście autorów niniejszej publikacji, praktyków 
i  badaczy, prowadzą dwa pytania, pierwsze nakierowane na 
teraźniejszość, drugie – na przyszłość: 

1. Jak w warunkach trwającej pandemii Covid-19 rozwijać 
aktywność kulturalną o charakterze wspólnotowym, 
angażującą lokalne społeczności i wspierającą je  
w tej trudnej sytuacji? 

2. Co w przyszłości pozostanie po kulturze  
„czasu wyjątkowego”, którą dziś wszyscy – działając 
w instytucjach i poza nimi, twarzą w twarz i w sieci, 
lokalnie i na odległość – współtworzymy?

Organizacja festiwalu Czeremcha Wielu Kultur i Narodów – 
już po raz drugi w warunkach pandemii – stanowi jeszcze jeden, 
poza przedstawionymi w publikacji, przykład zmagania się z tymi 
pytaniami w praktyce.

Katarzyna Niziołek
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Grupa 111 

SZTUKA SPOŁECZNA:  
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Z członkami Grupy Działania, później Grupy 111 – Bogdanem 
Chmielewskim, Witoldem Chmielewskim i Wiesławem Smużnym 
– rozmawia Katarzyna Niziołek z Pracowni Sztuki Społecznej. 
Rozmowa została zarejestrowana podczas konferencji zorganizo-
wanej w ramach festiwalu Czeremcha Wielu Kultur i Narodów 
23 lipca 2021 roku.*1

*  Stenogram rozmowy opracowała (redakcja, objaśnienia) Katarzyna Niziołek.
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Z  ogromną przyjemnością chciałabym Państwu przedstawić 
trzech naszych dzisiejszych gości: prof. Bogdana Chmielewskiego, 
prof. Witolda Chmielewskiego i  prof. Wiesława Smużnego, którzy 
począwszy od drugiej połowy lat 70. prowadzili we wsi Lucim, 
w  okolicach Bydgoszczy, działania o  charakterze społeczno-arty-
stycznym i animacyjnym, polegające na bardzo bliskiej i długotrwa-
łej – co wyróżnia te działania do dzisiaj – współpracy z  lokalną 
społecznością. Dzisiaj mamy przyjemność gościć panów profesorów 
w ramach festiwalu „Czeremcha Wielu Kultur i Narodów”, by poroz-
mawiać o  sztuce społecznej, kulturze na wsi, kulturze lokalnej 
i sytuacji kryzysowej, w której znaleźliśmy się na skutek pandemii.

Myślę, że ze względu na lokalizację festiwalu, zagadnieniem 
otwierającym powinniśmy uczynić kwestię wiejskości Waszych 
działań artystycznych czy ulokowania ich na wsi. Dlaczego wtedy, 
ponad 40 lat temu, wybraliście na miejsce swojej aktywności arty-
stycznej, ale istotnie poszerzonej o  kontekst społeczny i  lokalny, 
wieś i konkretnie Lucim?

Witold Chmielewski: To Bogdan, bo jest w Lucimiu.

Prosto z Lucimia…

Bogdan Chmielewski: Dzień dobry, pozdrawiam Państwa 
z Lucimia. To jest wieś położona nie tylko w pobliżu Bydgoszczy, 
ale też na skraju Borów Tucholskich. Czeremcha leży na skraju 
Puszczy Białowieskiej. To są dwa największe kompleksy leśne. 
A  kraina geograficzna, w której Lucim się znajduje nazywa się 
Krajną. Niegdyś, w średniowieczu na skraju, na obrzeżach diece-

zji gnieźnieńskiej. Dlaczego wieś? W pierwszej połowie lat 70. 
każdy z nas miał indywidualne przedsięwzięcia. W pozagaleryj-
nych przestrzeniach życia: Wiesław Smużny w 1972 roku – 
badawczo-upowszechnieniowe w tzw. Galerii Latającej, Witold 
Chmielewski – szereg ruchomych wystaw wymiennych „Podre-
alizmu” w zakładach pracy, ja – w 1974 roku wystawę rysunku 
i malarstwa o podróżowaniu w poczekali dworcowej, a w 1975 
roku na terenie całego dworca – pokaz poezji nowofalowej, 
wypisanej przeze mnie na płóciennych płachtach i transparen-
tach. Z tamtego czasu zapamiętałem fragment wiersza Stani-
sława Barańczaka: „Odważmy się spojrzeć prawdzie w te szare 
oczy, z których z nas nie spuszcza...”1. Przesłanie tych wersów 
traktuję jako nakaz i obowiązek. Bycia w prawdzie. W każdym 
razie tamte wyjścia w przestrzenie życia – najpierw pojedyncze, 
później zbiorowa dwutygodniowa podróż pociągiem po dwor-
cach, stacjach Polski2 – pokazały nam możliwość działania 
w innych kontekstach. Jednocześnie tu w Lucimiu znaleźliśmy 
i kupiliśmy dom, który widać za mną. Bo na początku był dom. 
Ta  chata to kotwica, która mocno trzyma mnie tutaj ponad 
40 lat. Największa realizacja (wernakularna), najdłużej ją tworzę, 

1  Cytat pochodzi z  wiersza Stanisława Barańczaka pt. Spójrzmy prawdzie 
w oczy.
2  „Akcja Podróż” – poprzedzająca „Akcję Lucim” – zrealizowana została 
w  czerwcu 1976 roku. Przez trzy tygodnie artyści – oprócz Smużnego i braci 
Chmielewskich, Stanisław Wasilewski, Andrzej Maziec i Wiesław Brożyński – 
prezentowali swoje prace w wagonie kolejowym i na dworcach między Bydgosz-
czą, Krakowem i Cieszynem.
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w niej i dla niej żyję. Młodość i energia spowodowały, że – teraz 
nie wiem, jak to się udało – jednocześnie odbudowywać to zruj-
nowane siedlisko i nawiązywać kontakty, takie czysto tech-
niczno-gospodarcze, z mieszkańcami oraz podjąć próbę zaistnie-
nia jako plastycy, z propozycjami, jakie wynieśliśmy ze szkoły. 
Gdy szukałem fachowych lektur związanych z odbudową domu, 
natknąłem się na niedużą książeczkę, której autorem jest Łukasz 
Opaliński, wydaną w 1659 roku. Uderzył mnie tytuł „Krótka 
nauka budownicza [...] podług nieba i zwyczaju polskiego”. Celna 
wskazówka jak postępować i czym się kierować. Nie tylko pod-
czas prac murarsko-ciesielskich. Lucim to wcale nie krótka 
nauka budowlana „podług nieba i zwyczaju polskiego”, ale także 
podług życia ludzkiego. Zaczynaliśmy pracę w radosnej niepew-
ności, z bojaźnią i do czasu wybudowania Domu Ludowego – 
pod gołym niebem. Uczyliśmy się lokalnego mikrokosmosu. 
Nieba, słońca, sił, rytmów natury, rozległości pól, ludzkich sie-
dzib. Słuchaliśmy podszeptów ziemi, opowieści lucimian-senio-
rów, nawoływań, znaków przeszłości. Stopniowo, po latach 
pojawiły się nowe idee, rozwiązania, odkrycia, jak się okazało 
wyprzedzające swój czas. W dziedzinie kultury społecznej, mate-
rialnej, duchowej, jak też artystycznej. Między innymi: „Lucimski 
rok obrzędowy”, Dom Ludowy, „Środek świata”, „Siew-plony”, 
„Lucimski podrealizm”, „Domowiny”, realizacje udomowiające, 
działania parateatralne, działania multi- i interdyscyplinarne, 
druki ulotne, zaproszenia, kalendarze. Lucimska refleksja teore-
tyczna i praktyka mają pochodzenie rodzime, nieimportowane. 

Zanurzone są bez reszty w lokalności, dzięki temu posiadają rys 
uniwersalności. Drogi poznawczo-rozwojowe wiodły Grupę 111 
od utopii retrospektywnej ku utopii prospektywnej. Mnie od 
Poczekalni do Domu. Mit domu-oikosu czekał w Lucimiu.3

W.Ch. Może Wiesław?

Wiesław Smużny: Wolałbym, żebyś Ty zaczął. Bo akurat to Ty 
byłeś takim głównym sprawcą wyciągnięcia mnie do Lucimia. 
Moje motywacje były troszkę inne. Ja po prostu w ramach swojej 
pracy na uniwersytecie, prowadziłem taki przedmiot – w ogóle 
go wymyśliłem – który się nazywał „Metody upowszechniania 
kultury plastycznej”. Interesowało mnie to upowszechnianie 
kultury plastycznej ogólnie, ale też i szczegółowo – upowszech-
nianie sztuki: co trzeba robić, żeby ludzie interesowali się sztuką, 
żeby sztuka oddziaływała na ludzi, żeby artysta był potrzebny 
i żeby ludzie uczyli się od artysty jego wrażliwości, jego wyobraźni 
i tak dalej. Ta problematyka pedagogiczna dość szybko połączyła 
się z  problematyką socjologiczną, to znaczy z  problematyką 
dotyczącą odbiorcy i  odbioru: jak to jest, że ludzie odbierają 
sztukę lub nie odbierają sztuki. Można było zaobserwować – 
jako uczestnik życia artystycznego, na podstawie swojej własnej 
twórczości i udziału w wystawach czy plenerach artystycznych 

3  Od tęsknoty za domem (gr. nostos), przez oikomancję – praktykę tworzenia 
„domowskazów”, po ideę artysty domowego – domarada, dom stanowi stały 
motyw w pracy artystycznej B. Chmielewskiego.
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– że publiczność najczęściej ograniczała się do samego środowi-
ska, pojedynczych przedstawicieli tego środowiska. Mało tego, 
takich przedstawicieli aktywnych, otwartych na twórczość kole-
żanki i kolegi, interesujących się. Bo były też osoby, które intere-
sowały się przede wszystkim tylko swoją własną twórczością 
i  specjalnie tym się nie zajmowały. Nie mówiąc już o  tym, że 
w  całym środowisku artystów plastyków w  ogóle nie istniała 
problematyka zainteresowania swoją sztuką szerszej publiczno-
ści. Ta publiczność, która przychodziła na wernisaże, to była 
publiczność wernisażowa, czyli krótkotrwała i  mało wnikliwa, 
często mało zainteresowana tymi wystawami, tymi pracami, 
które były eksponowane. Podjęcie się problematyki oddziaływa-
nia sztuki na ludzi, odbiorców, czy szerzej – społeczeństwo bar-
dzo się różniło do tego, do czego zostałem w jakimś sensie skło-
niony przez zatrudnienie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 
w Zakładzie Pedagogiki Artystycznej. Po prostu mało było tych 
postaw prospołecznych. Właściwie rozpocząłem to swoją wła-
sną twórczością i dziełami. Nie miałem przykładu publiczności, 
która naprawdę żyje sztuką bieżącą. Życie sztuką dawną, histo-
ryczną, to nie był problem. Wychowanie plastyczne, jako dzie-
dzina wychowania człowieka w szkole podstawowej czy średniej 
w tamtym czasie, w latach 70., było bardzo dobrze zaprogramo-
wane. Miała ono swoje miejsce. Kończyło się to na sztuce 
przedabstrakcyjnej, przednowoczesnej, a więc takiej, która była 
związana tylko z  mimetyczną, przedstawiającą czy obrazującą 
funkcją sztuk plastycznych. W okresie konceptualizmu czy post-

konceptualizmu, jako idei artystycznej bardzo współczesnej, 
aktualnej, to ta przedstawieniowość była niewystarczająca do 
tego, by móc oddziaływać na odbiorców tylko przy pomocy obra-
zów. Ta sztuka była jeszcze trudniejsza, bardziej niezrozumiała 
i  sama siebie izolująca. Jakby niechcący zupełnie, bo artyści 
zupełnie nie myśleli o odbiorcach, publiczności. To w ogóle nie 
była problematyka wychowania i  kształcenia artystycznego. 
Nikt na studiach nie uczył się żadnej socjologii sztuki, żadnej 
pedagogiki. U  nas, w  Toruniu, ośrodek pedagogiki artystycznej 
powstał na skutek reformy szkolnictwa artystycznego i  tego, 
że  podlegaliśmy jako wydział sztuk pięknych, Ministerstwu 
Szkolnictwa Wyższego, a nie Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nie 
byliśmy traktowani na równi z akademiami sztuk plastycznych, 
wyższymi szkołami plastycznymi. Nasi absolwenci często mieli 
kompleks. Na siłę się ich uczyło tej pedagogiki, której oni nie 
lubili, nie znosili. A  jednocześnie nie mieli żadnej świadomości, 
że przygotowywani byli do produkcji artystycznej, która miała 
realizować zamówienia utylitarne i propagandowe. A do sztuki 
własnej, bardziej skomplikowanej, indywidualnej, do jej prezen-
tacji, nie mówiąc już o komentarzu, który pojawił się jako pro-
blem dotyczący uprzystępniania własnego dzieła sztuki, nie 
mieli żadnych ćwiczeń, żadnego przygotowania…

W.Ch. Wieśku, przepraszam Cię na chwilkę, bo mówiłeś 
o ważnej rzeczy. Przygotowałem takie wyliczenie, które powinno 
wspomóc Twoją wypowiedź na temat uczestniczenia galeryjno-
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-wernisażowego, funkcjonowania w  zamkniętym układzie 
artystycznym. Zresztą, nawiasem mówiąc, dla nas wielkim 
wyzwaniem i  wielką przygodą było właśnie opuszczenie 
zamkniętego pola sztuki, tego pola artystycznego, jakim jest 
układ tworzony przez galerie, krytyków, teoretyków, artystów, 
cały ten system funkcjonowania. I odkrycie zupełnie innego pola 
sztuki, w sensie metaforycznym i dosłownym, jakim jest wieś, 
czyli przestrzeni społecznej, ale właśnie – o czym mówił Bogdan 
– przestrzeni przyrodniczej i  metafizycznej. Ta metafizyczność 
w  przestrzeni przyrodniczej, otwartej, ujawniała się bardzo 
wyraźnie zwłaszcza w pracach Bogdana, autorskich albo robio-
nych wspólnie z  mieszkańcami. Ale wrócę do wspomnianego 
wyliczenia: jeżeli w niezbyt dużym, jak na Europę, mieście, które 
może liczyć 600 tys. mieszkańców, na wernisaż przyjdzie, daj 
boże, 60 osób, to uczestniczy w tym wydarzeniu jedna dziesię-
ciotysięczna, a zatem 0,01 promila. To jest właściwie pomijalna 
niemalże liczba. Natomiast w Lucimiu, przy jego 600 mieszkań-
cach, jeżeli przyjdzie 60 osób, na bardzo kameralne wydarzenie, 
takie jak Zaduchy czy jakaś rocznica, to jest jedna dziesiąta. 
Natomiast, jeżeli jest świętowanie plonów, czy świętojanki, czy 
święty wieczór, to przychodzi 200-300 osób, czyli prawie 
połowa mieszkańców. A więc w sensie socjologiczno-społecz-
nym jest to nieporównywalna skuteczność tego, o czym mówi-
łeś, tego odbioru społecznego, tego, co my robiliśmy. I to stało 
się też bardzo ważnym elementem mobilizującym nas do działa-
nia tam […]. Nas zaczęło też bardzo intrygować, interesować 

implementowanie w obszar przestrzeni Lucimia, zarówno prze-
strzeni fizycznej, przyrodniczej i metafizycznej, o której mówi-
łem, ale przede wszystkim przestrzeni społecznej, tego wszyst-
kiego, co wynieśliśmy z  przestrzeni artystycznej, jako 
wykształceni plastycy, o czym mówili Bogdan i Wiesiek. A jed-
nocześnie staraliśmy się uczestniczyć w aktualnym życiu arty-
stycznym lat 70. i 80. I  jakby naturalnym językiem, którym się 
posługiwaliśmy był happening, performance, instalacja. W przy-
padku Wiesia – daleko posunięte poszukiwanie w  obszarze 
sztuki konceptualnej czy sztuki niemożliwej. U Bogdana – insta-
lacyjność. Właściwie cały czas działaliśmy na pograniczu. Sytu-
acja w  Lucimiu spowodowała, że mogliśmy to próbować tam 
implementować. Sytuacja była o  tyle dziwna, o  ile zjawiska 
z  takiego absolutnie hermetycznego galeryjno-artystycznego 
języka czy obszaru sztuki, tego, co akurat było modne w obsza-
rze sztuki w  świecie i  w  Europie, przenosiliśmy do Lucimia. 
Zwłaszcza w  przypadku Wiesława, kątowniki Twoje to był  
ewidentny przykład, wbicia się kątownikami w  ziemię, kiedy 
przenosiłeś sztukę bardzo wyrafinowaną, konceptulizującą 
w bezpośredni, bardzo bliski kontakt z jednym człowiekiem, ze 
społecznością4.

4  W miejscach spotkania z mieszkańcami Lucimia Wiesław Smużny wbijał żela-
zne kątowniki: nad ziemią wystające na wysokość wzrostu danej osoby, w ziemię 
wkopane na głębokość wzrostu artysty. W  ten sposób powstawały „pomniki” 
(a może „anty-pomniki”) upamiętniające te spotkania i znakujące proces zako-
rzeniania się artysty w Lucimiu.
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To może dopowiem tylko, że mówiąc o kątownikach, Pan Profe-
sor ma na myśli działanie prof. Smużnego, polegające na wbijaniu 
w ziemię kątowników, jeśli dobrze pamiętam, na wysokość wzrostu 
danej osoby, dla upamiętnienia spotkania z poszczególnymi miesz-
kańcami Lucimia.

W.S. Wystawał kątownik na wysokość tego odbiory, który 
akurat się trafił na liście 111 odbiorców, a miał [przypisaną] liczbę 
magiczną według kolejności spotkania, a  więc 1, 11, 22 i  tak 
dalej, aż do 111.5 Ludzie byli różnego wzrostu, były dzieci, i były 
dorosłe osoby.

B.Ch. Przypomnijmy także, że prof. Smużny jako jeden 
z  pierwszych użył roślin jako tworzywa plastycznego. Słynne 
lucimskie słonecznikowe płoty, niemniej słynne toruńskie 
„Heliotropy”6. A pomysł „Otopolenia Lucimia”, czyli obsadzenia 

5 W innym miejscu Smużny wyjaśnia symbolikę „111”: „Na użytek zaś krótkiego, 
syntetycznego określenia siebie w układzie artystycznym przyjęliśmy oznaczenie 
– identyfikator cyfrowy, 111 – potrójność i stojedenastość pojedynczości, liczba 
magiczna w swym wizualnym zaklęciu i liczba symboliczna. Zamiast wymieniać 
autorów: Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Wiesław Smużny, wystar-
czy podać: Grupa Jeden Jeden Jeden. Zamiast wymieniać jeszcze większą liczbę 
współautorów z Lucimia, można podać: Grupa Sto Jedenaście. 111 należy czytać 
jako trzy jedynki, i jako sto jedenaście, i to jeszcze razem wzięte, razem spięte, 
jednoczesne, zgodnie z  ideą dzieła-działania sztuki społecznej” (za: Katalog 
wystawy „Lucim 111”, Galeria BWA w Bydgoszczy, 2018).
6 W Lucimiu Smużny był autorem i liderem działań w przestrzeni wiejskiej pod 
nazwą „Siew – Plony” (rozwijanych później również w przestrzeniach miejskich, 
m.in. Bydgoszczy i Torunia), polegających na tworzeniu „żywo kwietnych insta-

topolami granic Lucimia, wyprzedził o trzy lata „7000 dębów” 
Beuysa7.

Do działań, które realizowaliście jeszcze wrócimy. Trzymając się 
zasygnalizowanego na początku tematu wsi, chciałabym natomiast 
zapytać o społeczność. Powiedzieliście o tym, że weszliście wszy-
scy do tej społeczności z  innymi motywacjami, częściowo zbliżo-
nymi, ale też każdy z  Was miał coś innego na myśli i  coś innego 
zaplanowanego. Jaka była to społeczność? To jest też interesujące, 
jaka była wtedy ta społeczność wsi i czym różniła się od wsi dzisiaj? 

W.Ch. To jest bardzo ważne. Może Wiesiek jeszcze coś doda, 
z uwagi na jego socjologiczne zacięcie. Przede wszystkim to był 
specyficzny kontekst tamtego czasu, bo wieś nie istniała 
w próżni. To był czas, kiedy z jednej strony wieś wieś, w tradycyj-
nym i etnograficznym znaczeniu, dochodziła do swojego kresu. 
Teraz, po 40 latach, wieś jako odrębny twór, taki w rozumieniu 
etnograficznym, właściwie już nie istnieje.

B.Ch. Na Krajnie.

lacji symbolicznych” i ukierunkowanych na wytworzenie „obyczaju kwietnego” 
wśród mieszkańców.
7 Joseph Beuys, niemiecki artysta, który rozwijał własną ideę sztuki (rzeźby) 
społecznej, zapoczątkował akcję „7000 dębów” w 1982 roku podczas „Docu-
menta 7” w Kassel. Przez kolejne lata, wraz z wolontariuszami, sadził w prze-
strzeni miasta dęby i ustawiał obok nich bazaltowe słupy, których stałość miała 
kontrastować z dynamiką wzrostu drzew.
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W.Ch. Na Krajnie czy w Polsce północno-zachodniej, inaczej 
jest na Podlasiu, inaczej na Podhalu. Tam być może te procesy 
trwają wolniej. Ale te procesy w sposób nieubłagany się odby-
wają. Wieś właściwie stała się teraz przedmieściem. Używam 
tego pojęcia z całą świadomością, ponieważ wszystko zmieniło 
się wraz z komunikacją internetową, łatwością poruszania się, 
całym przewartościowaniem systemu wartości. Na wsi ludzie 
chcą żyć jak w mieście i robią wszystko, żeby tą swoją lokalność 
zdewastować i  odżegnać się od niej, jako poczucia bycia gor-
szym. Myśmy trafili jeszcze na taki moment, kiedy zwłaszcza 
starsi ludzie, ale też inne pokolenia, młodsze, zanurzone były 
jeszcze w tamtym czasie już mijającym. I stąd było nam łatwiej 
uruchamiać takie społeczne, zbiorowe, wspólne działania, jak 
dożynki, świętowanie plonów, święty wieczór, święty Jan. Starsi 
jeszcze pamiętali, że 20 czy kilkadziesiąt lat temu coś takiego 
miało tam miejsce. Zresztą Bogdan wyszukał, że właściciele 
dworu, państwo Łuczkowscy, którzy do wojny tam mieszkali, też 
byli lokalnymi inicjatorami takich działań kulturotwórczych. Bar-
dzo wiele robili dla społeczności lucimian i to było wśród star-
szych ludzi jeszcze pamiętane. I  bez wątpienia to też dawało 
nam pewien klucz do wejścia, poza tym, o czym mówił Bogdan. 
Najpierw budowaliśmy relacje budowlano-remontowe, oparte 
na pomocy sąsiedzkiej. W  naturalny sposób wpisywaliśmy się 
w rzeczywistość wiejską. Teraz paradoks polega na tym, że świa-
doma inteligencja szuka źródeł kultury i sztuki na wsi, a na wsi 
odwrotnie, ludzie starają się zrobić wszystko, żeby się od tego 

odżegnać. Znakomitym przykładem, zresztą kiedyś jednym 
z gości festiwalu, jest Kapela ze Wsi Warszawa. W tej nazwie 
jest podana odpowiedź; ta kapela nazwała się wsią Warszawa 
i szuka korzeni, źródeł na wsi. A ludzie ze wsi takich źródeł nie 
szukają. To jest zupełnie nowa sytuacja. I jeszcze kontekst spo-
łeczno-polityczny. Przecież myśmy byli zanurzeni w  zupełnie 
innym czasie. Nie nazwę go „komuną”, bo to jest przesada, ale 
takiego realnego socjalizmu, kiedy funkcjonowała cenzura. Póź-
niej stanu wojennego, kiedy w  Lucimiu znaleźliśmy absolutną 
wolność. Zarówno wolność od układu cenzuralnego i  bardzo 
uciążliwego stanu wojennego, jak też wolność, w cudzysłowie, 
od „kruchty”, czyli takiego przymilania się funkcjonowania przy-
kościelnego czy okołokościelnego w  czasie stanu wojennego. 
Myśmy tego uniknęli. Nam to bardzo nie odpowiadało, czuliśmy 
fałsz takiej postawy. Odczuliśmy to wyraźnie, gdy zaczęliśmy 
współpracować z klasztorem w Górce Klasztornej.

B.Ch. Jeśli można, Wiesiu, krótko nawiążę do dworu w Luci-
miu8. Należy powiedzieć o tym, że na początku lat 80. Lucim był 
podzielony na dwie części. Do dzisiaj w sensie terytorialnym, 
przestrzennym, ten podział się utrzymuje. Lewa część wsi to 
duzi gospodarze indywidualni, z prawej strony był zaś cały ciąg 
dawnych zabudowań dworskich, a wówczas – zakładu rolnego, 

8 Historia dworu w Lucimiu i dzieje jego właścicieli zostały przedstawione 
w artykule Gizeli Chmielewskiej pt. U Marii i Bolesława Łuczkowskich. Dwór sercem 
malowany, opublikowanym w „Gazecie Pomorskiej” 19 marca 2020 roku.
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czyli uspołecznionego. Ten podział był bardzo znaczący we wsi 
– na tych, którzy mieli coś własnego i tych, którzy byli rodzajem 
pracowników, trochę poddanych. Na początku lat 80. w Lucimiu 
zjawiło się małżeństwo, Maryla i Wojtek Orlińscy. W naszym 
wieku, po studiach – jakaś szczęśliwa gwiazda nad tym dworem 
– którzy interesowali się, doskonale nas zrozumieli. Nie tylko 
pomagali, ale też umieli te podziały łączyć, działaniami gospo-
darczo-utylitarnymi z tymi indywidualnymi gospodarzami, i 
dzięki nim włączała się też część uspołeczniona, upaństwo-
wiona. Do dzisiaj zresztą utrzymuję z nimi świetne kontakty. 
Dalej mi pomagają w tym, co robię.

W.Ch. Bogdan, tylko wyjaśnię, że Maryla i Wojtek Orlińscy, to 
byli ludzie z  wykształceniem rolniczym, którzy przejęli prowa-
dzenie PGR-u, czyli zakładu rolnego. To jest bardzo ważne, że oni 
stali się następcami państwa Łuczkowskich w ich dawnym dwo-
rze, który stoi do dzisiaj, a wtedy był siedzibą zakładu rolnego. 
Wiesław?

W.S. Ja mam jeszcze inny punkt widzenia tej społeczności, 
ponieważ nie miałem rozpoznania tych podziałów między rolni-
kami indywidualnymi, którzy uprawiali swoje gospodarstwa 
i z tego żyli, a tymi ludźmi, którzy pracowali w zakładzie rolnym. 
Zwłaszcza podziałów między dziećmi jednej i drugiej strony. Nie 
rozpoznawałem, czy te dzieci, które uczestniczyły w moich tak 
zwanych pierwocinach warsztatowych, są od indywidualnego 

gospodarza czy od pracowników rolnych. Wydaje mi się, że więk-
szość ludności centrum wsi stanowiła młodzież z zakładów rol-
nych, w  trochę gorszej kondycji. Oni w  moich działaniach 
wyrównywali ten swój status gorszych i  lepszych. I wydaje mi 
się, że to wyrównanie statusu moralno-społecznego bardzo 
sprzyjało naszym działaniom integracyjnym, zwłaszcza uczest-
nictwu w pochodach dożynkowych i tak dalej. Ja ich nie rozróż-
niałem. Uczestniczyli w tym zarówno gospodarze indywidualni, 
jak i  robotnicy z  zakładu rolnego. Tworzyli taką wspólną, dużą 
grupę uczestników. Ta grupa uczestników w  tych swoistych 
manifestacjach, w  pochodach dożynkowych jest najlepszym 
przykładem czy przejawem sztuki społecznej w ogóle. To bardzo 
liczne uczestnictwo, wielu, wielu ludzi z Lucimia, i dzieci, i star-
szych, którzy się do tego specjalnie przygotowywali – odświęt-
nie ubrani, uczestniczyli z dużą godnością. Zwracam uwagę na 
to, że tamten system, chociaż był wyklęty, przeklęty i tak dalej, 
nie tworzył takich różnic, jakie w  tej chwili występują. Teraz 
trudno sobie wyobrazić zorganizowanie takiego pochodu dożyn-
kowego w Lucimiu. Można powiedzieć, że wieś się bardziej zdez-
integrowała. […] I chyba jednak to ci ludzie, którzy mają gorszy 
status, dzieci z grupy byłych robotników rolnych, pracowników 
już sprywatyzowanego zakładu rolnego, aktywnie uczestniczą 
w działaniach świętojańskich, w wykonywaniu wianków na spo-
tkaniach. A  z  tych domów indywidualnych – może z powodu 
mniejszej dzietności? – nie ma tego udziału. Mówię już o XXI 
wieku, o moim „Przywiązaniu do Lucimia”, które polega głównie 
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na organizowaniu konkursów wianków świętojańskich i  oma-
wianiu tych wianków.9 […] Nie chciałbym tu być jakimś adorato-
rem czy adwokatem socjalizmu, ale wtedy nie widziałem tego 
podziału majątkowego w uczestnictwie dzieci z różnych rodzin, 
gospodarzy indywidualnych i  pracowników rolnych. Oni mi 
wszyscy sprzyjali. Mało tego, bardzo często właśnie to ludzie 
z  gospodarstw, konkretne osoby, które pamiętam, bardzo się 
cieszyły z mojej obecności, chętnie mi pomagały. Chętnie dzia-
łały, uczestniczyły w obsiewaniu i tak dalej. W ogóle poprzez to 
działanie nie istniało żadne zróżnicowanie. To jest bardzo cie-
kawa sprawa i warto o tym pamiętać, bo tutaj jest element inte-
gracji, łączenia ludzi, wspólnoty po prostu. To jest szalenie ważna 
sprawa – efekt sztuki społecznej, postawy społecznej, równego 
traktowania ludzi i traktowania ich jako aktywistów plastyczno-
-artystycznych. Bez oglądania się na ich zaplecze, pochodzenie, 
zróżnicowanie kulturowe i majątkowe. To akurat tu nie odgrywa 
żadnej roli. […]

Panie Profesorze, przerwę, bo wspomniał Pan o sztuce społecz-
nej. Dość szybko skonceptualizowaliście swoje działania w Lucimiu 
i powstały pomysły, idee – sztuki społecznej, nowej sztuki ludowej, 
podsacrum, trzeciej drogi i  kilka jeszcze innych. Czy moglibyście 
o  nich opowiedzieć, żeby przybliżyć je uczestnikom naszego spo-
tkania i żebyśmy też mogli się wspólnie zastanowić nad ich aktual-

9 „Przywiązanie do Lucimia” Smużnego obejmuje zarówno jego aktywność 
autorską, jak też realizowaną przez niego wspólnie z mieszkańcami od roku 2000 
do dziś.

nością? To znaczy, co z tego nam dzisiaj zostaje, co z tego jest nam 
dzisiaj potrzebne?10

W.S. Bardzo ważnym aspektem działalności Grupy Działania 
jest aspekt komentarza autorskiego, który w ogóle nie występo-
wał w tradycyjnym życiu artystycznym. Artyści – autorzy zda-
wali się na krytyków sztuki, komentatorów i to oni komentowali 
ze swojej mądrości, co tam w tym dziele jest i tak dalej. Komen-
tarz autorski to jest sytuacja pośrednictwa, pośrednictwa przy 
pomocy słowa, ale pośrednictwa własnego, autorskiego – 
autora, który najlepiej zna się na swoim dziele. To jest zadanie, 
które sami sobie wymyśliliśmy. W jakimś sensie jest ono skut-
kiem mojego działania: uporczywego przeciwstawiania się życiu 

10  Pojęcia te wyłożone zostały między innymi w katalogu wystawy „Tumult 
toruński ’89. Sztuka poza centrum” (Toruń 1989). W. Chmielewski wyjaśniał tam: 
Wykształcać się poczęła powoli nowa, lokalna postać kultury łącząca dawne tra-
dycje ze współczesnością: z  elementami kultury masowej i  z  naszymi propozy-
cjami. Pojawiły się inicjatywy i  kreacje własne Lucimia. To było już rodzenie się 
„nowej sztuki ludowej”. Żywej, wyrosłej ze wsi – i  tak jak podczas szczepienia 
drzew – wrastającej coraz mocniej w jej tkankę, stającą się nową i inną formą jej 
egzystencji. Nowa sztuka ludowa służy już bezpośrednio tym, którzy ją współtwo-
rzą i  pozostaje wśród nich. Rozwijając się i  żyjąc przede wszystkim w  ludziach 
pozwala na odnalezienie i określenie przez nich swojej tożsamości i godności. Jest 
ich własna (s. 196). Związana z nową sztuką ludową „trzecia droga” miała prowa-
dzić między sacrum a profanum, „przydrożną kapliczką a domem kultury” (s. 197). 
Na trzeciej drodze nie było miejsca dla artystów-idoli, manipulatorów czy zawo-
dowych pośredników świata sztuki (krytyków, marszandów). Artysta miał żyć 
zwyczajnych życiem ludzkim i  dzielić się swoją twórczością z  jak największą 
liczbą ludzi przy pełnej otwartości na innych, odpowiedzialności etycznej i wza-
jemnej życzliwości.
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artystycznemu obecnością komentarza odautorskiego, cenienia 
autora jako człowieka mądrego, wiedzącego o swoim dziele naj-
więcej i  wyprzedzającego pośrednictwo w  postaci krytyków 
sztuki, teoretyków sztuki, którzy często nie nadawali się do 
takich działań indywidualnych, indywidualistycznych czy poszu-
kujących, eksperymentalnych, zupełnie nie nadążali. Więc my 
wszyscy opracowywaliśmy komentarze do swoich prac. Sami 
musieliśmy sobie zadać trud wyjaśnienia, co my robimy, po co 
my to robimy. I  te komentarze do poszczególnych dzieł, które 
zostały zawarte szczególnie w katalogu Akcji Lucim, są bezcen-
nym materiałem dla badaczy. Naprawdę rzetelnych badaczy idei 
artystycznych, naszych indywidualnych, czy w  ogóle świado-
mości artystycznej. Nie takiej wyedukowanej, bo my nie posłu-
giwaliśmy się żadną informacją wziętą z historii sztuki. Historia 
sztuki była dla nas mało intrygująca. Mało tego, często w ogóle 
nie nadawała się do tego działania w Lucimiu, była zbyt odległa. 
To spowodowało, że wypracowaliśmy sobie taką zdolność 
komentowania swoich własnych prac. Rozmaicie to było, ale 
wszyscy uczestnicy w Grupie Działania – i Staszek Wasilewski, 
i Andrzej Marzec, i Bogdan kochany, i Witek fantastyczny, no i ja 
– pisaliśmy po prostu komentarze. I  te komentarze są zawsze 
punktem odniesienia. My sami sobie po latach uświadamiamy, 
co tam wtedy robiliśmy, bo już pamięć zanika. To jest niesamo-
wicie ważny walor z punktu widzenia poznania idei sztuki spo-
łecznej i  świadomości artystycznej. Później byliśmy zapraszani 
jako takie dziwolągi w życiu artystycznym. To, co robiliśmy bar-

dzo denerwowało niektórych artystów. Byli tacy, którzy na pod-
stawie naszej „sztuki społecznej” proponowali i uprawiali „sztukę 
osobną” […]. Te komentarze odautorskie oczywiście służyły 
wszystkim, na tyle, na ile ktoś mógł zrozumieć wątki w  nich 
przez nas poruszane. One nie odpuszczały meritum sprawy, jeżeli 
chodzi o sztukę, a zawierały prawdę, własną prawdę. To było rze-
telne, bezpośrednie. Takie staranie się, by wyjaśnić za pomocą 
słów, a  więc komentarza werbalnego, obrazy i  działania arty-
styczne, wytłumaczyć motywacje. Byliśmy zapraszani i  te 
zaproszenia, na przykład na spotkanie w Osiekach, zmuszały nas 
do uzyskania odpowiedzi na pytania: co my robimy, po co my 
tam jesteśmy i tak dalej. To nas zmuszało do dogłębnego komen-
tarza dotyczącego naszych motywacji i uzasadnień. I to jest bar-
dzo ważny aspekt naszej twórczości. Ważny dla badania słowa 
jako systemu komunikacji, który jest może bardziej wypraco-
wany, ale za nim kryją się rozmaite odnośniki plastyczne, semio-
tyczne, znakowe, symboliczne. My cały czas posługiwaliśmy się 
też żywym, bezpośrednim komentarzem w kontakcie z odbior-
cami na spotkaniach. Witek bardzo pięknie tłumaczył, Bogdan 
– z niesamowitym przejęciem. I ludzie tego słuchali i uczyli się 
od nas takich postaw adoratywnych dla tych dzieł, takich 
postaw posłuchu. Jeżeli chcielibyśmy wrócić do tego „przymusu” 
komentarza, to jest to materiał dla badaczy, ale też dla każdego, 
kto chciałby się od nas uczyć tych wszystkich metod. Oczywi-
ście komentarz odautorski jest nadal potrzebny, bo po latach 
może się zmieniać, można dodawać jeszcze nowe elementy. 
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Dojście do modelu sztuki społecznej było bardzo złożone, przy-
najmniej dla mnie, bez wiedzy socjologicznej, parasocjologicznej 
czy pedagogicznej. Jak również artystycznej, dotyczącej głównie 
happeningu jako metody działania artystycznego, w  której – 
przynajmniej modelowo, teoretycznie – występuje współdziała-
nie między autorem i odbiorcą, następuje wymiana ról społecz-
nych artysty-nadawcy na odbiorcę i odbiorcy na artystę-nadawcę. 
To stworzyło właśnie pojęcie dzieła sztuki społecznej, w którym 
występuje współuczestnictwo. I  to współuczestnictwo tych 
wszystkich ludzi w takim na przykład pochodzie jest równo trak-
towane, jako taka bomba, petarda ilościowego i  duchowego 
udziału w spotkaniu, manifestacji wspólnoty. Wspólnoty przeży-
wania na przykład święta, radości z plonów, rozmaitych rocznic, 
które są wspólnymi świętami dla wszystkich. 

W.Ch. Wieśku, jeśli można… Pani Katarzyna w swoim pytaniu 
zawarła bardzo ważne mniejsze pytanie: w  jaki sposób to, co 
robiliśmy jest dzisiaj aktualne, czy może być aktualne. I to jest, 
myślę, bardzo istotne. Poza tymi najważniejszymi obszarami 
aktywności twórczej, artystycznej, wizualnej, ale przecież nie 
tylko. To, co mówiłeś o komentarzach, to też wynika ze specyfiki 
języka, za pomocą którego komunikujemy się z  innymi. 
Przynajmniej w klasycznym układzie artysta-plastyk – odbiorca. 
Pośrednikiem jest dzieło sztuki. Twórca właściwie stoi obok, 
oczekuje komentarza od krytyka, teoretyka. Bezpośredni kon-
takt z widzem ma dzieło – obraz, rzeźba czy happening. Zorien-

towaliśmy się, że to nie wystarcza. Stąd posiłkowaliśmy się ele-
mentami parateatralnymi, muzyką, elementami ruchu czy 
przestrzeni. […] To powodowało, że uruchamialiśmy aktywność 
mieszkańców. Na przykład to lucimianki same poczuły potrzebę 
stworzenia chóru. Właśnie takimi odautorskimi komentarzami, 
jak mówisz – tak jak w  klasycznym chórze greckim – swoim 
śpiewem i  tekstami układanymi przez panią Marię Nowicką, 
lucimską poetkę, komentowały nasze różne działania. Z punktu 
widzenia lucimian, jakby tłumacząc hermetyczny język sztuki na 
język lucimian. I  to było możliwe, to było coś niesamowitego 
i bardzo dla nas poruszającego. Oprócz tego poruszaliśmy wątki 
budowania lokalnej wspólnoty, opartej na zupełnie innych zasa-
dach. Zgodnie z założeniem, które jest bardzo ważne w kontek-
ście Unii Europejskiej – działaj lokalnie, a myśl globalnie. Czyli 
Telechata, Europejski Dom Wsi. To w  Lucimiu, po Okrągłym 
Stole, zawiązała się polska sekcja ECOVAST – Europejskiej Rady 
Na Rzecz Rozwoju Wsi i  Małych Miast, afiliowana przy Unii 
Europejskiej i  światowa organizacja Telecottage International. 
W  Lucimiu miała powstać pierwsza w  tej części Europy Tele-
chata – nowoczesne centrum komputerowo-komórkowe, 
o czym wtedy w ogóle się jeszcze nie mówiło. Niestety zostało 
to utracone, właściwie przez władze polskie, bo tymi działaniami 
wyprzedzaliśmy czas. Nie byliśmy pełnoprawnymi członkami 
Unii Europejskiej. Złożone przez nas wspólnie z  socjologami, 
z prof. Andrzejem Kaletą z Torunia, wnioski o sfinalizowanie i sfi-
nansowanie Europejskiego Domu Wsi nie wypaliły, bo nie byli-
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śmy członkami Unii. Ale też ekologia. Wspólnie z polskimi inicja-
torami upraw biodynamicznych propagowaliśmy to wśród 
lucimian. Byliśmy na wycieczce w Niemczech. Autobusem poje-
chali i  rolnicy, i  twórcy, i  studenci socjologii, żeby zobaczyć 
zaawansowane uprawy biodynamiczne. Tam pod tą lipą, którą 
widać za Bogdanem przed domem, która daje cień, spędziliśmy 
kilka dni z  inż. Julianem Osetkiem, nieżyjącym już inicjatorem 
upraw biodynamicznych w  Polsce, który był naszym gościem, 
spotkał się z rolnikami, opowiadał o tym, uświadamiał wagę tego 
wydarzenia. Był on uczniem i  propagatorem idei Rudolfa Ste-
inera, oczywiście w obszarze upraw biodynamicznych. Pamiętam 
jak siedzieliśmy przy tamtym stole i  pan Osetek, widząc co 
robimy i  jak funkcjonujemy na wsi, słysząc o tym i widząc, jak 
jesteśmy akceptowani, powiedział nam o  dwóch bardzo waż-
nych rzeczach. O przepowiedniach Rudolfa Steinera. Jedną zna-
lazłem w  jego publikacjach, drugiej nie, ale on na pewno wie-
dział, co mówi, bo znakomicie znał niemiecki i  tłumaczył. 
Pierwsza to jest dość znana wypowiedź Steinera sprzed ponad 
100 lat, w której przewidywał istnienie Internetu i  opisywał, 
że ludzkość w naszych czasach spotka bardzo trudne doświad-
czenie. Mianowicie, kula ziemska opleciona zostanie siecią, 
wielką pajęczyną, stworzoną przez pająki, stwory półtechniczne, 
półorganiczne. Przewidywał też powstanie świata wirtualnego, 
to, że w jednej chwili ludzie będą mogli tworzyć zupełnie nowe 
rzeczywistości. To jest w ogóle niesamowite. Bardzo krytycznie 
oceniam Steinera, byłem w Szwajcarii, w jego Goetheanum koło 

Bazylei. Jest to z jednej strony coś fascynującego, z drugiej zaś 
strony coś bardzo dziwnego i  trudnego do zaakceptowania. 
Ale powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą koniecz-
nie trzeba przypomnieć. Otóż Steiner przewidywał, że w czeka-
jącej nas epoce, czyli tej, w  której jesteśmy, nastąpi zmierzch 
wielkich religii, a artyści zastąpią kapłanów. I Osetek mówił to 
z  pełną świadomością, wiedząc o  naszej roli w  Lucimiu, bo 
myśmy funkcję takich kapłanów pełnili. Wplatając się w  rytm 
życia i śmierci, zwłaszcza Wiesław swoimi realizacjami o naro-
dzinach dzieci. I to, co wspólnie robiliśmy na Zaduszki, pokazując 
zupełnie nowy, pogłębiony sposób i inną formę, poza kościołem. 
Wkraczaliśmy w obszar życia i śmierci, obszar metafizyczny, nie-
dający się zracjonalizować, ale poza religią, poza oficjalnym sys-
temem religii. Odwoływaliśmy się, ale nie było to powielanie, 
tylko budowanie alternatyw. I to jest rzecz bardzo współczesna, 
to wszystko, o czym mówię: ekologia, Wiesiek – Twoje siewy, 
ten cały proces, przyjęcie na siebie roli lokalnych liderów, przy-
wódców po części, takich troszeczkę mini-kapłanów, jakimi się 
stawaliśmy. To zresztą spowodowało, że odszedłem, bo nie 
chciałem, żeby tam doszło do stworzenia jakiejś sekty. To było 
niezwykle ważne i jest nadal aktualne. 

B.Ch. Również aktualne wydaje mi się to, co przewija się 
w różnym stopniu u każdego z nas. Ja bym to nazwał przywró-
ceniem słuchu metafizycznego. Widzenia świata w jego złożo-
ności symbolicznej, przynajmniej dwupostaciowej. To jest bardzo 
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ważne. Dlatego z taką radością powitałem książkę Lecha 
Majewskiego „Ukryty język symboli”. Żeby tę jednostronność, 
płaskość wzbogacić, przeciwstawić się tępemu ideologizowaniu 
wszystkiego. 

Mówimy o aktualności Waszych działań. Dzisiaj wielu twórców, 
młodych i nie tylko, szuka możliwości włączenia w swoje działania 
różnych grup społecznych, społeczności lokalnych. Mówi się mniej 
albo bardziej precyzyjnie o sztuce uczestniczącej, sztuce zaangażo-
wanej społecznie, sztuce społecznościowej i  używa wielu jeszcze 
innych terminów. Można jednak odnieść wrażenie, że w wielu takich 
działaniach uczestnicy czy społeczność są traktowani raczej jako 
materiał sztuki, a nie jako partnerzy twórczej aktywności. Na czym, 
w  świetle Waszych doświadczeń, polega trudność tego rodzaju 
działań i jakie podpowiedzi dalibyście młodym twórcom, którzy dzi-
siaj właśnie w takim kierunku chcą iść? 

B.Ch. Powiem krótko – trzeba mieć charakter. Nie można 
udawać. Nie można ufać bezkrytycznie instytucji. Nie robić 
„zdjęć” pozowanych. Na przykład takie zdjęcie, na którym – 
metaforycznie mówię – jest kowal. Wali młotem w kowadło, coś 
tam trzyma w rękach, a patrzy z uśmiechem na fotografującego. 
To jest oszustwo. Ten „kowal” i jego akolici czynią prawdziwe 
spustoszenie, zjawiając się ze swymi „zbawczymi” projektami 
w przestrzeni publicznej. O wybujałych ambicjach – kariera, roz-
głos, niewielkim na ogół talencie. Z rozmysłem, wyrachowaniem 
sięgają po skandal, prowokację, kalanie świętości, obficie pole-

wając wszystko sosem ideologicznym. Przykłady: znany „antro-
pologiczny” teatr parawiejski czy wynaturzenia „rustykalne” 
w obrębie sztuk wizualnych. 

W.S. Dla mnie to jest taka sytuacja, którą mało obserwuję, 
mało znam i mało mnie ona interesuje. Ale jeżeli jest takie zjawi-
sko zainteresowania młodych tymi odmianami sztuki społecz-
nej, zaangażowanej społecznie, społecznościowej, to po prostu 
należy zacząć od studiów. Młodzi ludzie powinni poznać cho-
ciażby naszą sztukę. […] Z  rodzimych wzorów nie znam poza 
nami takiego wzoru działania. Na bazie Lucimia, na bazie twór-
czości lucimskiej, bardzo rozległej. Przez lata uzbierało się bar-
dzo wiele dzieł, mamy bardzo bogatą dokumentację. Gdyby się 
zrobiło takie studium odlucimskie, to na tej podstawie ci młodzi 
ludzie mogliby poznać nasze metody działania i naszą postawę. 
Nasza postawa nie jest tą postawą, którą krytykuje Bogdan i ma 
rację. Nasza postawa jest postawą adoratywną. To znaczy ona 
nie wynika na przykład ze skandalizacji, która była obecna 
w  happeningu. To, moim zdaniem, była słabość happeningu. 
Działanie happeningowe, które w  jakimś stopniu kształtowało 
naszą, a  przynajmniej moją, świadomość teoretyczno-arty-
styczną, raczej zrażało publikę niż zachęcało do poznania dzieła, 
nie mówiąc o aktywności, która była niekiedy bardzo śmieszna 
albo drastyczna. […] W naszym działaniu nie było nigdy żadnej 
drastyczności, nie było żadnej agresywności. Kultura zachodnia 
niestety jest kulturą bardzo agresywną, jest kulturą buntu, zde-
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gustowania, wrzasku. […] W ogóle nie dotyczy życia łagodnego, 
subtelnego, wyrafinowanego, skupionego. Szarpanie ludzi po 
jakichś swoich własnych ideach jest wręcz zabójcze dla sztuki 
społecznościowej. Po prostu trzeba poznać, chociażby ten nasz 
Lucim, te nasze działania, żeby zrozumieć tę ideę, która jest ideą 
przeciwną agresywności, konfliktowi (bo tutaj zaraz się rodzą 
konflikty), a nie przeciwną publiczności, odbiorcy. Sami się uda-
waliśmy do odbiorców, poznawaliśmy ich i  staraliśmy się 
w  jakimś stopniu dostosować naszą sztukę do nich, poprzez 
komentarz wyjaśniający, ale też podjęcie nowych działań, które 
były bliskie aktywności zawodowej mieszkańców. Te nasiona, 
te  siewy, to wszystko to nie jest warsztat grafika, to nie jest 
warsztat konceptualisty, tylko warsztat człowieka, który myśli, 
co ludzie mogą zrobić, żeby przeistoczyć swoje otoczenie, cho-
ciażby na chwilę, na parę miesięcy, na przykład nasionami 
i kwiatami, i nadać temu walor plastyczno-estetyczny. Za tym 
się kryją wartości i  poczucie piękna. My nie uciekaliśmy od 
piękna. My nie byliśmy agresorami. To jest zasadnicza sprawa. 
Młodzież, jeśli chce inaczej, może zacząć się od nas uczyć. 
Nie chodzi o to, czy ja jestem skromny, czy nieskromny. Tylko po 
prostu, jak się zna działania zachodnie, to się widzi, że one są 
obciążone pustką ideową i  taką szarpaniną, idącą w  kierunku 
skandalu, prowokacji. W Internecie jest ogrom prowokacji, jesz-
cze ten hejt się nakłada, to jest coś okropnego po prostu. Trzeba 
zmienić front. Jeżeli są tacy młodzi ludzie, którzy by ulegli tej 
sugestii. Sugestii sublimacji działania artystycznego, działania 

adoratywnego, działania wychodzącego z  przyjaźnią do ludzi, 
a  nie pomiatającego czy manipulującego ludźmi jak jakimiś 
przedmiotami. To jest dla mnie niezrozumiałe i jest tego za dużo. 

W.Ch. Wiesiek, ale myślę, że mówiąc o tym jednym obliczu 
kultury zachodniej, miałeś na myśli kulturę masową, taką mak-
symalnie agresywną. Nie upraszczajmy jednak. Ta przestrzeń 
kultury jest bardzo bogata i akurat tam jest też mnóstwo miej-
sca, i realizacji, i dzieł, w których jest czas na refleksję, na pogłę-
bienie, i tego też się od nich uczymy. Oczywiście rozumiem, że 
świadomie to upraszczasz, żeby przedstawić tę tezę. Natomiast 
to wszystko nie jest takie proste i w obszarze Polski też możemy 
znaleźć równie agresywną obecność telewizji, Internetu, pism 
brukowych, które w bezwzględny sposób zarabiają pieniądze na 
najniższych instynktach. I ta manipulacja ludźmi, która przez ten 
typ komunikowania trwa w Polsce, daje teraz efekty w postaci 
radykalnego pęknięcia w  przestrzeni społecznej. Część ludzi 
wierzy w różnego rodzaju propagandę, łącznie z antyszczepion-
kowcami. Natomiast i  Ty, i  Bogdan macie rację, że działanie 
w  takiej skupionej przestrzeni społecznej, to jest rzeczywiście 
przede wszystkim sztuka rezygnacji. Trzeba podjąć decyzję, czy 
chce się funkcjonować w  obszarze instytucjonalnym, czyli 
w  obszarze układu sztuki, czy chce się funkcjonować wśród 
ludzi. To jest podstawowe pytanie. To jest też problem, jaki sam 
sobie zbudował Kościół, który stworzył ogromne instytucje 
i właściwie jest instytucją samą dla siebie, a ludzie – teraz widać, 
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jak to bardzo boli i jak to jest bardzo zaniedbane. Trzeba po pro-
stu funkcjonować wśród ludzi i razem z ludźmi. To jest niezwykle 
trudne, wymaga wyrzeczeń. Jest to bardzo bolesne, wymaga 
otwartości, przebudowywania się i  przede wszystkim – tego, 
czego uczyliśmy się w Lucimiu – słuchania innych, szanowania 
odmienności. Przecież to mieszkańcy namówili nas na dożynki, 
na święte wieczory, tego im brakowało. Ale my, nie rezygnując 
z własnych ambicji i budowania własnych pomysłów, łączyliśmy 
to, tworzyliśmy taki specyficzny mix tego, co tradycyjne z tym, 
czego my chcieliśmy, czy co próbowaliśmy wspólnie z nimi robić. 
Ale rzeczywiście, masz Wiesiek rację, to nie było działanie agre-
sywne – ani oni w sposób agresywny nic nie narzucali, ani my. 
Zawsze staraliśmy się wzajemnie wysłuchać, wsłuchać i wspól-
nymi siłami coś zrobić. Jeżeli się okazywało, że coś jest niemoż-
liwe, to nie robiliśmy tego. To był cały czas obszar zarówno wiel-
kiej aktywności twórczej, jak też uczenia się skromności 
i rezygnacji. I myślę, że to jest niezwykle ważne. Ale to też poka-
zuje, że sztuka może w jakiś sposób – to co mówił Steiner – nie 
tyle zastąpić religię, ale wkraczać w  ten obszar metafizyczny, 
odnosząc się do tego, co wielkie religie stworzyły, do czego 
odwołuje się Bogdan, ale przecież i my wszyscy. Do tego obszaru 
metafizycznego czy sakralnego, ale rozumianego nie jako insty-
tucjonalne sacrum wybranej religii, tylko jako otwarte sacrum 
kosmiczno-przyrodnicze. To jest jakiś nieskończony obszar, który 
nas niesamowicie poruszył. To, o czym Bogdan mówiłeś o niebie, 
o ziemi. Przecież te Twoje dożynkowe realizacje na polach, gdzie 

po raz pierwszy pochód dożynkowy nie wędrował drogą wokół 
wsi, tylko wyszliśmy wśród pól i tam czekały na nas te niesamo-
wite instalacje, które i  Ty, i  wspólnie robiliśmy. Czy Wieśka 
wędrowania o świcie, o brzasku…

B.Ch. Nawiązując do wypowiedzi prof. Smużnego, gdyby mnie 
ktoś spytał o rezultaty, próbę definicji postępowania czy sztuki 
lucimskiej, to bym to określił tak: chodzi o wywoływanie takich 
sytuacji, które powodują zamyślenie, zapatrzenie, zasłuchanie. 
To nie oznacza zastygnięcia w bierności, z którego można przejść 
do ekstazy. W obecnym świecie brakuje właśnie tego, o  czym 
mówił prof. Smużny, sublimacji, subtelności, zasłuchania, zapa-
trzenia, zamyślenia, refleksji takiej, która zwala z nóg. W podzi-
wie dla świata.

Jak powiedziałam na początku naszego spotkania, moglibyśmy 
spróbować się jeszcze odnieść do obecnej sytuacji. Do tego, że 
ogromna część naszej aktywności życiowej zapośredniczona 
została, łącznie z naszym dzisiejszym spotkaniem, przez Internet, 
na skutek sytuacji pandemicznej. I chciałabym Was zapytać o to, 
jak widzicie tę sytuację właśnie w kontekście szans, ale też zagro-
żeń dla sztuki, a zwłaszcza sztuki społecznej – działań istotnych 
dla lokalnych społeczności i  jednocześnie istotnych dla artystów. 
Jak w  sytuacji wszechobecności Internetu można, i  czy w  ogóle 
można, uprawiać sztukę społeczną?
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W.Ch. To, o czym Pani mówi, jest bardzo ważne, zwłaszcza 
w kontekście sytuacji covidowej, która praktycznie objęła cały 
świat, objęła nas wszystkich. Próbując znaleźć jakieś analogie, 
dla nas czasem zawieszenia, podobnym nieco do COVID-u, był 
stan wojenny. Przypomnijmy sobie, że stan wojenny to była 
godzina policyjna, to było też zamykanie ludzi w domach, to był 
zakaz, na początku zupełny, podróży. Trzeba było zdobywać 
jakieś specjalne pozwolenie, żeby jechać do najbliższej rodziny. 
W  jakimś sensie był to rodzaj takiej „kwarantanny”, którą był 
objęty cały naród. I to jest też niesamowite doświadczenie Luci-
mia. Nie zapomnę nocy w Lucimiu kilka dni po ogłoszeniu stanu 
wojennego, czyli krótko przed świętami, kiedy pojechaliśmy tam, 
napaliliśmy w piecach i nagle uświadomiliśmy sobie, że w środku 
lasu nie ma godziny policyjnej. Wyszliśmy wtedy sobie, jezioro 
było zamarznięte, chodziliśmy po lodzie, po lesie. I  tak samo 
w samym Lucimiu. Były tam jakieś dyżury, rolnik czy dwóch rol-
ników brali ze sobą karty, butelkę wódki i na tym polegało pilno-
wanie wsi. Raz na kilka dni jakiś radiowóz przemknął chyłkiem 
przez centrum. W  lesie w  ogóle tego nie było. Stan wojenny 
funkcjonował w przestrzeni miasta. To samo odkryłem w czasie 
COVID-u. Jesteśmy z  żoną od półtora roku w  Borach Tuchol-
skich, wyjechaliśmy z Torunia, i właściwie tutaj, w lesie, między 
jeziorami, COVID nie funkcjonuje. Tylko jak jechało się po zakupy 
do miasta, trzeba było pamiętać o  maseczce, o  rękawiczkach. 
Ale tutaj można chodzić spokojnie. W miejskim parku czy lesie 
pod miastem nie wolno było chodzić – to były jakieś absurdy. 

Wracając do Lucimia, tym bardziej stan wojenny w jakiś sposób 
sprzyjał działaniom społecznościowym. Wtedy właśnie był ten 
dobry czas wspólnych działań, dożynek, świętych wieczorów, 
Zaduszek, świętych Janów i tych wszystkich kilkunastu wyda-
rzeń w  ciągu roku, które tam się działy. Paradoksalnie, tamta 
sytuacja nam sprzyjała. Oczywiście wtedy Internet nie był tak 
wszechobecny. Wtedy jeszcze telewizja była znacząca. Wia-
domo, że ona była jedna jedyna i nie można było tego przekre-
ślać. Teraz mamy trochę inaczej. Ale Internet, jeżeli potrafimy 
z niego korzystać, chociażby tak jak my teraz, może być znako-
mitym narzędziem. I wcale nie jest źródłem separacji, jeżeli go 
odpowiednio wykorzystamy. To jest zadanie i pytanie do młod-
szych pokoleń. Moim zdaniem, może również służyć budowaniu 
więzi lokalnych, więzi społecznych, jako narzędzie wspomaga-
jące bezpośredni kontakt. Ale, oczywiście nie zastąpi kontaktu 
bezpośredniego, żywego, twarzą w twarz, w grupie. Takiego, jaki 
mieliśmy w Lucimiu, kiedy poza tymi wszystkimi świętami, spo-
tykaliśmy się na domowinach, kolacjach, u  nas w  domu na 
Kadzionce czy u  gospodarzy. To wiązało się z  fantastycznym 
spotkaniem przy stole, z dobrą kolacją, z kieliszkiem (niejednym) 
gorzałki czy wina. Godzinami sobie siedzieliśmy. Opowiadało się, 
wspominało. I  tam się wtedy też budowała wspólnota. Niesa-
mowita była zapobiegliwość pań z  koła gospodyń wiejskich, 
które po każdym spotkaniu czy wydarzeniu typu dożynki zawsze 
potrafiły przynieść wypieki, jedzenie i zrobić spotkanie. Najpierw 
w dawnym dworze Łuczkowskich, a potem w Domu Ludowym, 
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który tam wielkim wysiłkiem zbudowaliśmy.11 Wspólnotę można 
budować, ale oczywiście Internet tego nie zastąpi, może być 
tylko narzędziem wspomagającym. 

W.S. Bezpośredniości Internet absolutnie nie zastąpi. To jest 
takie ustawianie do kamery i gadanie. Gadające głowy. Politycy. 

B.Ch. A teraz i artyści. 

W.S. W Internecie można uzgadniać działania, plany, projekty, 
ale to muszą być odpowiednie instytucje, które operują tymi 
wieloekranowymi spotkaniami. Funkcjonuje natomiast też takie 
pojęcie, jak „media społecznościowe”, czyli takie media, które 
działają na zasadzie tworzenia wspólnot. To są wspólnoty znajo-
mych, przyjaciół, niezbyt rozległe. Są związane podobnym 
sposobem myślenia, typem osobowości. Ludzie tam sobie laj-
kują. Jedni prezentują, co ostatnio zrobili, a drudzy – koledzy, 
przyjaciele – ich lajkują. I liczą głosy. Takie niby rodziny, cząstki 
wspólnot, wspólnotki. Jeżeli chodzi o  społeczność lokalną, to 
tutaj Internet wymagałby, żeby każdy miał swój laptop, żeby 
była ta komunikacja rozwinięta, żeby można było to włączać 
i  gadać między sobą. Ale to jest tylko gadanie, a  tu chodzi 
o robienie. Nie można się przez Internet bawić. Chociaż ja wiem… 

11 Jedną z inicjatyw Grupy Działania / 111 w Lucimiu była budowa Domu Ludo-
wego (lokalnego ośrodka kultury), rozpoczęta w  1983, a  zakończona w  1991 
roku. Funkcjonuje on do dziś.

Niektórzy artyści potrafią występować i tworzyć koncerty zbio-
rowe. […] To rzeczywiście była [w czasie tzw. lockdownu] jakaś 
nowa forma współwystępowania. Różne osoby w tym uczestni-
czyły, ale to jest po prostu taka mozaika, nic więcej. Wystąpić 
razem w pochodzie nie można. Nie można zrobić pochodu, nie 
można zrobić demonstracji przez Internet. Można tylko się 
namawiać, ustalać, uzgadniać, pisać petycje, sądzić, że jakaś 
międzynarodowa organizacja zadziała na prezydenta w Brazylii 
i on ograniczy projekty niszczące lasy. […]

Lucim jest absolutnie bezcenny, jest kopalnią rozmaitych 
pomysłów. Trzeba z nami dzisiaj współpracować, trzeba się nas 
podpytywać, a  Bogdan, Witek czy ja możemy wiele rzeczy 
naopowiadać i podpowiedzieć. Bo mamy doświadczenie po pro-
stu, doświadczenie praktyczne. Nasze idee, teorie i  słowa nie 
wynikają z analizy literatury przedmiotu, tylko z doświadczenia 
praktycznego, konkretnego. Bardzo konkretnego. I  to jest 
doświadczenie, które jest niepodważalne po prostu. Nie jeste-
śmy w stanie kłamać, oszukiwać. Wiemy jak trudna jest sztuka 
społeczna.

Mamy pytanie od publiczności dotyczące komentarzy do własnej 
aktywności artystycznej, o których była mowa. Czy dalej w ten spo-
sób działacie? Czy konsekwentnie te komentarze, recenzje wła-
snych działań przygotowujecie? 
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W.S. Trzeba mieć trochę czasu, żeby pomyśleć o tym, co się 
robi i  to napisać. Ja takie krótkie komentarze zawsze daję na 
wytłumaczenie, jak prezentuję swoje ostatnie dzieła w  galerii 
związkowej, w Związku Artystów Plastyków. Ale wcale nie liczę 
na to, że z jakimś wielkim zainteresowaniem kolegów związkow-
ców tam akurat to się spotka i będą je analizować. Coś tam wie-
dzą, coś rozumieją. Nie jest to odbiór właściwy, ale nie chcę tej 
sprawy poruszać. […] Najlepsze komentarze są w takich ukła-
dach bezpośrednich, kiedy jest jakieś konkretne pytanie. A tak to 
się pisze według swoich ułożonych poglądów, czy to się realizuje 
czy nie. Czasami odkrywa się jakąś nową drobną rzecz, która jest 
bardzo ważna, modyfikuje wcześniejsze działania. To świadczy 
o tym, że jest w tym zawarty aspekt twórczy, aspekt przemiany, 
aspekt dynamiczny. Człowiek nie kostnieje. […] Komentarze 
dotyczące Lucimia są spisane w publikacjach. Dużo w ostatnim 
numerze „Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej”, poświęconym 
Lucimiowi12. To są takie najcenniejsze materiały. Oczywiście, 
one też są pisane skrótowo, czasami wymagają rozwinięcia, 
dodania, ilustracji. Ta wystawa, która była, doskonale przedsta-
wiała działania lucimskie, tyle materiału było… Sami byliśmy 
momentami zaskoczeni i zachwyceni sobą.

Mówimy o  wystawie, która odbyła się w  BWA w  Bydgoszczy 
w 2018 roku.13

12 „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2019, nr 4 (327), t. 73.
13  Mowa o  retrospektywnej wystawie „Lucim 111” zorganizowanej w  Galerii 
BWA w Bydgoszczy, 11 września – 21 października 2018 roku.

W.S. Tak, na którą Pani przyjechała.

B.Ch. Ja komentarze pisuję nadal, z tym że są bardziej 
oszczędne, w mowie wiązanej.

W.Ch. Doświadczenie Lucimia pokazało, że większość rzeczy, 
które robiliśmy i robimy wymaga komentarza. Bo to nie są prze-
kazy oczywiste. One zawsze niosą ze sobą jakieś głębsze powody, 
uzasadnienia. Jeżeli się ich nie przedstawi, to one nie są przeka-
zem pełnym. Mówiąc najprościej, najkrócej – jest to szczególnie 
potrzebne w przypadku przekazów wizualnych, które są ważne, 
ale zupełnie inne niż przekaz teatralny, kinowy czy muzyczny. 
To są zupełnie innego rodzaju komunikaty. Zwłaszcza w kontek-
ście działań społecznych, które wyraźnie angażują odbiorcę 
i namawiają go nie tylko do uczestnictwa, ale do współuczest-
nictwa i do zamiany ról, co Wiesław podkreśla. W tym przypadku 
komentarz, jako przedstawienie istoty, powodu, źródeł, staje się 
konieczny. Wówczas jest też zupełnie inny kontakt. To była ta 
ważna „broń”, która pozwoliła nam funkcjonować w  Lucimiu. 
To, że cały czas tłumaczyliśmy, zarówno to, co zrobiliśmy, jak też 
to, co chcemy zrobić. Myślę, że to słowo „komentarz” jest nawet 
może zbyt ubogie. To wymagałoby jakieś innego, szerszego 
dookreślenia. 
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Jeśli nie ma więcej pytań, to w  imieniu własnym i  Pracowni 
Sztuki Społecznej, i wszystkich zebranych dzisiaj, i tutaj na żywo, 
i online, chciałabym bardzo podziękować za poświęcony nam czas. 
Za ten rozbudowany komentarz do Waszych działań w Lucimiu i nie 
tylko. I  wyrazić nadzieję, że takich spotkań będzie więcej i  ten 
komentarz będzie się rozbudowywał coraz bardziej.

GRUPA DZIAŁANIA
„Można sobie wyobrazić takie »dzieło-działanie«, które 

w oddziaływaniu swoim na wybraną społeczność lokalną pocią-
gnie ją do własnych, indywidualnych i zbiorowych kreacji symbo-
licznych i  instrumentalnych”. Słowa te pochodzą z  manifestu 
„Sztuka społeczna jako idea”, ogłoszonego w  1980 roku przez 
Grupę Działania. Tworzyli ją wówczas artyści plastycy: bracia Bog-
dan i Witold Chmielewscy oraz Wiesław Smużny (późniejsza Grupa 
111), a  także Stanisław Wasilewski i Andrzej Maziec. Grupa jest 
znana przede wszystkim ze swojego wieloletniego zaangażowania 
w podbydgoskiej wsi Lucim: od końca lat 70. do lat 90. XX wieku, 
a w przypadku Smużnego i B. Chmielewskiego – do dzisiaj. Ramy 
ich pracy wyznaczały z jednej strony nacisk na kontekst lokalny 
i docenienie własnych zasobów wybranej społeczności, z drugiej 
– dążenie do zainspirowania w niej nowych aktywności z pograni-
cza sztuk wizualnych i  tradycyjnej kultury wiejskiej. Stąd obok 
„sztuki społecznej” członkowie grupy używali do opisu prowadzo-
nych działań, stanowiącego zresztą ich integralną część, także 
takich określeń, jak „nowa sztuka ludowa” czy „trzecia droga” 
(między tradycją i  nowoczesnością). W  odróżnieniu od wielu 

współczesnych przykładów tzw. praktyki społecznej w sztuce, nie 
traktowali odbiorców jako materiału swojej twórczości, lecz 
widzieli w nich partnerów we wspólnych działaniach. Zakładali, że 
to na artyście spoczywa odpowiedzialność za zrozumienie dzieła 
przez odbiorcę, a także, że ten drugi jest w pełni zdolny do własnej 
kreacji artystycznej. Oba te efekty miały wyłaniać się z  bezpo-
średniego kontaktu i dialogu między profesjonalnymi i nieprofe-
sjonalnymi twórcami, rozłożonego w czasie i organicznie powią-
zanego z  miejscem. Działalność grupy, przypadająca w  dużej 
części na czasy komunizmu, stanowiła wyjątek na tle zarówno 
państwowego, jak i opozycyjnego obiegu sztuki w ówczesnej Pol-
sce. Miała charakter oddolny i niezależny (od państwa i Kościoła), 
włączający i wspólnotowy, a także apolityczny14.

PRACOWNIA SZTUKI SPOŁECZNEJ 
jest otwartym i  interdyscyplinarnym przedsięwzięciem o cha-

rakterze badawczym, edukacyjnym, kulturalnym i  społecznym. 
Tworzą ją badacze i studenci z Instytutu Socjologii UwB, współ-
pracujący z artystami, animatorami, edukatorami i innymi prakty-
kami kultury, posługujący się w swojej pracy metodami badaw-
czymi opartymi na sztuce.

14  Za: K. Niziołek, Sztuka społeczna jako środek aktywności obywatelskiej, „Aca-
demia – Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2021, nr 3, t. 67, s. 39-40.
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Katarzyna Niz iołek

DOKUMENTY PANDEMII  
Między sztuką społeczną a pamięcią zbiorową

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej odczuwalnych 
skutków pandemii Covid-19 jest rozrost przestrzeni aktywności 
internetowej. Znaczna część życia ludzkiego odbywa się dziś 
w  sieci. Dotyczy to pracy, rozrywki, kontaktów społecznych 
i  innych obszarów naszego codziennego doświadczenia i zaan-
gażowania. Opisana przez Jürgena Habermasa – oryginalnie 
w  kontekście rosnącej ingerencji struktur państwa i  rynku 
w późnonowoczesnych społeczeństwach – „kolonizacja świata 
życia” dokonuje się obecnie także, a może przede wszystkim, za 
sprawą tzw. nowych mediów – rozmaitych aplikacji interneto-
wych i społecznościowych1. Wraz z nią postępuje inny globalny 
trend, polegający na dokumentacji doświadczeń związanych 
z pandemią. Powstają „covidowe archiwa” (covid archives); mówi 
się nawet o „covidowym dziedzictwie” (covid heritage). 

1 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, PWN, Warszawa 2021.

Przykładowo, amerykańska organizacja pozarządowa Made 
By Us, działając we współpracy z  International Federation for 
Public History, na bieżąco konstruuje mapę świata przedstawia-
jącą inicjatywy poświęcone zbieraniu „covidowych opowieści” 
(covid stories)2. Londyńskie Victoria & Albert Museum prowadzi 
blog „Pandemic Objects”, w ramach którego kuratorzy pracujący 
dla tej instytucji lub z nią zaprzyjaźnieni tworzą teksty o rozma-
itych przedmiotach symbolicznych dla czasu pandemii, takich 
jak maska, balkon czy tęcza (rysowana przez brytyjskie dzieci na 
znak solidarności z  pracownikami służby zdrowia)3. Teksty te 
zawierają nie tylko odniesienia do współczesności, ale także 

2 Made By Us, YOU are the Primary Source. These 450+ History Organizations 
Want Your COVID Story, 16.04.2020, https://medium.com/history-made-by-us/
you-are-the-primary-source-211c33053bcf [dostęp: 23.07.2021].
3 Victoria & Albert Museum, Pandemic Objects, https://www.vam.ac.uk/blog/
pandemic-objects [dostęp: 23.07.2021].
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wskazują na powiązania z przeszłością – często poprzez wska-
zanie na historyczne obiekty znajdujące się w kolekcji muzeum. 
Jeszcze innym przykładem tego rodzaju przedsięwzięcia jest 
projekt „Vitrines En Confinement”, zainicjowany przez badaczy 
społecznych z  Francji. Gromadzą oni zdjęcia wszelkich przeja-
wów ekspresji związanej z  pandemią w  przestrzeni publicznej. 
Zauważyli bowiem, że w okresach społecznej kwarantanny okna 
niejednokrotnie służą do komunikacji ze światem zewnętrznym4. 
Tak działo się też w przypadku wspomnianych wyżej rysunków 
tęczy wykonywanych przez dzieci. 

W  efekcie tych i  im podobnych przedsięwzięć służących 
dokumentacji pandemii, powstają internetowe archiwa, w któ-
rych doświadczenia związane z Covid-19 zostają na różne spo-
soby utrwalone. Jest to ich podstawowa społeczna funkcja. 
W tym miejscu warto przypomnieć, że archiwum jest typową dla 
nowoczesnego społeczeństwa formą organizacji wiedzy. Spo-
łecznym skutkiem archiwizacji jest jednak przeniesienie odpo-
wiedzialności za pamiętanie o  przeszłości z  aktywnych jedno-
stek i zbiorowości na wyspecjalizowane instytucje. W tym sensie 
„pamięć archiwalna” (zgromadzona w archiwach, także interne-
towych) różni się istotnie od „pamięci żywej” (pamięci w działa-
niu, praktykowanej, performowanej). Pierre Nora, autor tych 
kategorii, w  eseju „Między pamięcią i  historią: Les lieux de 
mémoire” tłumaczy: 

4 Vitrines En Confinement, https://vitrinesenconfinement.gogocarto.fr/ [dostęp: 
23.07. 2021].

„Nowoczesna pamięć jest przede wszystkim pamięcią archi-
walną. W  całości opiera się na materialności śladów, bezpo-
średniości danych, widzialności obrazu. To, co powstało jako 
rodzaj pisarstwa, kończy jako wierne odtworzenie albo nagra-
nie na taśmie. W  im mniejszym stopniu pamięć jest przeży-
wana wewnętrznie, tym bardziej jej istnienie zależy od 
zewnętrznych mediów i widocznych znaków – stąd bierze się 
dotykająca naszą epokę obsesja archiwum, która pragnie jed-
nocześnie całkowitej konserwacji teraźniejszości i absolutnego 
ocalenia przeszłości. Strach przed błyskawicznym i  ostatecz-
nym zniknięciem idzie w parze z lękiem o znaczenie teraźniej-
szości i troską o to, czy przyszłość da o niej choćby najdrobniej-
sze świadectwo, o najdrobniejszy ślad czy potencjalną godność 
tego, co będzie pamiętane”5.

Dokumenty pandemii stanowią medium pamięci zbiorowej, 
tj. społecznie podzielanej reprezentacji doświadczenia pandemii 
Covid-19. Umożliwiają jego komunikowanie i dzielenie się nim. 
Spełniają jednak także szereg innych społecznych funkcji. Służą 
podtrzymywaniu kontaktów i  relacji społecznych, szczególnie 
w  warunkach tzw. lockdownów. Pomagają poradzić sobie 
z  traumą psychologiczną i  kulturową związaną z  pandemią. 
Pozwalają odzyskać poczucie kontroli w  sytuacji niepewności 
i  zerwania ciągłości życia społecznego. Są także sposobem na 

5 P. Nora, Między pamięcią i  historią: Les lieux de mémoire, w: Tytuł roboczy: 
Archiwum, nr 2, M. Ziółkowska, A. Leśniak (red.), Muzeum Sztuki, Łódź 2009, 
s. 4-12.
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zaangażowanie publiczno-obywatelskie (jak w przypadku wspo-
mnianych wyżej komunikatów umieszczanych w oknach). Nie-
jednokrotnie umożliwiają artykulację tożsamości i  interesów 
grupy lub ruchu społecznego (np. Black Lives Matter, Strajk 
Kobiet). Dzięki nim, instytucje kultury, takie jak muzea, włącza-
jąc publiczność do współtworzenia pandemicznych kolekcji, 
wzmacniają swoją pozycję w społeczeństwie, szczególnie w kon-
tekście popularnego już wcześniej trendu partycypacyjnego.

Najbardziej charakterystyczną cechą dokumentów pandemii 
jest ich cyfrowość. W  odróżnieniu od zawartości tradycyjnych 
zbiorów muzealnych czy archiwalnych – coraz częściej digitali-
zowanych wtórnie, dokumenty pandemii powstają od razu jako 
dokumenty cyfrowe: tekstowe, wizualne, dźwiękowe. Ich istnie-
nie i  społeczne oddziaływanie zależne jest więc od „nowych 
mediów” (elektronicznych, cyfrowych). W tym wymiarze stano-
wią one przejaw społeczeństwa sieciowego, opisanego przez 
Manuela Castellsa6. Zapośredniczenie przez najnowsze techno-
logie informacyjne uwydatnia przy tym ich łączący potencjał. 
Są one nośnikami „pamięci łączącej” (connective memory), która 
– jak proponuje Andrew Hoskins – tworzona jest przez jednostki 
w procesie komunikacji i opiera na dynamicznej sieci powiązań 
między nimi a ich otoczeniem7. Nie stanowi zastanego i wspól-
nego zasobu, z  którego moglibyśmy po prostu czerpać wiedzę 

6 M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
7 A. Hoskins, 7/7 and connective memory: Interactional trajectories of remembe-
ring in post-scarcity cuture, „Memory Studies” 2011, nr 4(3), s. 269-280.

o przeszłości. W  tym sensie jest więc anty-archiwalna. Doku-
menty pandemii są zarazem wehikułem i produktem demokracji 
kulturowej – opartej na uczestnictwie, współpracy i  zasadzie 
inkluzji. Dlatego w celu głębszego zrozumienia ich kulturowego 
znaczenia warto odwołać się do kategorii sztuki społecznej – 
łączącej powszechną kreatywność z funkcją społeczno-obywa-
telską.

Patrząc na dokumenty pandemii przez pryzmat tej kategorii, 
możemy wyróżnić wśród nich przynajmniej trzy typy: projekty 
kuratorskie, archiwa społeczne i autoetnografie. 

PROJEKTY KURATORSKIE, takie jak wspomniany wcześniej 
„Pandemic Objects”, powstają z inicjatywy odgórnej. Realizują je 
kuratorzy galeryjni lub kustosze muzealni. Na ogół opierają się 
one na współpracy obejmującej ich profesjonalne kręgi oraz na 
ich „usytuowanej”, eksperckiej wiedzy – obserwacjach i  doś-
wiadczeniach, które w różnej formie są udostępnianie publicz-
ności.

ARCHIWA SPOŁECZNE (wspólnotowe) powstają w  sposób 
partycypacyjny, oddolny, w  oparciu o  media społecznościowe. 
Zwykle inicjują je artyści, badacze lub aktywiści. Dokumentów 
do tego typu archiwów pandemii dostarcza wybrana społeczność 
lub szersza publiczność. Mogą to być projekty indywidualne, 
takie jak portrety Europejczyków wykonane za pośrednictwem 
aplikacji Zoom przez Fran Monks („Zoom Portrait Series: Europeans 
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Under Lockdown”)8 czy robione z  ulicy przez Chiarę Mac Call 
zdjęcia sąsiadów i  ich rodzin w  oknach9. Mogą to być także 
przedsięwzięcia oparte na współpracy, o zróżnicowanym jednak 
poziomie publicznej dostępności zebranych materiałów. Przy-
kładowo, do białostockiego projektu badawczego „Pandemia 
Stories PL”, łączącego elementy badań biograficznych i interne-
towych, Katarzyna Sztop-Rutkowska i  Maciej Białous z  Insty-
tutu Socjologii UwB zaprosili wszystkich zainteresowanych 
użytkowników Facebooka, zamykając jednak publiczny dostęp 
do zawiązanej tam grupy.

AUTOETNOGRAFIE skupiają się na osobistych, intymnych 
i  rodzinnych doświadczeniach pandemii, którymi ich autorzy 
dzielą się zwykle w prywatnym gronie, w obrębie własnej grupy 
(społeczności) online i  niekiedy tylko z  szerszą publicznością. 
W tym drugim przypadku wyjście ze sfery prywatnej może być 
spowodowane, zwłaszcza jeśli dotyczy zawodowych fotografów 
czy pisarzy, zainteresowaniem mediów lub celami zarobkowymi. 
Na przykład Paolo Pellegrin, fotograf agencji Magnum, w 2020 
roku przeniósł się z rodziną w góry i zaczął dokumentować swoje 
życie rodzinne. Na łamach „The New York Times Magazine” opo-
wiadał wówczas:

8 Fran Monks, https://www.franmonks.com/europeans-under-lockdown [dostęp: 
23.07. 2021].
9 Coronavirus: Bedford photographer captures “life through windows”, BBC News, 
05.04.2020, https://www.bbc.com/news/uk-england-beds-bucks-herts-52148 
480 [dostęp: 23.07.2021].

„Chciałem udokumentować to doświadczenie, nawet jeśli tylko 
dla nas samych, podjąłem więc bardzo świadomą decyzję, by 
zabrać moje ‘prawdziwe’ aparaty. [...] Te zdjęcia bardzo różnią 
się od mojej zwykłej pracy. Po dziesięcioleciach wykonywania 
fotografii określonego typu, skoncentrowanej na ruchu i dyna-
mice, zacząłem rozglądać się za momentami ciszy. Nigdy 
wcześniej nie fotografowałem mojej rodziny czy córek na serio. 
Oczywiście robiłem im zdjęcia iphonem, tak jak inni rodzice. 
Ale czułem, że ten moment chcę udokumentować. Nigdy tak 
długo nie przebywałem z moją rodziną, ponieważ ciągle jestem 
w podróży, ciągle wyjeżdżam, więc spędzanie tego czasu razem 
jest czymś wyjątkowym. Jednocześnie nie myślę o  tych zdję-
ciach jako o dzienniku kwarantanny. Oczywiście, ten element 
jest obecny, chciałem jednak dotknąć tego czegoś, co jest 
ponadczasowe i uniwersalne. Czegoś odnoszącego się do moich 
córek, upływu czasu, zmiany. Czegoś, co było obecne w danym 
momencie, ale też przekraczało go”10.

Jak widać, rozróżnienie wśród dokumentów pandemii projek-
tów kuratorskich, archiwów społecznych i autoetnografii prze-
cina się z  innymi liniami możliwych typologicznych podziałów: 
na prywatne (tworzone dla siebie) i publiczne (szeroko udostęp-

10 P. Pellegrin, A. Sternberg, Turning the camera from war to family: “We’re very 
fortunate to all be here together”, „The New York Times Magazine” 16.05.2020, 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/16/magazine/covid-quaran-
tine-family.html [dostęp: 23.07.2021].
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niane lub koordynowane przez instytucje), profesjonalne i ama-
torskie, polifoniczne (złożone z wypowiedzi wielu uczestników) 
i subiektywne (skoncentrowane na jednostkowym doświadcze-
niu), indywidualne (jednoautorskie) i  kolaboracyjne (oparte na 
współpracy), wizualne, narracyjne i wielomedialne (mixed-media).

Dokumentowanie pandemii Covid-19 rodzi wiele pytań natury 
etycznej – przede wszystkim o faktyczne możliwości uczestnic-
twa, współpracy i inkluzji różnych grup społecznych, zwłaszcza 
wyróżnionych na podstawie kryteriów społeczno-ekonomicz-
nych i  lokalizacyjnych (centra versus peryferie społeczeństwa 
globalnego). Czyje doświadczenie jest w  tych dokumentach 
reprezentowane? Na ile „nowe media” dają szansę na przełama-
nie istniejących nierówności w tym zakresie? Czy cyfrowe doku-
menty pandemii pozwalają przesunąć granice naszej społecznej 
percepcji, czyli tego – jak objaśniał Jacques Rancière w „Dziele-
niu postrzegalnego” – co jesteśmy zdolni dostrzec, usłyszeć, 
odczuć, pomyśleć, wyobrazić sobie11? W  jaki sposób przedsta-
wiają ludzkie cierpienie, zwłaszcza to związane z chorobą (wiele 
na te tematy, oczywiście w innych okolicznościach, pisała Susan 
Sontag12)? W  jakich szerszych, kulturowych i  dyskursywnych 
ramach są one umieszczane13? Kto ma lub będzie miał do nich 

11 J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego: estetyka i polityka, Korporacja Ha!art, 
Kraków 2007.
12 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Karakter, Kraków 2010; S. Sontag, Cho-
roba jako metafora. AIDS i jego metafory, Karakter, Kraków 2016.
13 Por. J. Butler, Ramy wojny: kiedy życie godne jest opłakiwania?, Książka i Pra-
sa, Warszawa 2011.

dostęp? W  jaki sposób zabezpieczyć je na przyszłość, chronić 
jako dziedzictwo następnych pokoleń?

Już dziś widoczne są procesy, którym dokumenty pandemii 
będą w  przyszłości podlegać: muzealizacji, komercjalizacji 
i  uspołecznienia. Część z  nich trafi do zbiorów muzealnych. 
Na  przykład muzeum w  Bedford (The Higgins Bedford), gdzie 
Mac Call przez okna fotografowała mieszkańców, wyraziło chęć 
pozyskania jej prac jako „lokalnego zapisu tych wyjątkowych 
czasów”14. Część zostanie sprzedana jako dzieła artystyczne. 
Wybrane fotografie Pellegrina można kupić przez agencję 
Magnum w postaci wysokiej jakości kolekcjonerskich wydruków, 
limitowanych i sygnowanych przez autora. Inne posłużą do reali-
zacji celów samopomocowych lub staną się narzędziem społecz-
nego aktywizmu. W  projekcie „Oggetti Socievoli” dochód ze 
sprzedaży wydawnictwa prezentującego pandemię przez pry-
zmat przedmiotów codziennego użytku ma wesprzeć finansowo 
włoskich projektantów i wytwórców15. Z kolei grupa kolumbij-
skich fotografów pod nazwą Covid Latam dokumentowała dra-
matyczną sytuację wielu mieszkańców tego kraju w czasie pan-
demii, by przez wydany w 2021 roku album „Red Flag” poruszyć 
opinię publiczną i wywrzeć nacisk na polityków16.

14 Coronavirus…, op.cit.
15 Oggetti Socievoli, https://oggettisocievoli.club/ [dostęp: 23.07.2021].
16 FotoEvidence. Documenting Social Injustice, https://fotoevidence.com/books/ 
red-flag-by-covid-latam [dostęp: 23.07.2021].
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Dokumenty pandemii zmieniają nasze wyobrażenie o tym, kto 
i jak może dokumentować „czas wyjątkowy” i czym jest archi-
wum takich dokumentów. Dziś każdy jest dokumentalistą, może 
opublikować swoje wspomnienia czy wystawić swoje zdjęcia 
w  Internecie. Jakkolwiek demokratyczna, tak rozumiana spo-
łeczna pamięć pandemii Covid-19 jest „pamięcią motyla” – 
krótkotrwałą, okresowo ożywianą przepływami informacji 
w sieci i silnie powiązaną z emocjami. Oprócz cyfrowych archi-
wów i  Internetu jako archiwum archiwów, pandemia Covid-19 
zapisuje się jednak – poprzez nasze działania – w innego rodzaju 
pamięci. Jest to pamięć żywa, jak chciał Nora i performatywna, 
jak powiedziałby Paul Connerton17. Przyjmuje ona postać uciele-
śnionego nawyku, praktyki życia codziennego, a nawet wspólno-
towego rytuału. Jest ona wyrazem nostalgii za tym, co tracimy 
wraz ze wspomnianą na początku kolonizacją naszego życia 
przez media cyfrowe. Jest retrotopijnym – pojęcie to ukuł pod 
koniec życia Zygmunt Bauman – zwrotem ku „lepszej” przeszło-
ści w  poszukiwaniu ponadczasowych wartości: więzi społecz-
nych i więzi z przyrodą18. Więcej czasu spędzanego z bliskimi i na 
łonie natury, mniej konsumowania i  marnotrawienia zasobów. 
Widać to na zdjęciach Mac Cal i Pellegrina. Słychać w niezliczo-
nych „opowieściach o pandemii” i „dziennikach kwarantanny”.

17 P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, Wyd. UW, Warszawa 2012.
18 Z. Bauman, Retrotopia: jak rządzi nami przeszłość, PWN, Warszawa 2018.
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Karol ina Radłowska

MUZEA  
w czasie pandemii

Ogłoszenie w  Polsce w  2020 roku stanu zagrożenia epide-
micznego i wprowadzenie decyzji o zamknięciu dla publiczności 
wszystkich instytucji kultury, w tym muzeów, w istotny sposób 
ograniczyło działalność tych placówek. Jak wynika z  raportu 
GUS Kultura w  2020 roku, w  omawianym okresie, z  powodu 
ograniczeń związanych z  pandemią COVID-19, polskie muzea 
odwiedziło aż o 58,7% mniej gości niż w roku ubiegłym1. Do ogra-
niczeń działalności kulturalnej tych placówek przyczyniło się ich 
zamknięcie, a następnie ograniczenie działalności poprzez wpro-
wadzenie limitów zwiedzających, zasad reżimu sanitarnego, 
zmian godzin otwarcia, zmian czasu i trybu pracy pracowników, 

1 Kultura w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Kra-
kowie, Warszawa – Kraków 2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kul-
tura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2020-roku,2,18.html [dostęp: 3.01.2021].

zasad pracy zdalnej oraz modyfikując trasy zwiedzania wystaw 
muzealnych i  wprowadzając związane z  tym ograniczenia2. 
Zaistniała sytuacja postawiła przed muzeami wyzwanie 
w postaci konieczności jak najszybszego dostosowania dotych-
czasowej oferty do nowej rzeczywistości, poprzez wdrożenie lub 
zintensyfikowanie działań na rzecz poszerzenia i  ułatwienia 
dostępu do swojej oferty jak najszerszym grupom odbiorców. 
Stało się to za sprawą rozwoju oferty cyfrowej. Celem niniej-
szego artykułu jest przyjrzenie się tym działaniom przez pryzmat 
dostępnych źródeł zastanych w  postaci wybranych badań 

2 M. Pasterniak-Zabielska, Raport z badania Instytucje kultury w okresie Covid-
19. Muzealne strategie docierania do widzów, Warszawa 2021, https://nimoz.pl/
files/articles/252/Raport_z_badania_Insytucje_kultury_w_okresie_covid.pdf 
[dostęp: 3.01.2021].
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i raportów oraz poprzez analizę stron muzealnych i mediów spo-
łecznościow Karnego ych wybranych muzeów z  województwa 
podlaskiego. Z  konieczności, niniejszy artykuł jest tylko przy-
czynkiem do omówienia niniejszego zagadnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, do 
zadań instytucji muzealnych należy: gromadzenie, katalogowa-
nie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, zapew-
nienie właściwego stanu ich przechowywania, zabezpieczenia 
i  konserwacji, wystawiennictwo, prowadzenie badań nauko-
wych, działalność edukacyjna, udostępnianie zbiorów do celów 
naukowych i edukacyjnych, zapewnienie właściwych warunków 
zwiedzającym i  korzystającym ze zbiorów oraz prowadzenie 
działalności muzealniczej3. Część z  tych obszarów, na skutek 
wypunktowanych już wyżej ograniczeń, została okrojona lub 
uniemożliwiona. Największą trudnością okazały się działania 
związane z wystawiennictwem oraz upowszechnianiem wiedzy, 
tradycyjnie realizowane w trakcie bezpośredniego kontaktu 
z odbiorcą muzealnym.

Według cytowanego już raportu Kultura w  2020 roku, 
w  minionym roku kalendarzowym liczba wystaw czasowych 
spadła o 40 %, zaś stałych o 8,7 % 4. Zamknięcie muzeów unie-
możliwiło zatem bezpośredniego i  wielozmysłowego doświad-
czania sztuki, będącego podstawą relacji widz-obiekt muzealny. 
Dlatego w bardzo szybkim czasie instytucje muzealne udostęp-

3  Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24.
4  Kultura w 2020 roku, s. 86.

niły swoim zwiedzającym dostęp do zasobów cyfrowych insty-
tucji, choć jak zauważa Olga Kosińska, wyścig o uwagę użytkow-
ników wygrały te muzea i  galerie, których zasoby w  momencie 
ogłoszenia ograniczeń już przynajmniej w  jakimś stopniu posia-
dały zdigitalizowane zbiory5.

Jedną z nowych inicjatyw, jaką zaoferowały palcówki muze-
alne, była organizacja wernisaży muzealnych online. Za przykład 
takiego działania może posłużyć choćby wirtualny wernisaż 
wystawy: Ikona-droga przez życie. Ikony Jerzego Nowosielskiego 
ze zbiorów Muzeum KUL udostępniony na profilu Muzeum Ikon 
w Supraślu.

Większość muzeów, w celu zapoznawania odbiorców ze swo-
imi stałymi i  czasowymi ekspozycjami, proponowała wirtualne 
wycieczki po swoich salach wystawienniczych. Gros z  nich 
odbywała się za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Przykładem tego typu działań może być propozycja Muzeum 
Rzeźby Alfonsa Karnego, pracownicy którego namawiali swoich 
odbiorców do pozostania w domach, skąd „daliby się oczarować 
malarstwem białostockiego artysty Antoniego Szymaniuka”, 
obrazy którego prezentowane były na facebook’u muzealnym.

Ciekawym i  atrakcyjnym sposobem prezentacji wystaw 
i kolekcji był zrealizowany przez Muzeum Historyczne w Białym-
stoku cykl filmów, za sprawą których widz mógł wziąć udział 
w wirtualnym spacerze po tej placówce w celu zwiedzania stałej 

5 O. Kosińska, Muzeum w domu – działania w trakcie pandemii, „Zbiór Wiadomo-
ści do Antropologii Muzealnej” 2020, nr 7, s. 312.
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ekspozycji wnętrza kamienicy Cytronów, mieszczącej się przy 
ul.  Warszawskiej 37, lub poznać kolekcje muzealne za sprawą 
prezentowanego na kanale YouTube ciekawego i  zabawnego 
cyklu Muzealny Express. W tych krótkich, ale atrakcyjnie zreali-
zowanych filmikach muzealnicy, w ciekawy i zabawny sposób 
prezentowali zbiory muzealne, osadzając je w historycznym kon-
tekście Białegostoku. W tym miejscu warto wspomnieć o jesz-
cze jednej inicjatywie tej instytucji, przybliżającej widzom trady-
cje kulinarne miasta. W ramach cyklu Gotuj z historią widzowie 
mogli poznać tradycyjne dania i potrawy, takie jak: buza, wielka-
nocna babka drożdżowa, wafle drożdżowa czy strudel oraz poznać 
receptury ich przygotowania. 

Innym, wartym odnotowania sposobem prezentacji kolekcji, 
była propozycja Muzeum Ikon, które w  ramach zaproponowa-
nego cyklu Zajrzyj do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, prezen-
towało widzom ikony z  wizerunkami świętych „opiekuńczych” 
lub „wstawienniczych” „na trudnych czas”, przybliżając przy 
okazji szczegółowe informacje na ich temat. Z  kolei Muzeum 
Rzeźby Alfonsa Karnego w ramach akcji #Zostańwdomu, przybli-
żało rzeźby swego patrona, opatrując je komentarzami kore-
spondującymi z tematyką prac, np.: „Zostań w domu ale ćwicz, 
nawet ze skakanką”, prezentując wizerunki i historię powstania 
takich rzeźb Alfonsa Karnego, jak: „Oszczepnik”, „Relaks sport-
smenki”, „Bokser Jo-Jo” czy „Skakanka”.

Tradycyjnie obchodzona przez muzea „Noc Muzeów” w 2020 
roku odbyła się w formie on-line. Zdaniem autorów raportu Kul-

tura w 2020 r. w tych muzeach, w których wydarzenie to odbyło 
się w formie bezpośredniej w zmienionym terminie, udział wzięło 
18,4 tys. zwiedzających. Dla porównania, w 2019 roku liczba ta 
wyniosła 798, 7 tys6.

16 maja, w ramach nocy muzeów, Muzeum Podlaskie w Bia-
łymstoku zaproponowało swoim widzom spójną formułę tema-
tyczną zatytułowaną „W drodze”, uzasadniając to następująco: 
W drodze to hasło bardzo pojemne. Można je potraktować jako 
fizyczne przemieszczanie się, podróżowanie. Ale można też ująć 
metafizycznie jako drogę w czasie wśród wydarzeń historycznych, 
zjawisk fizycznych czy artystycznych. I w te różne wymiary poję-
cia „w drodze” będziemy przenosić się w Noc Muzeów poruszając 
się pomiędzy Facebookami działów i  oddziałów Muzeum Podla-
skiego. Wybierzcie się z nami wirtualnie w podróż, a my postaramy 
się by była ona fascynująca7.

Wydaje się jednak, że jednym z największym wyzwań, przed 
którymi stanęły muzea, była działalność edukacyjna. Z przepro-
wadzonych na przełomie listopada i grudnia 2020 roku badań, 
zrealizowanych przez Forum Edukatorów Muzealnych przy 
wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabyt-
ków, celem których była m.in. analiza aktywności edukacyjnej 
muzeów wynika, że jedynie w przypadku 2% muzeów oferta edu-

6  Kultura w 2019 r., s. 89.
7 W  DRODZE… NOC MUZEÓW on-line z  Muzeum Podlaskim w  Białymstoku, 
http://muzeum.bialystok.pl/w-drodze-noc-muzeow-on-line-z-muzeum- 
podlaskim-w-bialymstoku/



38

kacyjna pozostała bez zmian8. Zdecydowana większość muzeów 
wprowadziła do niej zmiany, uwzględniające pandemiczne obo-
strzenia. Stąd, jednym z  największych wyzwań, przed którymi 
stanęły muzea, było wyposażenie działów edukacyjnych w nie-
zbędne dla tych aktywności urządzanie techniczne. Jak czytamy 
w cytowanym już raporcie: Najczęściej kupowano sprzęt: kompu-
tery o  parametrach umożliwiających obróbkę materiałów audio 
i wideo, sprzęt do realizacji nagrań audio i wideo (kamery, sta-
tywy, słuchawki, lampy, głośniki, oświetlenie). Ponadto zakupiono 
modemy, tablety, telefony komórkowe, licencje programów do 
obróbki zarejestrowanych materiałów audio i wideo, prowadzenia 
zajęć online i streamingu9. Zdaniem autorów raportu, najchętniej 
wykorzystywanymi przez muzea platformami były: Zoom, Micro-
soft Teams oraz Google Meet10.

W  efekcie tych działań odnotowano 13% wzrost udziału 
odbiorców muzealnych w zajęciach online, zaś o 3,7 % zajęć pro-
wadzonych na świeżym powietrzu. Równocześnie, odnotowując 
istotny spadek innych, dotąd popularnych aktywności muzeum, 
takich jak: debaty, konferencje, warsztaty czy wykłady11. 

8 M. Pasterniak-Zabielska, Raport z badania: Instytucje kultury w okresie Covid-19.
9  jw., s. 12.
10  jw., s. 8-9.
11  jw., s. 12.

Warto tez wspomnieć, że aż 79, 6% muzeów nie zmieniło 
zatrudnienia w  działach edukacji w  okresie pandemii. Jednak 
najwięcej, bo aż 20 % zwolnień dotknęło muzea samorządowe. 

Co ciekawe, w  tym samym czasie w  muzeach prywatnych 
odnotowano wzrost zatrudnienia12.

W przypadku muzeów, które zdecydowały się na zachowanie 
w swojej ofercie zajęć stacjonarnych, uregulowany został spo-
sób korzystania z  przestrzeni muzealnej, zgodnie z  zasadami 
reżimu sanitarnego (ograniczenie liczebności grup na zajęciach, 
wprowadzenie obowiązku zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk 
oraz zachowania dystansu społecznego).

Muzea nie tylko dostosowały swoja ofertę edukacyjną do 
zmieniającej się rzeczywistości, ale także za pośrednictwem 
mediów społecznościowych realizowało badania na temat ocze-
kiwań widzów przy opracowywaniu oferty edukacyjnej.

Mimo ograniczonej działalności wydawniczej, część z muzeów 
podjęło decyzję o udostępnieniu swoich publikacji na stronach 
internetowych, stwarzając zwiedzającym możliwość korzystania 
z nich dowolnym czasie. Przykładem takich działań była oferta 
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, które zachęcając najmłodszych 
„pasjonatów sztuki” do pozostania w domach, udostępniło im na 
stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zeszyt 

12  jw., s. 10.
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edukacyjny „Alf i  ja” czy cyfrowe wydawnictwo „Inny wymiar 
Twojego domu”. 

Jak zauważa Łukasz Gaweł:

związki muzeów z  mediami są oczywiste i  naturalne (…) 
W świecie muzeów wykształcił się pewien standard, jeśli chodzi 
o wykorzystywanie mediów cyfrowych. Normą jest posiadanie 
własnej strony internetowej, a ponadto korzystanie z Facebo-
oka, Twittera, Instagrama oraz kanału na YouTube.13 

Jednak w okresie pandemii stały się one najważniejszym, a nie-
kiedy jedynym narzędziem umożliwiającym kontakt z widzami. 
Pozwoliły też one muzeom na wprowadzenie nowych inicjatyw 
i aktywności, które, jak wynika z raportu dotyczącego muzeal-
nych strategii docierania do widzów, w  prze konaniu ponad 
polowy badanych będą też wykorzystywane w dalszej działalno-
ści muzealnej.

Wynika z tego jednoznacznie, że choć okres pandemii okazał 
się wyzwaniem dla instytucji muzealnych, zmuszając do dosto-
sowywania się do zmieniających się sytuacji zewnętrznych, 
odsłonił ich kreatywność, potencjał i gotowość na zmiany.

13 Ł. Gawel, Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii, 
„Zarządzanie Mediami” 2020, tom 8(4), s. 525; 529.
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Macie j  Białous

KULTURA LOKALNA w/po pandemii

Wybuch pandemii SARS-CoV-2 sprawił, że wiosną 2020 roku 
życie kulturalne w Polsce, podobnie jak w wielu krajach na całym 
świecie, zmieniło się niemalże z  dnia na dzień. Sektor kultury 
musiał mierzyć się z nagłymi ograniczeniami bieżącej działalno-
ści instytucji czy organizacji imprez, szczególnie masowych. 
Gwałtownie zmniejszyła się mobilność uczestników kultury, 
przy jednocześnie rosnącej potrzebie zagospodarowania wol-
nego czasu, co dotyczyło zwłaszcza ludzi zamkniętych w domach 
na czas lockdownu. W  wielu miejscach w  Polsce pojawiła się 
konieczność korygowania planów budżetowych samorządów, 
w  tym wydatków na kulturę, co oznaczało nieuchronne cięcia 
i  oszczędności. Licznym animatorom kultury zostały przydzie-
lone nowe zajęcia, m. in. przy szyciu maseczek, inni – np. zatrud-
niani w ramach umów cywilno-prawnych – często musieli szukać 
nowych sposobów utrzymania się. 
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Instytucje kultury oraz inne podmioty organizujące ofertę kul-
turalną (zawodowi artyści, organizacje pozarządowe, grupy nie-
formalne itp.) nie tylko musiały szybko przystosowywać się do 
dynamicznie zmieniających się wymogów i oczekiwań, ale rów-
nież planować dalsze aktywności przy założeniu, że okres dzia-
łań na wyjątkowych zasadach będzie się przedłużać i trudno jest 
przewidywać jego zakończenie. Z  pewnością pouczające dla 
wielu zainteresowanych było lato 2020 roku, kiedy niektórzy 
politycy zapowiadali odwrót wirusa, a pracownicy części insty-
tucji kultury planowali jak najszybszy powrót na dawne tory 
funkcjonowania. Tymczasem następne fale zachorowań w kolej-
nych miesiącach spowodowały przedłużanie się lub nawet 
pogłębianie obowiązujących obostrzeń.

Bezprecedensowość okoliczności sprawiła, że sytuacja sek-
tora kultury w  pandemii stała się w  krótkim czasie obiektem 
wielu komentarzy i analiz. Równie szybko okazało się, że pande-
miczna rzeczywistość wpływa na poszczególne instytucje czy 
organizacje w  różny sposób i w  różnym stopniu. Jesienią 2021 
roku, kiedy powstaje ten tekst, nadal nie widać horyzontu 
powrotu do życia bez koronawirusa. Jest on więc próbą ogólnego 
podsumowania i  nakreślenia niektórych ważnych procesów 
funkcjonowania sektora kultury, które mogą okazać się istotne 
w najbliższych miesiącach i latach, bez względu na to, jak będzie 
wyglądać sytuacja epidemiczna. Wydaje się bowiem, że – zgod-
nie z ukutym w początkach pandemii sloganem „nowej normal-
ności” – pojawienie się koronawirusa okazało się katalizatorem 

dla pewnych procesów i trendów, które trudno będzie w przy-
szłości zatrzymać czy ograniczyć. Zestawienie i krótkie omówie-
nie niektórych z nich, zawarte w dalszej części tekstu, zostało 
przeprowadzone przede wszystkim na podstawie badań kultury 
w województwie podlaskim, jakie prowadziłem w latach 2020-
2021, zarówno na użytek własny, jak też na zlecenie instytucji 
kultury działających w regionie. 

Zastój i przyspieszenie

Jedną z ciekawych charakterystyk wpływu pandemii na sek-
tor kultury jest jego niejednoznaczność. Myśląc o tym, w pierw-
szej kolejności prawdopodobnie będą przychodzić nam do głowy 
czynniki jednoznacznie negatywne, np. związane z  ogranicze-
niami działania konkretnych instytucji lub cięciami wydatków 
publicznych. Przyglądając się jednak bliżej sektorowi kultury 
zauważyć można, że sytuacja pandemiczna, prowadząc do 
poważnego zastoju niektórych jego aspektów, jednocześnie 
wzmaga dynamikę innych. 

Najprostszym przykładem takiego wpływu jest spostrzeżenie, 
że choć pandemia znacznie ograniczyła możliwości uczestnic-
twa w ofercie instytucji kultury „na żywo”, to jednocześnie skut-
kowała wzrostem dostępności udziału w  kulturze w  formule  
on-line. Badani animatorzy kultury, nieprzyzwyczajeni do takiej 
formy działalności, zwracali uwagę na ułomności związane  
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z formułą zdalną – wśród nich najczęściej mówiono o niemożno-
ści bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Nie da się 
jednak ukryć, że wzmocnienie oferty kulturalnej w  Internecie, 
choćby wymuszone sytuacją zewnętrzną, ma również swoje 
jasne strony. Badani przeze mnie w  2020 r. odbiorcy jednej 
z  dużych regionalnych instytucji kultury zwracali uwagę, że 
w czasie domowego zamknięcia chętnie korzystali z takiej oferty, 
bądź to z ciekawości, bądź z braku alternatyw, ale zawsze z jakąś 
korzyścią dla siebie. Rozwój oferty on-line może być również 
bardzo ważny z perspektywy grup, dla których dostęp do okre-
ślonych wydarzeń kulturalnych (np. oferowanych przez instytu-
cje reprezentujące tzw. kulturę „wysoką”, takie jak opery, filhar-
monie, teatry) jest na co dzień utrudniony, chociażby ze względu 
na peryferyjność ich miejsc zamieszkania. Doświadczanie spek-
taklu teatralnego, czy operowego on-line z pewnością nie jest 
tożsame z doświadczaniem go na żywo, ale być może fakt, że nie 
trzeba ponosić przy tym dodatkowych kosztów (np. dojazdu, 
noclegu, często również biletu) sprawia, że jest to dla szeregu 
osób alternatywa godna uwagi. 

Argument ten skłania jednocześnie do refleksji nad nierówno-
ściami dostępu do kultury pomiędzy centrami a peryferiami. Jak 
wiadomo, wiosną 2020 roku wiele instytucji kultury, bez względu 
na ich wielkość i specyfikę w pośpiechu przygotowywało ofertę 
on-line. Szukano w tej sytuacji pozytywów, zwracając uwagę, że 
Internet może stać się dla mniejszych, bardziej peryferyjnych 

podmiotów, swoistym oknem wystawowym, w  którym znajdą 
się na względnie równych prawach z  innymi, większymi. Przy-
puszczenia takie potwierdzać miały wypowiedzi, badanych 
latem 2020 roku, przedstawicieli niewielkich instytucji kultury, 
zwracających uwagę, że z ich zdalnej oferty korzystają np. osoby 
pochodzące z  danej społeczności, które żyją obecnie w  więk-
szych miastach albo turyści, którzy zainteresowali się daną oko-
licą. Z drugiej strony, szybko okazało się, że choć zyskują nieco 
życzliwego zainteresowania z zewnątrz, małe, peryferyjne insty-
tucje nie są w stanie konkurować z dobrze przygotowanymi pod 
względem infrastruktury technicznej i  kompetencji komunika-
cyjnych w  Internecie wielkomiejskimi podmiotami. Olbrzymia 
podaż wydarzeń kulturalnych on-line wiosną 2020 roku również 
stawiała mniejsze podmioty na trudniejszych – choć nie zawsze 
straconych – pozycjach. 

Co więcej, intensywne przenoszenie oferty do Internetu 
zaczęło pogłębiać również innego rodzaju nierówności. Badanie 
typu case study przeprowadzone latem 2020 roku w trzech gmi-
nach województwa podlaskiego pokazało, że relacje centro-
-peryferyjne zaczęły pogłębiać się nie tylko pomiędzy dużymi 
miastami (i tamtejszymi instytucjami) a resztą kraju, ale również 
wewnątrz samych społeczności lokalnych. Okazywało się na 
przykład, że aktywnie prezentujące się w  Internecie gminne 
ośrodki kultury w  istocie docierają ze swoją ofertą niemal 
wyłącznie do centralnej miejscowości, podczas gdy mieszkańcy 
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okolicznych wsi pozostają właściwie odcięci od zorganizowanej 
oferty kulturalnej. Nie chodziło przy tym wyłącznie o  niższe 
wskaźniki korzystania z Internetu na wsiach, ale również o brak 
poczucia mieszkańców tych miejscowości, że jest jakaś oferta 
skierowana konkretnie do nich. Niektórzy badani wyrażali wręcz 
zdziwienie, że lokalny ośrodek kultury w  ogóle działa pomimo 
lockdownu. Przykład ten pokazuje więc, że przenoszenie części 
działań kulturalnych do Internetu z jednej strony demokratyzuje 
dostęp do niej, z drugiej – zwiększa nierówności i marginalizuje 
niektóre grupy odbiorców. 

Jedną z takich marginalizowanych grup byli seniorzy, o któ-
rych badani animatorzy martwili się szczególnie, mając na uwa-
dze zarówno ich zdrowie, jak i specjalne potrzeby kulturalne 
(przede wszystkim ponadprzeciętną potrzebę wspólnotowego 
uczestnictwa w  kulturze) oraz stosunkowo niewysoki poziom 
kompetencji cyfrowych. Obawy te były oczywiście w pełni uza-
sadnione i nie wymagają rozbudowanego komentarza. Ciekawe 
wydają się natomiast opinie na temat uczestnictwa młodzieży 
w ofercie on-line przygotowywanej przez instytucje kultury. O ile 
w  pierwszym okresie pandemii część animatorów uznawała, 
że zdalna formuła może potencjalnie przyciągnąć trudną grupę 
młodych odbiorców, którzy są wszak „cyfrowymi tubylcami”, 
to  szybko okazało się, że takie nadzieje są raczej płonne. Bez 
wątpienia młodzi ludzie najsprawniej poruszają się w wirtualnym 
środowisku i właśnie przez to – w pewnym sensie – byli też naj-

lepiej przygotowani do zagospodarowania swojego czasu w sytu-
acji pandemicznego lockdownu. Innymi słowy, młodzież już 
wcześniej uczestniczyła w kulturze w Internecie, ale na swoich 
zasadach i w znanych sobie jego zakątkach. Pojawienie się lokal-
nej oferty kulturalnej w wersji on-line nie tylko nie okazało się 
atrakcyjne, ale w wielu przypadkach mogło wręcz pozostać nie-
zauważone. Tym bardziej, że w przypadku licznych mniejszych 
instytucji kultury w  województwie podlaskim komunikacja 
w Internecie ograniczała się do strony internetowej oraz profilów 
na portalach Facebook czy YouTube, skupiających małe społecz-
ności fanów i mających niewielkie zasięgi. Z pewnością nie jest 
to stwierdzeniem zaskakującym w 2021 roku, ale pandemia udo-
wodniła dobitnie, że pokoleniowe praktyki korzystania z  Inter-
netu są bardzo zróżnicowane, a  pojawienie się określonego 
wydarzenia w sieci tak naprawdę nie oznacza, że mogą się nim 
zainteresować wszyscy. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden proces. 
Wydaje się, że przenoszenie części aktywności kulturalnej do 
sieci, a  także obostrzenia sanitarne wydarzeń organizowanych 
w tradycyjnych formach sprawi, że liczbowe wskaźniki uczestni-
ków wydarzeń spadną, a potrzeba wspólnotowego przeżywania 
kultury w  realnych przestrzeniach osłabnie. Uczestnictwo 
w kulturze za pośrednictwem Internetu sprzyja personalizowa-
niu zainteresowań i indywidualizacji praktyk, z kolei reżim sani-
tarny nie ułatwia spotykania się w dużych grupach. 
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„Nowa normalność”

Wobec tego, co zostało zapisane powyżej można zadać sobie 
pytanie, w  jaki sposób instytucje kultury oraz inne podmioty 
organizujące życie kulturalne (organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne, artyści, parafie itp.) mogą optymalnie przystosować 
się do wymagającej pandemicznej rzeczywistości? Na podstawie 
doświadczeń ostatnich lat warto zwrócić uwagę na przynajmniej 
trzy kierunki działań, które mogą okazać się istotne, a jednocze-
śnie możliwe do obrania również przez podmioty mniejsze, pery-
feryjne, niedysponujące wysokim budżetem oraz nowoczesną 
infrastrukturą techniczną. W wielu miejscach były one zresztą 
podejmowane już przed pandemią, ale wydaje się, że obecna 
sytuacja potwierdza tylko ich zasadność i użyteczność. Wymo-
giem czasu – okresu przejścia od rzeczywistości pandemicznej 
do postpandemicznej – powinno być zwracanie uwagi na te kie-
runki, upowszechnianie ich w publicznym dyskursie i społecznej 
świadomości.

Pierwszym z  nich jest intensywniejsze i  bardziej świadome 
wspieranie aktywności oddolnych. Podpatrzony przeze mnie 
w grudniu 2020 roku w  lokalnych mediach obraz białostockiej 
kapeli Batareja, muzykującej w okresie świątecznym pod oknami 
i balkonami mieszkańców miasta, wciąż wydaje mi się symbolem 
siły kultury i jej odporności na niesprzyjające czynniki zewnętrzne. 
Siły, której nośnikiem nie jest instytucja, a  konkretni ludzie, 

a  bodźcem dla której jest potrzeba bycia razem, interakcji, 
poczucia wspólnoty. Samorządy i samorządowe instytucje kul-
tury powinny wspierać inicjatywy kameralne, nieformalne, 
sąsiedzkie, wynikające z  rzeczywistych potrzeb mieszkańców 
i  organizowane przez pasjonatów. Mogą one przynosić wiele 
pozytywnych skutków dla społeczności lokalnych, a z perspek-
tywy niektórych mieszkańców – np. tych mniej mobilnych, star-
szych, chorych, na różne sposoby marginalizowanych – być 
podstawową lub jedyną szansą na wspólnotowe przeżywanie 
wartości kulturowych. Działania takie częściowo zasypują też 
narastające nierówności potencjałów organizatorów oferty kul-
turalnej, wyraźnie widoczne zarówno w  świecie realnym, jak 
i wirtualnym.

Drugi kierunek, to wspieranie działań poszerzających pole 
kultury. Nikt nie ma wątpliwości, że wyjście do teatru, opery, 
muzeum, to uczestnictwo w kulturze. Nie powinno być również 
wątpliwości co do tego, że szereg codziennych praktyk każdego 
z nas może być traktowanych podobnie. Wspólne gotowanie czy 
robienie przetworów, wieczór gier planszowych, spacer po oko-
licy, towarzyskie rozgrywki sportowe, to tylko kilka przykładów 
licznych działań, które łączą ludzi we wspólnym i  aktywnym 
doświadczaniu kultury. Zauważanie i docenianie takich praktyk 
przez samorządy i instytucje kultury, na przykład poprzez system 
mikrograntów, działania promocyjne, wspieranie lokalnych ani-
matorów czy pasjonatów może być olbrzymim bodźcem na rzecz 
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żywej kultury w społecznościach lokalnych. Wydaje się, że czas, 
w którym dostęp do tradycyjnie rozumianej, „wysokiej” kultury 
jest znacząco ograniczany, staje się wyjątkową szansą na 
dostrzeżenie kulturotwórczych potencjałów aktywności bliższych 
codziennemu życiu. 

Po trzecie – i bodaj najważniejsze – wspieranie edukacji kul-
turowej. Rozumianej w tym przypadku nie jako wpajanie młodym 
ludziom kanonu kultury narodowej (to określiłbym mianem edu-
kacji kulturalnej). Chodzi tu raczej o  wykształcenie, zarówno 
wśród dzieci, jak i dorosłych, pewnych kluczowych kompetencji 
– ciekawości świata, krytycznego myślenia, otwartości na nowe 
doświadczenia. Taki model edukacji kulturowej ma oczywiście 
wiele ponadczasowych zalet, na przykład pozytywnie wpływa na 
poziom kultury obywatelskiej i politycznej, ułatwia dialog mię-
dzy ludźmi, wzmacnia wzajemny szacunek i  zaufanie. W  tym 
konkretnym przypadku jest jednak również rodzajem skrzynki 
z narzędziami na ciężkie czasy. Taki model edukacji kulturowej 
zakłada bowiem, że – szczególnie kiedy kultura instytucjonalna 
z  jakiegoś powodu niedomaga – będziemy umieli i chcieli brać 
sprawy w swoje ręce. Oddolnie organizować się, działać, wspól-
nie wypełniać puste miejsca w polu kultury. 

Tak zwani preppersi szykują się na katastrofy naturalne lub 
wojny, gromadząc zapasy, budując przydomowe schrony, czy 
ucząc się przetrwania w głuszy. Metaforycznie, edukacja kultu-
rowa może pełnić podobne funkcje, uczyć tego, jak radzić sobie 

z  niedoborami kultury w  czasach kryzysu. W  pewnym stopniu 
wpisuje się to m. in. w zdobywającą popularność na świecie ideę 
miast odpornych (resilient cities), czyli zorganizowanych w spo-
sób, który pozwala skutecznie opierać się gwałtownym kryzy-
som zewnętrznym. Co prawda idea ta rozwijana jest przede 
wszystkim jako odpowiedź na zagrożenia klimatyczne i kryzysy 
związane z  kurczącymi się zasobami, ale ten sposób myślenia 
jest w  polityce kulturalnej także bardzo potrzebny. Nie tylko 
w miastach, ale we wszystkich społecznościach lokalnych. 

Podsumowując, okres pandemii niewątpliwie jest dla sektora 
kultury czasem kryzysu. Wystarczy spojrzeć na budżety samo-
rządowe, w  których ograniczono ostatnio wydatki na kulturę; 
zobaczyć zamknięte instytucje, ograniczone etaty, wydarzenia 
organizowane dla ¼ widowni. 

Warto jednak zauważyć, że jednocześnie jest to okres tranzy-
cji, po której sektor kultury prawdopodobnie zmieni się nie tylko 
w  sensie ilościowym, ale również jakościowym. Warto zadbać 
o  to, aby wspólnymi siłami – polityków, animatorów kultury, 
artystów, pasjonatów i  zwykłych odbiorców – zmiany, które 
zachodzą w życiu kulturalnym były w  interesie jak największej 
liczby z nas. 

Abyśmy lepiej byli przygotowani na przyszłość, która przy-
nieść może rozmaite scenariusze.
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Macie j  Żywno

WOLONTARIAT  
w dobie pandemii koronawirusa COVID-19

Wprowadzenie

W  2020 roku w  życie każdego z  nas wkroczyła pandemia 
koronawirusa COVID-19 i  dotknęła wielu przestrzeni życia. 
Wprowadzone ograniczenia wpłynęły na codzienne funkcjono-
wanie całych rodzin, miejsc pracy, poziom wykonywania 
codziennych obowiązków zawodowych i  rodzinnych, zasad 
i  możliwości realizacji dotychczasowych zadań. Wiele osób 
potrzebowało konkretnego wsparcia w różnych sferach ich życia. 
Dotychczasowa, instytucjonalna i profesjonalna pomoc zaczęła 
być wspierana działaniami spontanicznymi – tymi, które wyni-
kały z  możliwości i  skuteczności środowisk lokalnych, w  tym 
indywidualnie realizowanych.
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Przeprowadzenie prezentowanych badań dotyczących pracy 
wolontariuszy podczas pandemii wynikało z dwóch powodów – 
z  dostrzeżenia działań wolontarystycznych, które realizowane 
były podczas pierwszej fali pandemii oraz z indywidualnych roz-
mów z  wolontariuszami, którzy musieli odnaleźć się w  nowej 
sytuacji. Celem badań było poznanie dotychczasowych doświad-
czeń w aktywności wolontarystycznej tych osób, wpływu pan-
demii koronawirusa COVID-19 na poziom realizacji dotychcza-
sowych obowiązków, czasu pracy, poczucia bezpieczeństwa, 
deklaracje dotyczące przyszłości pracy w wolontariacie.

W tekście wprowadzam zagadnienia dotyczące idei wolonta-
riatu. Omawiam jego ujęcia, opierając się na wskazaniach Heleny 
Radlińskiej, dotyczących sił społecznych oraz wynikających 
z  polskiego i  unijnego ustawodawstwa. Prezentując wyniki 
badań, skupiam uwagę na funkcjonowaniu wolontariuszy oraz 
środowiska, w  jakim pracują w  okresie pandemii koronawirusa 
COVID-19. 

Dobór próby był celowy. Do wybranych wolontariuszy drogą 
internetową zostały wysłane dyspozycje do wywiadu, z prośbą 
o rozprowadzenie. Zasada „kuli śnieżnej” pomogła w dotarciu do 
kolejnych osób, zamieszkujących w całej Polsce. 

W badaniach wzięło udział 35 osób w przedziale wiekowym 
od 15 do 64 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby najmłodsze 
do 24 lat – 10 osób, 7 w przedziale 25-33 lat, 7 w przedziale 
35-44 lata, 8 w przedziale 45-54 lata oraz 3 w przedziale 55-64 
lat. 

Z dokonania analizy jakościowej wyników badania wynikło, 
że  zdecydowana większość ankietowanych – 20 osób – to 
wolontariusze w  organizacjach pozarządowych (np. Caritas, 
Eleos, ZHP); 3 osoby – instytucji publicznej (np. w domu dziecka); 
5 osób działających poza strukturami instytucjonalnymi (np. 
samodzielnie pomagający osobom starszym). Siedem osób obję-
tych badaniami to koordynatorzy i  opiekunowie wolontariuszy 
w organizacji pozarządowej (np. ZHP) oraz instytucji publicznej 
(np.placówka opiekuńczo-wychowawcze). Niektórzy koordyna-
torzy pracy wolontariuszy są jednocześnie wolontariuszami.

Ponad połowa badanych osób ma conajmniej pięcioletnie 
doświadczenie pracy społecznej, a 5 stanowią ci, którzy zaczęły 
pracę społeczną w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.

Wolontariat.  
Piękna idea w czasie zmian ustrojowych w Polsce

O wolontariacie w charakterze europejskim w Polsce mówimy 
od ok. 1993 roku, wraz z  uruchomieniem programu Centrum 
Wolontariatu w Polsce. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej 
nie istniała w naszym kraju sfera pracy dobrowolnej, nakierowa-
nej na realizację celów społecznych. Obszar tej działalności spo-
łecznej, realizowanej przez ochotników nazywany był filantropią 
lub dobroczynnością (szerzej: Królikowska, 2004) i  istniał dużo 
wcześniej.
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Filantropia (od greckiego philanthropos – umiłowanie czło-
wieka), wywodząca się z  kultury starożytnej Grecji i  Rzymu, 
oznacza usposobienie życzliwe, przyjazne ludziom, braterską 
miłość i współczucie oraz – inspirowaną tymi uczuciami – dzia-
łalność na rzecz innych ludzi, wymagającą nawet poświęcenia 
czy heroizmu. Idea ta nawiązywała do mitu prometejskiego, 
wyrażającego bezgraniczne poświęcenie dla dobra ludzkości. 
Dobroczynność natomiast jest określeniem związanym z chrze-
ścijańskim ideałem miłości bliźniego, który uosabia biblijna 
postać miłosiernego Samarytanina, i ewangeliczną cnotę miło-
sierdzia (łac. charitativus, charitas), która zobowiązuje do rozta-
czania opieki nad najsłabszymi członkami wspólnoty. To m.in. 
dlatego wszelkie przedsięwzięcia prowadzone przez Kościół 
nazywa się działalnością charytatywną (szerzej: Radwan-Pra-
głowski, K. Frysztacki, 2009; A. Kotlarska-Michalska, 2018). 
Wprawdzie pojęcia dobroczynności i filantropii dość często uży-
wane są zamiennie, to istnieje zasadnicza różnica między nimi. 
W  judaizmie, chrześcijaństwie i  islamie dobroczynność rozu-
miana jest jako religijny nakaz pomagania najuboższym. Filan-
tropia natomiast czerpie swoje inspiracje z  myśli filozoficznej, 
ze świeckiej idei humanitaryzmu. Wszak filantropi to przyjaciele 
ludzi, świeccy społecznicy i reformatorzy, troszczący się o dobro 
innych. Wiąże się ją raczej z dążeniem do poprawy losu wszyst-
kich ludzi przez stworzenie pewnego porządku społecznego, 
warunków i klimatu dla wprowadzenia reform, a także z finanso-
waniem działalności na rzecz potrzebujących lub z udzielaniem 

pomocy materialnej, niż z bezpośrednią pomocą chorym, nieza-
radnym i  będącym w  potrzebie. Działalność filantropijna jest 
nastawiona nie tylko na problemy wynikające z  niedostatku 
materialnego i braków moralnych, lecz w znacznym stopniu na 
wspieranie oraz rozwój edukacji, kultury. Jednak to, co przede 
wszystkim łączy dobroczynność i filantropię, to podejmowanie 
aktywności nastawionej na dobro wspólne (Górecki, 2013).

 Rozwinięciem tej przestrzeni działań ukierunkowanych na 
wsparcie drugiego człowieka jest wolontariat, traktowany 
znacznie szerzej od dobroczynności, filantropii, działalności cha-
rytatywnej. Najwcześniej rozpoznawany był jako praca ochotni-
cza, praca społeczna. „Praca społeczna”, nawiązująca do amery-
kańskiego social service, zdaniem Heleny Radlińskiej, dotyczyła 
działalności prowadzonej siłami społecznymi, realizującej cele 
społeczne, czyli ukierunkowanej na osiągnięcie jakiegoś zobiek-
tywizowanego dobra społecznego (Radlińska 1961: 378).

Okres komunizmu wypaczył pojęcie „społecznika”, który 
w ramach pseudo dobrowolnych czynów społecznych promował 
ideę aktywisty. W latach 90. negatywne skojarzenie miało wła-
śnie zmienić wprowadzenie międzynarodowego określenia 
„wolontariusz”, które ma historyczny pierwowzór obecnie stoso-
wanego określenia pracy społecznej. 

Wprowadzający do Polski blisko 30 lat temu program „Centrum 
Wolontariatu” wnieśli do przestrzeni publicznej pojęcie „wolon-
tariusza” w  nowym znaczeniu. Jego inicjatorzy – Małgorzata 
Ochman i Paweł Jordan – stwierdzili wówczas: Utworzona przez 
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nas definicja brzmi: bycie wolontariuszem to bezpłatne, świa-
dome, dobrowolne działanie na rzecz innych. W tym ujęciu każdy 
odruch, zachowanie wynikające z  wychowania, tradycji byłoby 
wolontariatem – np. nazwalibyśmy wolontariuszem męża robią-
cego zakupy do domu. Byłoby to upraszczanie tego rodzaju zacho-
wań. Chcąc temu zapobiec, dodajemy więc jeszcze jedno ograni-
czenie: jest to działalność wykraczająca poza związki 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Opiekujemy się członkami 
własnej rodziny, pomagamy koledze, bo jest naszym kolegą, a nie 
dlatego, że jesteśmy wolontariuszami. Wolontariuszem może być 
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie 
taka pomoc jest potrzebna; ale pamiętajmy, że nie każdy wolon-
tariusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy. (1997, s. 5-6) 

Definicję potwierdzono w akcie prawnym, jakim jest Ustawa 
o pożytku publicznym i o wolontariacie, która poświęca obsza-
rowi wolontariatu cały dział, a  wolontariusza definiuje jako: 
„osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (Dz. U. 2003 
Nr 96 poz. 873). Rada Unii Europejskiej, uwzględniając definicję 
w decyzji ustanawiającej rok 2011 Europejskim Rokiem Wolon-
tariatu Propagującego Aktywność Obywatelską, w  preambule 
tego dokumentu zaleca, aby w  działaniach promocyjnych 
uwzględniać wszelkie formy wolontariatu, biorąc pod uwagę 
specyfikę sytuacji w każdym z państw członkowskich. 

 Pojęcie wolontariatu jest nadużywane, nieadekwatnie stoso-
wane, czasem staje się słowem „wytrychem”. Wolontariat jest 

mylony z aktywnością o charakterze filantropijnym (np. darowi-
zny na rzecz organizacji, czy wysyłanie sms-a w akcji charyta-
tywnej); z aktywnością związaną z członkostwem w jakiejś orga-
nizacji (np. udziałem w zespole ludowym, działalnością w ramach 
partii politycznej, współpracą z  rolnikami zrzeszonymi w kółku 
rolniczym) lub nawet obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi. 
Wolontariat jest działaniem zdecydowanie innym, głębszym, 
zróżnicowanym. Ponadto, w  historii jego rozwoju pojawiło się 
zjawisko, które weryfikuje i sprawdza stabilność oraz siłę funk-
cjonowania jego idei. Zetknięcie z pandemią COVID-19 jeszcze 
bardziej ją egzaminuje.

Aktywność wolontarystyczna w czasie pandemii

Analizę rozpoznanych treści prezentuję w dwóch częściach. 
Pierwsza dotyczy aktywności wolontarystycznej, przykładów 
działań oraz ich form. W drugiej – skupiam uwagę na codzienno-
ści w realizacji zadań, w tym na doświadczanych trudnościach 
oraz ich wybranych przyczynach. Ważnym elementem tej części 
opracowania jest rozpoznanie postaw wolontariuszy wobec wła-
snej pracy w dobie pandemii. 

Większość respondentów podczas pandemii realizowała 
swoje dotychczasowe zadania. Kilka osób nie podjęło takich 
działań, twierdząc: w czasach pandemii nie biorę udziału w żad-
nej formie wolontariatu (kobieta, 15-24 lata; w  wolontariacie 
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pow. 5 lat) oraz niestety większość rzeczy została odwołana 
(kobieta, 15-24 lata; w wolontariacie pow. 5 lat). Wypowiedź ta 
wskazuje, że COVID-19 zablokował możliwość działania spo-
łecznego lub w znaczący sposób zmniejszył jego dotychczasowy 
wymiar czasowy. Jako powód zatrzymania aktywności wskazano 
obawę przed zakażeniem i  zachorowaniem oraz przyczyny 
zewnętrzne, w tym brak możliwości wykonywania danej pracy 
ze względu na zakaz przemieszczania się, obostrzenia związane 
z  przebywaniem w  miejscach publicznych, zgromadzeniach. 
W przypadku wolontariuszy pracujących w domach pomocy spo-
łecznej i  szpitalach – powodem zatrzymania dotychczasowej 
pracy był reżim całkowicie zakazujący przebywania w  tych 
obiektach. 

Większość respondentów starała się nie zawiesić swojej 
dotychczasowej działalności w tym wyjątkowym czasie. Mimo 
sygnalizowanego lęku przed chorobą, utrudnieniami w realizacji 
zadań spowodowanych wprowadzanymi ograniczeniami, nadal 
realizowali swoje dotychczasowe przedsięwzięcia. Były to dzia-
łania adresowane do indywidualnych osób wskazujących kon-
kretne potrzeby, np. robiłam zakupy starszym ludziom (kobieta, 
15-24 lata, w wolontariacie poniżej 1 roku), wyprowadzam psy 
osobom na kwarantannie, zawożę rzeczy osobom potrzebującym 
(mężczyzna, 45-54 lata, w wolontariacie między 1-5 lat). Wymie-
nione zadania są charakterystyczne w sytuacjach kryzysowych, 
gdy należy koncentrować się na ratowniczym aspekcie pomocy, 
bo właśnie taki staje się kluczowy, wymagany. Respondenci 

wskazywali, że dotychczasowe rozmowy ze starszymi podopiecz-
nymi przekształciły się w większą konieczność zrobienia zakupów, 
czy odebrania lekarstw, bo sami nie mogą wyjść (mężczyzna, 
45-54 lat, wolontariusz pow. 5 lat). 

Wsparcie indywidualne skierowane do potrzebujących rozwi-
jało się w  pierwszym etapie pandemii w  całej Polsce, np. 
w postaci wolontariatu sąsiedzkiego, który Paweł Jordan określił 
jako „solidarność codzienną”. Niezbędne było dostarczanie 
zakupów, zwłaszcza żywności, osobom przebywającym w izola-
cji lub na kwarantannie, czyli tym, do których najbliżsi nie mogli 
dotrzeć. Solidarność sąsiedzka uruchomiła wolontariat na nie-
spotykaną do tej pory skalę, podobną do sytuacji klęski żywio-
łowej. 

Kolejną formą wolontariatu była indywidualna praca z  cho-
rymi, którzy w związku z pandemią zostali osamotnieni (bliscy 
nie mogli się z nimi bezpośrednio kontaktować, lub ich nie mieli). 
Rozmowa i wysłuchanie stały się niemal stałą formą wolontaryj-
nej aktywności. 

Oprócz działań ukierunkowanych na realizację indywidual-
nych potrzeb osób, aktywność respondentów adresowana była 
do konkretnych grup osób, np. pensjonariuszy. Kierunki tych 
działań były różnorodne i specyficzne, np. uwzględniały potrzeby 
kolejnych grup osób: 

– Razem ze swoimi wolontariuszami piszemy listy do pod-
opiecznych DPS. Chcemy w  ten sposób pokazać starszym 
i samotnym ludziom, że cały czas o nich pamiętamy;
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– Koordynuję grupy wolontariuszy szyjących maseczki. W tej 
chwili nie szyjemy masek ale zbieramy pieniądze na dzieci 
z SMA, czasem karmę dla schroniska czy tak jak teraz robimy 
drobne podarunki dla mieszkańców naszych DPS-ów. Pikniki, 
kiermasze, zbiórki (kobieta, 35-44 lat, wolontariusz pow. 5 
lat). 

Badane osoby wymieniały nowe przestrzenie działań dla grup 
wolontarystycznych, w tym właśnie np. szycie maseczek. Oka-
zuje się, że bieżące potrzeby całych grup społecznych wymagały 
przestawienia dotychczasowych priorytetów. Zabezpieczenie 
np. seniorów w środki ochrony, zwłaszcza w pierwszym etapie 
pandemii, było wręcz niezbędną formą pierwszej pomocy 
w walce z nią.

Zbiórki publiczne organizowane on-line także stały się wzmo-
żoną formą grupową aktywności wolontarystycznej. Zdefinio-
wane potrzeby różnych grup osób: chorych, starszych, tracących 
pracę lub mających problemy finansowe wynikłe z wprowadzo-
nych obostrzeń np. przez pracowników branży gastronomicznej, 
usługowej. Ograniczenia te spowodowały, że angażowano się 
w  organizowanie i  promowanie akcji charytatywnych oraz 
wspierających, np.: namawiania do grupowego kupowania 
w danym sklepie, zlecania usług realizowanych przez konkretne 
osoby itp. Ta forma działań była inicjowana i realizowana przez 
niektóre instytucje skupiające badanych społeczników oraz 
indywidualnie – przez nich samych. 

Z  punktu widzenia sytuacji wolontariatu, w  pandemii poja-
wiło się nowe zjawisko związane z  wolontariatem akcyjnym 
w  sieci Nie możemy organizować wyjazdów dla naszych pod-
opiecznych, to staramy się z nimi rozmawiać online, dać im do 
zrozumienia, że się nimi interesujemy i nie są sami (kobieta, 35-44 
lat, wolontariusz 1-5 lat). To ograniczenie, szczególnie dla 
wolontariuszy pracujących z  grupami w  pierwszym okresie, 
mocno utrudniało skuteczność. Wraz z czasem i wiedzą o możli-
wości wydłużania się czasu izolacji, szczególnie z młodymi pod-
opiecznymi zaczęto organizować grupowe wydarzenia on-line, 
w tym „wycieczki wirtualne”, zbiórki zdalne, czy też wykonywa-
nie różnych zadań w  grupie. Wolontariusze wskazywali na to, 
że ich aktywność znacząco różniła się od szkolnych form pracy, 
zwłaszcza lekcji zdalnych, ponieważ akcent był kładziony na 
możliwość wypowiedzenia się podopiecznych, zainteresowania 
się ich potrzebami, emocjami.

Praca zdalna w  okresie pandemii przybierała różne formy. 
Z wypowiedzi respondentów wynika, że było to prowadzenie on-
-line np. zbiórek harcerskich, zbiórek pieniędzy, prowadzenie 
spotkań tematycznych. Obostrzenia spowodowały, że praktycz-
nie w całości musieli przejść na funkcjonowanie zdalne. Efektem 
dodanym była możliwość korzystania z  pracy wolontariuszy 
z całej Polski (a nawet z zagranicy), którzy objęli opieką pojedyn-
czych uczniów.

W większości wypowiedzi określenie pracy zdalnej w wolonta-
riacie stało się kluczowe. Dodam, że ze względu na obostrzenia, 
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niemal wszyscy szukali możliwości kontynuowania swojej dzia-
łalności za pośrednictwem Internetu, telefonu, nagrań audycji, 
webinarów, podcastów, całej potężnej infrastruktury mediów 
społecznościowych. Zwiększyła się znacznie oglądalność 
wszystkich mediów oraz rola youtuberów, którzy przy rosnącej 
oglądalności mogli wspierać wolontarystyczne akcje. Była to 
głównie przestrzeń do apelowania, promowania bezpiecznego 
i higienicznego funkcjonowania, zakrywania twarzy, zgłaszania 
się z objawami do lekarza, informowania o tym, co się z pande-
mią dzieje. Dla wielu osób w  tej przestrzeni stało się to swo-
istego rodzaju nową misją, zatem wprowadzającą ich do świata 
wolontariatu. Na tym polu znalazły się też media społeczno-
ściowe, które stały się narzędziem i  formą pracy badanych 
wolontariuszy. Facebook, twitter oraz inne social media stały się 
kanałami dla przedsięwzięć wolontarystycznych, w tym utrzy-
mywania kontaktu, organizowania się, informowania, ostrzega-
nia.

Pandemia jako bariera, czyli o trudnościach w realizacji 
pracy wolontarystycznej 

Pandemia to czas, jakiego współczesny świat nie doznał. 
Czas, w którym staramy się funkcjonować w dotychczasowym 
wymiarze zadań oraz wymuszający nowe zadania i sposoby reali-
zacji dotychczasowych. Wolontariusze także muszą w nowych 
warunkach realizować dotychczasowe powinności. Z wypowie-

dzi wynika, że towarzyszyły im zróżnicowane emocje, najczę-
ściej wynikające z  doświadczanych trudności. Jednak wątek 
dotyczący barier w pracy społecznej oraz ich źródeł rozpocznę od 
tych wypowiedzi, które problemów i wyraźnych przeciwności nie 
wskazały. Wprawdzie wypowiedź Nie widzę trudności. Dużo 
serca i miłości w posłudze (kobieta, 45-54 lat, w wolontariacie od 
pandemii) nie powtórzyła się, to w kilku innych także wyraźnie 
podkreślono podobne zaangażowanie, energię, oddanie pracy. 

W świetle udzielonych wypowiedzi można wyróżnić trzy źró-
dła artykułowanych trudności w realizacji pracy wolontarystycz-
nej podczas pandemii COVID-19. Są to: 

– brak bezpośredniego kontaktu z  podopiecznymi oraz 
konieczność pracy zdalnej; 

– obawy przed zachorowaniem na koronawirusa COVID-19;
– zasady i  restrykcje, które w pracy społeczników wprowa-

dziła pandemia COVID-19:
Wyraźnie dostrzegany jest brak bezpośredniego kontaktu 

z podopiecznymi, np.:
– Brak możliwości spotkania się z drugą osobą na żywo, brak 

możliwości dostarczenia prezentów dzieciom osobiście, cza-
sami problemy z Internetem (kobieta, 15-24 lata, w wolon-
tariacie powyżej 5 lat); Brak kontaktu na żywo z osobami 
którym pomagam, dłuższy czas dotarcia do nich (kobieta, 
35-44 lata, w  wolontariacie pow. 5 lat); Nie możemy  
spotykać się z podopiecznymi DPS, musieliśmy zrezygnować 
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ze zbiórek na większa skalę (kobieta, 35-44 lata, w wolon-
tariacie pow. 5 lat).

Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z  podopiecznymi 
artykułowany jest też w  przypadku pracy wolontarystycznej 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie zwią-
zanych z  małymi dziećmi lub osobami starszymi, przewlekle 
chorymi. W  obu przypadkach ważny jest kontakt fizyczny. 
Obostrzenia zakazujące całkowitego kontaktu i wejścia do pla-
cówki typu dom pomocy społecznej (którego formy zdalne nie 
uzupełniają) stały się zatem dużą barierą.

Zasady i restrykcje, które w pracy wolontarystycznej wprowa-
dziła pandemia COVID-19 to kolejne utrudnienia, np. Ograni-
czona liczba miejsc, do których mogę zabrać uczestnika (kobieta, 
15-24 lata, w wolontariacie od pandemii COVID-19), Obostrzenia 
zakazujące wyjazdów, bądź narzucające takie zachowania, które 
odbierają większość sensu wyjazdów, obostrzenia ograniczające 
liczbę uczestników jednego zgromadzenia, których nie da się 
podzielić na system małych grup (mężczyzna, 25-34 lat, w wolon-
tariacie pow. 5 lat).

W  dużym stopniu respondenci wskazywali na ograniczenia 
w  mobilności zarówno dotyczącej samych wolontariuszy, jak 
również ich możliwości pracy z  podopiecznymi. Po raz kolejny 
sygnalizowali fakt, że zmienność zasad funkcjonowania w pan-
demii prowadziła do dużych kłopotów w  planowaniu działań, 
w tym określania np. liczby osób, które można wziąć „na wyjazd”, 

rezerwowania noclegów w hotelach – ze względu na przepisy 
dotyczące możliwości gromadzenia się osób w jednym miejscu. 

Kłopotliwe, szczególnie w  przypadku aktywności z  pod-
opiecznymi było „zamknięcie w  przestrzeni” jednego miejsca, 
brak możliwości swobodnego przemieszczania się, czy duże 
komplikacje przy chociaż chwilowej zmianie miejsca pobytu, 
organizowaniem spacerów etc. 

Z jednej strony praca zdalna stała się jedyną możliwością kon-
taktu z  niektórymi podopiecznymi, z  drugiej – była bardzo 
wyraźnym utrudnieniem w dotychczasowych formach działania. 
Wielu respondentów traktuje taki – pośredni kontakt – jako 
wyzwanie np. w związku z koniecznością korzystania z konkret-
nych platform itp. Respondenci podkreślili utrudnienia wynika-
jące z  przyzwyczajenia się do bezpośredniego kontaktu i  jego 
znaczenia emocjonalnego oraz organizacyjnego. Zauważyli 
bariery organizacyjne, np. dotyczące spotkań z wolontariuszami, 
organizowanie akcji itp. Twierdzą, że nie wszystko można zreali-
zować w  ramach pracy zdalnej. Zauważają następujące utrud-
nienia w tym obszarze: Praca zdalna uniemożliwia bezpośrednie 
spotkania z wolontariuszami, zaplanowanie działań, przydzielenie 
zadań (kobieta, 35-44 lata, w  wolontariacie pow. 5 lat); Brak 
kontaktu bezpośredniego z podopiecznymi, brak możliwości spo-
tkań organizacyjnych w innej formie niż zdalnej z wolontariuszami 
w celach zapobiegawczych (kobieta, 15-24 lata, w wolontariacie 
pow. 5 lat); Rezygnacja wielu wolontariuszy i  dzieci z  powodu  
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niechęci do spotkań on-line (kobieta, 15-24 lata, w wolontariacie 
1-5 lat).

Niektórzy wolontariusze zaprzestali swojej aktywności ze 
względu na brak możliwości kontaktu fizycznego zarówno z oso-
bami, którym pomagali, jak i  z  koordynatorami oraz z  innymi 
wolontariuszami. Z drugiej strony – wolontariusze wskazywali 
na fakt, że część ich podopiecznych rezygnowała ze współpracy 
i  kontaktu, właśnie ze względu na jego formę, czyli głównie 
z  powodu braku umiejętności obsługi urządzeń technicznych. 
Dotyczyło to głównie osób starszych i niepełnosprawnych, ale 
też dzieci. Z tym, że przyczyna wynikała tu z obciążenia dzieci 
nauką w  trybie on-line i  ich niechęcią do kontynuowania tej 
formy kontaktu także w czasie wolnym. 

Okazało się też, że wyraźną trudnością w  funkcjonowaniu 
w wolontariacie z formułą zdalną jest dostęp do sieci. Nadal są 
miejscowości i miejsca będące ,,białą plamą” zasięgu Internetu. 
Jest to bezspornym problemem w realizacji każdej pracy zdalnej, 
a  zwłaszcza dotyczącej wymaganego kontaktu z  drugim czło-
wiekiem.

Wolontariusze wprawdzie wskazywali na doświadczanie wielu 
trudności, ale także dostrzegali zalety specyfiki zastanej sytu-
acji. Otóż zauważono, że nawet podczas własnej choroby, pobytu 
w  izolacji lub kwarantannie można nadal utrzymywać kontakt 
zdalny i  pracować wolontarystycznie (oczywiście, o  ile jego 
samopoczucie na to pozwala).

Bezpieczeństwo w czasie pandemii,  
czyli o obawach wolontariuszy

Wolontariusze wyraźnie artykułowali obawy dotyczące wła-
snego bezpieczeństwa. Z  jednej strony dostrzegali trudności 
w planowaniu działań, ponieważ ciągłe zmiany nie pozwalały na 
dobre zaplanowanie ich działań. Z drugiej, mieli obawy dotyczące 
ich samych, ich rodzin oraz bliskich – potęgowane specyfiką 
pracy (jeśli realizowana jest w kontakcie bezpośrednim). COVID-
19 wolontariuszy nie omija. Akcja szczepienia nie przewidywała 
w pierwszej fazie szczepienia wolontariuszy pracujących z pod-
opiecznymi np. w DPS lub szpitalach, czy placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych. Mimo przepisów prawa oraz Ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie, przewidującymi trakto-
wanie wolontariuszy w  aspekcie zabezpieczeń na tym samym 
poziomie, co pracowników etatowych, akcja szczepienia w Pol-
sce tego prawa nie dostrzegała. 

Pomagając innym, społecznicy widzieli cierpienie, jak również 
stykali się z nim oraz z bólem, stąd też wiedzieli jak może prze-
biegać choroba, jak silnie wiąże się z osamotnieniem i potrzebą 
wsparcia. To w  naturalny sposób prowadziło do ich własnych 
obaw. Także duży poziom możliwości zarażenia prowadził do 
lęku i – w przypadku niektórych – ograniczenia funkcjonowania 
w wolontariacie. Tego problemu nie wykazywali młodzi ludzie, 
potencjalnie znajdujący się w  najmniejszej grupie ryzyka cięż-
kiego przejścia choroby. Zwiększony lęk i  często największe 
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ograniczenia w  udziale w  pracach społecznych wykazują 
w ankiecie osoby pow. 50 roku życia. Wyrażali obawy dotyczące 
poziomu przejścia potencjalnej choroby, mając też świadomość 
własnych, innych schorzeń, które mogły wpłynąć na przebieg 
choroby na ich życie. Nie jest to jednak obraz panicznego lęku 
– obawy nie sparaliżowały podejmowanych działań. W  dużym 
stopniu zbudowany został wymóg stosowania zabezpieczeń 
własnych po to, żeby swoje zadania realizować. Warte podkre-
ślenia jest pojawiające się stwierdzenie, że wolontariusze mają 
dodatkową motywację do dbania o  zdrowie i  przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny po to, żeby nie stanowić zagro-
żenia dla swoich podopiecznych. W  przypadku pracy zdalnej 
motywację stanowiło utrzymanie kontaktu z podopiecznymi jak 
najdłużej i niezawiedzenie ich brakiem kontaktu. Do podobnych 
wniosków doszli autorzy Raportu (Kotlarska-Michalska i  in., 
2021). Podobnie jak u wolontariuszy, u etatowych pracowników 
pomocy społecznej zauważono, że „Czynnikiem najczęściej 
wskazywanym jako stresujący przez badanych pracowników 
domów pomocy społecznej był sam fakt konieczności pracy 
w  warunkach zagrożenia”. Na odpowiedź tę wskazało 68,3% 
respondentów. Praca w warunkach zagrożenia jako czynnik stre-
sujący była relatywnie często wskazywana przez pielęgniarki 
(85,7%), pracowników socjalnych (77,3%) oraz rehabilitantów/ 
terapeutów (75%). 

Pandemia zmienia codzienność,  
czyli o przyszłości pracy wolontariuszy

Z  wypowiedzi wolontariuszy wynika także, że ich obawy 
dotyczą czasu po pandemii Covid-19. Dostrzegane problemy 
powiązane są z przewidywanymi trudnościami w kontynuowa-
niu dotychczasowej pracy z  dotychczasowymi podopiecznymi. 
Twierdzą, że: Może być trudniej dotrzeć do potrzebujących, 
(kobieta, 15-24 lata, w wolontariacie pow. 5 lat); Obawiam się, 
że  część naszych podopiecznych z  DPS nie doczeka już naszej 
kolejnej wizyty. I  to nie tylko ze względu na zagrożenie Covid 
(kobieta, 35-44 lata, w wolontariacie pow. 5 lat). 

Przewidywane obawy dotyczą też sfery społecznej i dotych-
czasowych aktywności, np. podtrzymywany u  nas apelami 
i  potrzebą bezpieczeństwa dystans społeczny wpłynie na sta-
łość postrzegania dystansu jako normy bezpieczeństwa i normy 
w relacjach między ludźmi. Drugi człowiek jako potencjalne źró-
dło zagrożenia najprawdopodobniej zostanie z  nami bardzo 
długo, możliwe, że na zawsze. 

Obawy dotyczą też własnej dyspozycyjności oraz dostępności 
wolontariuszy, np. Na pewno stałe ograniczenie liczby przycho-
dzących wolontariuszy” (kobieta, 15-24 lata, w wolontariacie 1-5 
lat); Chwilowy zanik mocy. Pogorszył się mój stan psychiczny. 
Może nastąpić zwiększenie liczby osób potrzebujących wsparcia 
ale jednocześnie może nastąpić spadek liczby wolontariuszy 
(mężczyzna, 35-44 lat, w wolontariacie pow. 5 lat).
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Respondenci wskazywali, że wzrośnie liczba osób potrzebują-
cych wsparcia wolontariuszy, przy zmniejszeniu się liczby zaan-
gażowanych w tę pracy. Ponadto wskazywany przez responden-
tów brak zaufania do rządu i podejmowanych przez niego działań 
związanych z pandemią może wpływać na poziom chęci rozsze-
rzania działalności wolontarystycznej i  planowania kolejnych 
przedsięwzięć. Należy tu wyraźnie zauważyć, że zgłaszana złość, 
napięcie i negatywne emocje nie budują przestrzeni do rozwoju 
empatii, pozytywnego nastawienia do własnej pracy.

Z drugiej strony, nie zabrakło głosów optymistycznie ocenia-
jących znaczenie wolontariatu w przyszłości i możliwości roz-
woju tej działalności. Wynikają one m.in. z  obserwacji: Społe-
czeństwo się otworzyło na pomaganie. Więcej jest wolontariuszy 
(kobieta, 45-54 lata, w wolontariacie od pandemii). Wypowiedzi 
dotyczące ewentualnych, pozytywnych konsekwencji wynikają-
cych z pandemii, w  rozwoju ruchu wolontarystycznego, wska-
zały jego nowe oblicze. Wśród nowych korzyści wynikających 
z tego stanu wskazano np. pobudzenie empatii wobec człowieka, 
zwiększenie aktywności wolontarystycznej, rozbudowanie 
obszarów pomocy sąsiedzkiej. Pandemia w szybki sposób wery-
fikowała i wpływała na styl zarządzania własną organizacją lub 
instytucją, formą koordynacji oraz komunikacji z  wolontariu-
szami. Wskazano, że wykorzystanie nowych narzędzi do pracy 
(szczególnie cyfrowych) i brak możliwości swobodnego bezpo-
średniego kontaktu przyspieszy umiejętność i sposób zarządza-
nia zdalnego, szybszego planowania i  koordynowania działań. 

Jest to spory potencjał do wykorzystania także po zakończeniu 
pandemii.

W podjętym wątku warto zwrócić uwagę także na wypowie-
dzi, które wskazują na optymistyczne podejście do rozwoju 
wolontariatu w  Polsce po pandemii. Warto przedstawić także 
takie odpowiedzi dotyczące stosunku wolontariuszy wobec 
zadań i ich motywacji: 

Moc jest w nas – czyli brak zmian; Jeśli chcę, to mogę (kobieta, 
45-54 lata, w wolontariacie od pandemii); 

Dowiedziałam się, że na niektóre ograniczenia nie jestem 
w stanie wpłynąć i trzeba je po prostu zaakceptować, czekając na 
lepsze, normalne czasy (kobieta, 45-54 lata, w wolontariacie od 
pandemii); 

Nic. Robię to co zawsze (kobieta, 35-44 lata, w wolontariacie 
pow. 5 lat).

Żaden wirus nie przeszkodzi mi być i  dać swój czas dziecku. 
Miłość ponad lękiem i strachem o swoje życie. Jestem silną kobietą 
(kobieta, 45-54 lata, w wolontariacie od pandemii); 

Że bezpośredni kontakt z ludźmi jest mi potrzebny jak powie-
trze (kobieta, 55-64 lata, w wolontariacie pow. 5 lat).

Nauczyłam się obsługiwać programy montujące filmiki, nagry-
wać je, co pomogło mi inaczej spojrzeć na samą siebie i utwierdzić 
myśl, jak bardzo tęsknię za podopiecznymi (kobieta, 15-24 lata, 
w wolontariacie pow. 5 lat);

Człowiek jest bardziej uczulony na potrzeby osób potrzebują-
cych (mężczyzna, 35-44 lata, w wolontariacie pow. 5 lat).
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U  tak wypowiadających się społeczników tj. „ludzi z  pasją 
oddających się pracy na rzecz innych i  realizujących sensowne 
i  pożyteczne zadania” (Kotlarska-Michalska 2018), dostrzec 
można wyraźny związek między działalnością społeczną z wiarą 
w siebie. Ich świadomość przekraczania własnych barier, dosko-
nalenia, transgresji (Kotlarska-Michalska 2017).

Zakończenie

Pandemia COVID-19 zweryfikowała umiejętność i pomysło-
wość wolontariuszy (oraz koordynatorów ich działań) do dosto-
sowania się do nowej sytuacji. Początkowy spadek liczby wolon-
tariuszy spowodowany był pierwszym uderzeniem obaw, lęku 
i obostrzeń, które w dużym stopniu uniemożliwiły ich dotych-
czasowe funkcjonowanie. Jednocześnie swoisty wybuch solidar-
ności codziennej, głównie w środowiskach lokalnych, zwrócenie 
uwagi na potrzebujących sąsiadów, znajomych, zaangażował 
w wolontariat wiele osób, które wcześniej takiej aktywności nie 
miały. Taki bilans wskazuje kierunek, z którego wynika, że wolon-
tariusze, dostosowując się do nowych wyzwań, tworzą też nowe 
rozwiązania. 
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Przemysław Waczyński

PANDEMIA KREATYWNOŚCI  
– jak lokalne instytucje kultury radziły sobie z epidemią

Na początku 2020 roku świat obiegały informacje o szalejącej 
pandemii w  różnych krajach. Działo się to gdzieś daleko, poza 
naszym podwórkiem. W Europie pandemię na początku bardzo 
odczuli Włosi oraz ich instytucje kultury. Instytucje oraz muzea, 
które udostępniały największy dorobek i dziedzictwo światowej 
sztuki, nie mogły przyjmować turystów. Sektor cierpiał i robił, co 
mógł, aby przetrwać. Do polskich instytucji kultury największe 
kłopoty dopiero miały nadejść. Dnia 11 marca 2020 roku (środa) 
podczas konferencji Rząd ogłosił zamknięcie szkół i  instytucji 
kultury. Szkoły miały przestać działać od 16 marca (poniedzia-
łek), instytucje kultury już od dnia następnego tj. 12 marca. 
Z dnia na dzień przestały działać kina, biblioteki, opery, galerie, 
teatry, domy i centra kultury. Nikt tak naprawdę nie wiedział, ile 
ten stan potrwa. Większość liczyła, że zaraz wrócimy do normal-
ności. Niestety, dziś już możemy mówić o  nowej normalności 
w instytucjach kultury – postpandemicznej.
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Dwie postawy instytucji kultury

Informacja o zamknięciu spadła na wszystkie instytucje dość 
niespodziewanie. Raczej nikt się nie spodziewał, że zostaną one 
zamknięte z dnia na dzień. Na początku zamknięcia wśród insty-
tucji pojawiły się dwa podejścia do sprawy. Pierwsze to przeko-
nanie, że potrwa to krótko, drugie, że raczej musimy się przyszy-
kować na dłuższy lockdown. Jedni i  drudzy musieli szybko się 
przystosować do nowych okoliczności. Zastana sytuacja uwypu-
kliła przepaście zasobów, kompetencji oraz mentalności, które 
dzielą różne instytucje kultury w  Polsce. Niektóre instytucje 
ruszyły bardzo szybko z  działaniami online, nie zawsze mając 
możliwości i umiejętności, aby to robić na innym poziomie, inne 
zaś zamilkły i się zamknęły. Po niedługim czasie okazało się, że 
brak widzów oraz uczestników zajęć edukacyjnych skutkuje bra-
kiem zajęcia dla wielu osób. Większość dyrektorów instytucji 
kultury (niestety nie wszyscy) robiło co mogło, aby nie rozwiązy-
wać umów z pracownikami na umowach zlecenie (głównie tak 
pracują instruktorzy zajęć) oraz nie wysyłać ludzi na przestój 
wiążący się z  mniejszą pensją. Zatem w  instytucjach masowo 
ruszyło szycie maseczek, których brakowało w szpitalach oraz 
porządki, remonty i zaległe prace. Część kadry pracowała zdal-
nie, i co ciekawe, niejednokrotnie zwiększało to wydajność 
pracy. O ile instytucje typu biblioteki i centra kultury na początku 
finansowo nie odczuwały mocno skutków zatrzymania, o  tyle 
opery, kina i teatry były w sytuacji tragicznej z powodu dużego 

udziału w budżecie dochodów z biletów. Aby utrzymać kontakt 
z  widzami i  uczestnikami, instytucje kultury zaczęły działać 
online. Część ośrodków mogła robić to bez problemu, ponieważ 
dysponowała sprzętem i kadrami, które się na tym znały. Więk-
szość jednak na bieżąco przystosowywała się do nowej formy 
działania – bez fizycznego udziału widzów. Szybko jednak przy-
szło zderzenie z rzeczywistością. Bez uczestników dom kultury 
nie ma sensu bycia. Po pewnym czasie stopniowo zaczęto 
pozwalać instytucjom kultury na działania w  ograniczonym 
zakresie. Przepisy były dość niejasne i  często się zmieniały. 
W związku z tym dyrektorzy instytucji kultury podzielili się na 
dwie grupy, które miały skrajne podejścia do otwierania instytu-
cji. Jedni uważali, że należy otwierać instytucje za wszelką cenę, 
tak lawirować pomiędzy paragrafami i interpretować zapisy roz-
porządzeń, by móc przywrócić działania instytucji, kontakt 
z  widzami i  uczestnikami. Drudzy uważali, że należy trzymać 
placówki zamknięte. Niektóre instytucje zaczęły przyjmować 
ludzi dopiero późną wiosną 2021 roku (sic). Niejednokrotnie ta 
druga postawa była prezentowana w miejscach, gdzie wymaga-
nia wobec instytucji kultury są bardzo niskie, przy jednoczesnej 
mocnej pozycji dyrektora tej jednostki, głównie w  niewielkich 
miejscowościach.



60

Zachłyśnięcie się kulturą online

Po wprowadzeniu tzw. „Kwarantanny Narodowej” Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego apelował do instytucji, aby 
udostępniły swoje zarchiwizowane wytwory, tj. spektakle, kon-
certy, wystawy. Miało to ułatwić konieczność przebywania 
w  domach milionów obywateli. Wiele instytucji, szczególnie 
tych wielkich, przyłączyło się do akcji #zostańwdomu. Uwol-
niono mnóstwo treści kultury. W Internecie można było oglądać 
spektakle, filmy, koncerty czy zwiedzać galerie online. Wszystko 
po to, by umilić czas osobom pozostającym w narodowej kwa-
rantannie. W pewnym momencie było tego tak wiele, że uczest-
nik nie był w stanie obejrzeć wszystkiego, czego by sobie zaży-
czył. Zespoły tworzyły piosenki nagrywane z domów artystów. 
Wiele osób i instytucji brało udział w tak zwanych challengach. 
Po pewnym czasie nawet najzagorzalsi miłośnicy kultury i sztuki 
byli przebodźcowani ilością treści. Przejście instytucji kultury do 
działań online pokazało idealnie dysproporcje w zasobach i kom-
petencjach online. Weźmy choćby popularne challenge, które 
robili artyści, youtuberzy, ale też instytucje. W produkcji (bo tak 
należy to nazwać) Teatru Wielkiego w Łodzi, która trwa 4 minuty 
33 sekundy, ostanie 60 sekund to napisy końcowe, a  w  nich 
przewijająca się liczba dziesiątek osób zaangażowanych w reali-
zację. Z drugiej strony pojawiały się challenge małych instytucji, 
nagrywane telefonem przez garstkę osób. Pokazało to również, 
że w  działaniach online konkurencja o  uczestnika jest o  wiele 

większa. Najmniejsi ścierają się z  największymi. Znikła bariera 
przestrzeni. Dzięki komputerom i  telefonom uczestnik zaczął 
mieć możliwość wybierania pomiędzy działaniami Centrum Kul-
tury w Gródku a Teatrem Narodowym w Warszawie. Dla lokal-
nych instytucji kultury to było wielkie wyzwanie, aby konkuro-
wać o uwagę odbiorcy w sieci.

Przepisy a rzeczywistość lokalnych instytucji kultury

Na samym początku przepisy były bardzo jasne. Zakaz wszel-
kiej działalności z udziałem publiczności oraz kontakt z odbior-
cami. Od 12 marca 2020 roku nie można było już oddać książek 
do biblioteki, przyjść do galerii czy muzeum, ani wziąć udziału 
w zajęciach edukacji artystycznej. Zespoły teatralne i muzyczne 
nie mogły odbywać prób. Zaś pracownicy, którzy zostali w pracy 
stacjonarnej musieli trzymać się ściśle określonych zasad bez-
pieczeństwa, takich jak dystans, noszenie maseczek i  rękawi-
czek ochronnych. Z  upływem czasu dla kolejnych instytucji 
i branż pozwalano na częściowe lub całkowite wznowienie dzia-
łalności przy spełnieniu różnych warunków. I właśnie ten okres 
sprawiał instytucjom kultury nie lada problemy. Nieprecyzyjność 
przepisów sprawiła, że dochodziło do wielu trudności w  inter-
pretacji, co przekładało się na dezorganizację działalności. Cho-
ciażby rozporządzenia, które przez długi czas pomijały w zapi-
sach domy, ośrodki i centra kultury, które w wielu miastach są 
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jednostkami pełniącymi funkcje wielu instytucji, takich jak gale-
rie, biblioteki, teatry, kina, muzea. Brak literalnego wskazania 
tych jednostek sprawiał, że stały one zamknięte pomimo, że 
sprofilowane instytucje kultury (galerie, muzea, biblioteki) mogły 
już działać, jeżeli uzyskały zgodę organizatora i pozytywną opinię 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wielki dylemat 
mieli zarządzający instytucjami, które zgodnie z  rozporządze-
niem działać nie powinny, ale w swoich strukturach miały jed-
nostki, które jako samodzielne działać już by mogły. Ruszyła 
więc lawina pytań o interpretacje przepisów oraz próśb o wzno-
wienie działalności. Tu pojawiła się różnorodność podejścia do 
tematu organów wydających opinie niezbędne do wznowienia 
pracy instytucji. W  jednym powiecie SANEPiD wydawał zgodę 
na wznowienie działań, w drugim zabraniał wznowienia działal-
ności, w trzecim zaś oznajmiał, że nie jest stroną w sprawie, tym 
samym blokując możliwość otwarcia. Autonomia podejmowa-
nych decyzji przez tę instytucje była bardzo widoczna przy orga-
nizacji pracy bibliotek, które miały obowiązek kwarantannować 
zwrócone książki. Zgodnie z decyzjami w powiecie białostockim 
kwarantanna trwała 7 dni, gdzie w tym samym czasie w powie-
cie wysokomazowieckim książki musiały być kwarantannowe 
przez dni 10. Pojawiły się też dylematy odnośnie do miejsc orga-
nizacji wydarzeń. W pewnym momencie instytucje kultury mogły 
organizować koncerty, ale tylko z  udziałem 1/4 publiczności. 
W  tym samym czasie w  świątyniach mogła przebywać liczba 
wiernych odpowiadająca 1/2 dostępnych miejsc. Pojawiło się 

pytanie: co w przypadku koncertów w kościołach? Wiele festi-
wali i  koncertów organizowanych przez instytucje kultury 
odbywa się właśnie w  świątyniach. Ilu widzów zgodnie z  pra-
wem może wziąć udział w takim wydarzeniu? Być może z per-
spektywy czasu wydaje się to być zabawną historią, lecz wtedy 
służby faktycznie kontrolowały wydarzenia i ilość osób przeby-
wających na nich. Jednym z kolejnych przykładów, gdzie prze-
pisy sobie, a  życie sobie, jest występ zespołu pieśni i  tańca. 
Zgodnie z  ówczesnymi przepisami mogły odbywać się próby 
i przygotowania do występów. Natomiast liczba osób biorących 
w nich udział była warunkowana powierzchnią sali. I tak zespół, 
który był podzielony na 3 grupy, zgodnie z przepisami, po chwili 
wsiadał do jednego autokaru i jechał na koncert, gdzie wspólnie 
występował na jednej scenie, mniejszej niż sala prób. 

Niejasne przepisy oraz różnorodne ich interpretacje pozwoliły 
na śmiałe ruchy kadrowe w  instytucjach kultury, gdzie w nor-
malnych warunkach nie byłoby to tak proste. Nakładano kary za 
działania osobom niewygodnym. W  związku z  zatrzymaniem 
zajęć lub ograniczeniem działalności wiele osób straciło pracę. 
Niejednokrotnie były to osoby, których porostu chciano się 
pozbyć, ale wcześniej nie było do tego podstaw. Branżę kultu-
ralną obiegła głośna sprawa zwolnienia dyscyplinarnego dyrek-
tora Centrum Kultury w  Ostródzie. Podstawą zwolnienia było 
złamanie przepisów prawa, polegające na organizacji koncertu, 
gdy instytucje kultury były zamknięte rozporządzeniem. Jed-
nakże decyzja była bezpodstawna (co potwierdziły wyroki sądu), 
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ponieważ koncert był zorganizowany w  formule online, bez 
fizycznego udziału publiczności. Inną głośną sprawą z  sektora 
kultury był mandat nałożony przez SANEPiD na dyrektorkę 
Domu Kultury w  Świebodzicach. Podczas zamknięcia ich pla-
cówki wraz z pracownikami szyła maseczki, których był deficyt 
w całej Polsce. Tak uszyte maseczki były rozdawane mieszkań-
com. SANEPiD uznał, że mimo zakazu zorganizowała ona zgro-
madzenie (kolejka, która się ustawiła po odbiór) i  nałożył karę 
w  wysokości 10 tysięcy złotych z  nakazem płatności w  ciągu 
7 dni. Na uregulowanie należności zrzucili się chętni za pośred-
nictwem portalu zrzutka, zaś sama decyzja po roku rozpraw 
sądowych została uchylona. Środki ze zrzutki przekazano na cele 
charytatywne. Rok po ogłoszeniu stanu pandemii przepisy doty-
czące instytucji kultury wciąż są zagmatwane i różnie interpre-
towane, w zależności od miejsca. Przekłada się to na działalność, 
która jest zróżnicowana w związku z podejściem i determinacją 
osób pracujących w tych instytucjach. 

Kreatywność instytucji kultury

Ciągłe zmiany przepisów oraz różne ich interpretacje, zamy-
kanie instytucji z każdą kolejną falą epidemii oraz zmiana modelu 
uczestnictwa w kulturze, wymusiła na instytucjach kultury dzia-
łania, które umożliwiłyby im kontakt z uczestnikami. Większość 
placówek za główny cel stawiała sobie utrzymanie kontaktu 

z uczestnikami i kontynuacje działań. Przekładało się to bezpo-
średnio na ich przyszłość, która jest uzależniona od wykonania 
budżetów i prowadzenia działań, które wykażą, że instytucje są 
potrzebne mieszkańcom i mimo pandemii mają co robić.

Z  racji ograniczeń w  możliwości bezpośredniego kontaktu 
z  odbiorcami większość instytucji zaczęło prowadzić działania 
online. Materiały zamieszczane w  sieci były różnej jakości. 
Z upływem czasu jednak chyba w każdej instytucji da się zauwa-
żyć progres w  tej dziedzinie. Jak się okazało, nie zawsze małe 
instytucje były na przegranej pozycji w  tej konkurencji. Wiele 
z nich skupiło się na prezentacji treści lokalnych, skupionych na 
małych ojczyznach. Spotkania z historią online, wirtualne spa-
cery po najbliższej okolicy czy publikacja archiwalnych zdjęć, na 
których mieszkańcy się odnajdywali sprawiło, że domy kultury 
w  sieci znów zaczęły być lokalne. Dodatkowo uaktywniły się 
nowe grupy osób, czyli te, które kiedyś wyjechały do innych 
miast lub państw, ale czują więź z miejscem pochodzenia. Dla 
nich te działania stały się platformą kontaktu z własną historią 
i ożywiały wspomnienienia.

Kluczem do organizacji wielu przedsięwzięć w stanie epidemii 
było kreatywne podchodzenie do interpretacji przepisów oraz 
szukania rozwiązań, które w obwiązującym porządku prawnym 
mogły zapewnić instytucjom możliwość kontaktu z odbiorcami 
i prowadzenie działań. Pracownicy placówek kulturalnych w Pol-
sce prześcigali się w pomysłowości, aby móc organizować wyda-
rzenia.
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Jednym z częstych zabiegów była zmiana klasyfikacji wyda-
rzenia z kulturalnego na uroczystość religijną. Te nie były zaka-
zane i mogły się odbywać, podczas gdy instytucje kultury miały 
zakaz organizacji wydarzeń z udziałem publiczności. Zazwyczaj 
wyglądało to tak, że na koncert, projekcję lub spotkanie zapra-
szany był duchowny, który przed rozpoczęciem mówił kilka słów 
i prowadził modlitwę. W związku z tym spotkanie regulaminowo 
stawało się uroczystością religijną. Wiadomo, że nie do każdego 
działania dało się zastosować to rozwiązanie, ale wiele działań 
instytucji kultury jest cały czas prowadzonych przy współpracy 
ze związkami wyznaniowymi. Pozwoliło to na organizację wyda-
rzeń na żywo.

Wiele instytucji kultury prowadzi pozaszkolną edukację zwią-
zaną ze sztuką. W  związku ze stanem pandemii edukacja ta 
została zawieszona. Odbywać się za to mogły próby i przygoto-
wania do spektakli, koncertów i pokazów, w tym również online. 
Nie trzeba było długo czekać, żeby zajęcia edukacji artystycznej 
(taniec, śpiew, nauka gry na instrumentach) zmieniły się w próby 
do pokazów i  przedstawień, które nie miały bliżej określonego 
terminu. Dzięki temu kolejne wyłączenia instytucji nie miały 
wpływu na utrzymanie ciągłości zajęć, które w  edukacji arty-
stycznej są szczególnie ważne.

Przez długi czasu był zakaz organizacji wydarzeń (z wyjątkiem 
tych online). Mogły też działać plany filmowe. Wiele instytucji 
kultury skorzystało z tych zapisów, by móc zorganizować działa-
nia w  przestrzeni. W  niejednym miejscu odbywały się Orszaki 

Trzech Króli, spektakle uliczne czy happeningi. Wszystko to było 
rejestrowane, co zmieniało przedsięwzięcie w  pracę na planie 
filmowym. Tak samo uliczne teatry lub spotkania były transmi-
towane online. Rozporządzenie nie formułowało miejsca, z któ-
rego ma być prowadzona transmisja. Przypadkowi przechodnie, 
którzy się zatrzymali, aby zobaczyć co się dzieje, nie byli w rozu-
mieniu przepisów uczestnikami tych wydarzeń. 

Rozgraniczenie wydarzeń na te, które mogą się odbywać i na 
te, które nie mogą, też dawało duże pole popisu organizatorom. 
Przez długi czas zabronione było organizowanie koncertów. 
W  tym samym czasie mogły odbywać się projekcje filmowe, 
warsztaty i  spektakle teatralne. Przemianowanie kategorii 
wydarzenia sprawiało, że czasami było możliwe zorganizowanie 
koncertu. Stąd obywały się filmy z  muzyką na żywo, gdzie 
zespoły grały do wizualizacji wyświetlanych na ekranie. Miło-
śnicy muzyki i tańca mogli wziąć udział w warsztatach tanecz-
nych z  zespołem na żywo, zwieńczonych potańcówką, będąca 
weryfikacją i  utrwalaniem nabytych umiejętności podczas 
warsztatów. Melomani stawali się widzami teatralnymi. Odbył 
się niejeden spektakl, w którym muzycy na scenie byli aktorami 
odgrywającymi rolę muzyków w spektaklu pt. koncert. Jak się 
okazało, widzowie byli głodni tego typu spektakli.

Jednymi z pierwszych instytucji, które mogły wrócić do real-
nego kontaktu z odbiorcami były biblioteki. Musiały one spełnić 
szereg wymogów sanitarnych, by móc działać. Specjalny ubiór 
pracowników, pleksi oddzielające bibliotekarza od czytelnika, 
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poddawanie książek kwarantannie – to jedne z wielu wymagań 
koniecznych do spełniania. Niemniej jednak, większość tych pla-
cówek działała wtedy, gdy tylko było to możliwe. Z  kolejnymi 
falami i te instytucje zamykano. Wyjątkiem było tu udostępnia-
nie księgozbioru na świeżym powietrzu bez kontaktu z czytelni-
kiem. Chodziło tu o wymiany za pomocą książkomatów. Ceny 
takich urządzeń zaczynają się od 70 tysięcy. Wiadomo, że więk-
szości bibliotek nie stać, aby je zamontować, zaś te, które na to 
stać, już je mają. W wielu miejscach zaczęły się pojawiać przed 
bibliotekami miejsca, które pełniły funkcję takich urządzeń, były 
one obsługiwane przez bibliotekarzy. Głównie w szafkach lub na 
stolikach, choć w Świdniku zdarzyła się też lodówka, pracownicy 
bibliotek umieszczali książki, które były zamawiane telefonicz-
nie przez czytelników. Podczas takich rozmów ustalana była 
godzina wymiany. Kilka minut przed umówioną wymianą zamó-
wione książki były umieszczane w szafie, które następnie odbie-
rał czytelnik pozostawiając woluminy przeczytane. Bibliotekarz, 
widząc przez okno odchodzącego czytelnika, podchodził do 
szafki i ją opróżniał. W ten oto sposób w dziesiątkach polskich 
bibliotek ruszyły wymiany bez kontaktu z czytelnikiem. W tym 
systemie zdarzały się też sytuacje kuriozalne. Osoba stojąca nie-
daleko takiego punktu składała zamówienie przez telefon 
komórkowy z  prośbą o  natychmiastową realizację. Wszystko 

odbywało się zgodnie z przepisami. Bibliotekarz nie przekazywał 
książek bezpośrednio, tyko wkładał je do szafy, mimo, iż kilka 
metrów od niej znajdował się czytelnik. Niepoważne, prawda? 
Być może teraz tak to wygląda, ale mając na uwadze karę, jaką 
otrzymała dyrektorka we Świebodzicach za rozdawanie mase-
czek, raczej większość pracowników bibliotek trzymała się prze-
pisów.

Aby móc prowadzić działalność w  tych trudnych czasach 
organizatorzy uciekali się do różnych sztuczek i metod, by móc 
osobom spragnionym kontaktu z kulturą ten kontakt umożliwić.

Krajobraz po bitwie o kulturę

Czy to dobrze, że instytucje kultury się tak trudziły, żeby 
pozostać w kontakcie fizycznym z odbiorcami, pomimo szaleją-
cej pandemii? Zważywszy na to, że oprócz nich wszystko dzia-
łało, zaś ludzie licznie brali udział w uroczystościach religijnych, 
tłoczyli się w autobusach i sklepach, na plażach, placach zabaw 
i wiecach politycznych – to z pewnością tak. Przemawia za tym 
też fakt łatwości zapewnienia reżimu sanitarnego w instytu-
cjach kultury. Ponadto osoby obawiające się o swoje zdrowie nie 
są zmuszane do uczestnictwa w  kulturze proponowanej przez 
instytucje. 
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Pandemia pokazała, jak różnorodne jest środowisko instytucji 
kultury działających w Polsce. Z jednej strony, wielkie instytucje 
narodowe z  wielkimi budżetami i  zespołami, z  drugiej, małe 
w niewielkich miejscowościach. Wszystkie one musiały zmierzyć 
się pandemią, która wykształciła wśród odbiorców nową formę 
spędzania wolnego czasu. Część instytucji od pierwszych dni 
rozpoczęła przystosowywanie swojej działalności do panujących 
warunków. Inne zastygły ze swoimi działaniami na ponad rok. 
Wiele z nich aktualnie boryka się z widmem cięć budżetowych, 
a nawet zamknięcia. Mimo wszystko, dobrą stroną pandemii jest 
to, że wiele osób zatrudnionych w  instytucjach kultury wyko-
nała niesamowitą pracę na rzecz odbiorców i własnego rozwoju. 
Instytucje i  pracownicy nabyli kompetencje cyfrowe, które 
pozwalają dziś na szersze działania i  docieranie do większej 
liczby odbiorców. Zapewne zaowocuje to w przyszłych latach, 
które będą pełne wartościowych wydarzeń, nie tylko online. 

Pracownicy i  dyrektorzy placówek będą mogli skupić się 
głównie na pracy mającej na celu upowszechnianie kultury 
i sztuki, a nie być zmuszanymi do szukania rozwiązań, jak móc 
mieć kontakt z realnym odbiorcą, bez którego instytucje kultury 
nie mają racji bytu.



66

Ludmiła Dudar

Kultura i pandemia

Obecna, ekstremalna sytuacja pokazała, jak fundamentalne 
znaczenie ma kultura. W czasie kryzysu poznajemy prawdziwe 
znaczenie kultury, która jest podstawą cywilizacji, rdzeniem 
ludzkiej godności i  w  zasadzie najważniejszą cząstką ludzkiej 
tożsamości. 

Kultura tak naprawdę pomaga zachować społeczeństwo jako 
społeczeństwo, nie pozwala mu się rozpaść. Dlatego też nie 
uważam, że coś nowego pojawiło się z  powodu koronawirusa, 
wręcz przeciwnie, wróciło zapomniane stare.

O dziwo, tak właśnie jest. Chociaż fizycznie kontakty chwi-
lowo zostały zerwane, wzmocniły się kontakty emocjonalne. 
A  to daje nam nadzieję na całkiem niezłą przyszłość. Obecnie 
wielu ludzi snuje jakieś straszne, katastrofalne plany na przy-

szłość. Ale wydaje mi się, że to, co dzieje się w życiu kultural-
nym, dowodzi, że społeczeństwo jest o wiele bardziej dojrzałe 
i znajduje nowe źródła w czasach izolacji.

Wyobraźmy sobie, że to wszystko wydarzyłoby się 25 lat 
temu – w społeczeństwie bez Internetu. Właśnie teraz mamy 
okazję poczuć, że sama idea otwartego świata, którą nadaje kul-
tura, jest wyjątkowym i  pięknym stanem, pomimo wszystkich 
politycznych kłótni i kłopotów. I co widzimy, otóż nagle społe-
czeństwo zgromadziło się wokół idei kultury, a nie jakichś wybu-
jałych pseudo-patriotycznych haseł. Tak jest na całym świecie, 
w Rosji i u nas, gdzie poziom kultury zawsze był bardzo wysoki 
i  gdzie kultura była i  pozostaje szczeblem w  drabinie rozwoju 
człowieka. A jeśli szukamy naszych więzi, to znajdziemy je tutaj, 
w świecie kultury, a nie w jakichś militarystycznych ideach.
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Czy można twierdzić, że kwarantanna zmusi instytucje kulturalne 
do zrobienia czegoś w przestrzeni online?

Nie sądzę, że ktokolwiek był szczególnie przeciwny przenie-
sieniu się do świata Internetu. Transmisja sztuk teatralnych lub 
opery w czasie rzeczywistym, lub na nagraniach, od dawna jest 
trendem globalnym. Ale u nas wcześniej wolniej się to rozwijało. 
Aby wystawić spektakl online, nie wystarczy po prostu nakręcić 
go kamerą, żeby móc pokazać go na ekranie, potrzeba dużych 
nakładów finansowych.

Muzea i teatry zasadniczo zabiegają o czas online, który wiele 
osób przeznaczyło już na programamy telewizyjne i  You Tube. 
Czy poradzą sobie z taką konkurencją?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z  tego, że są to różne 
gatunki. Oczywiście żaden teatr nie może konkurować z popu-
larnymi serialami telewizyjnymi. Ale też nigdy tego nie robił, to 
inna nisza – na najbardziej wzięty spektakl przychodzą tysiące 
widzów, za to w Internecie będą mogły go oglądać miliony. Cał-
kowicie zmienia to status teatru i tradycyjnych gatunków, które 
dotychczas nie były dostępne szerokiej publiczności. Podobnie 
jest z wirtualnymi muzeami, które zachęcają ludzi do obcowania 
z kulturą i rozbudzają chęć pójścia po kwarantannie i zobaczenia 
czegoś na żywo. 

Jest to instynktowny impuls, aby kultura broniła swojego 
terytorium, aby promowała czytanie, słuchanie pięknych kon-
certów i tak dalej. Myślę, że to wspaniałe, bo ostatnio w naszym 
kraju pojawiła się fala antyintelektualna i mieliśmy do czynienia 

z pewnego rodzaju lekceważeniem kultury. Kryzysowe sytuacje 
uwydatniają nie tylko problemy społeczeństwa, ale także jego 
potencjał. 

Teraz ważniejsze jest, aby zobaczyć pozytywne cechy społe-
czeństwa i zrozumieć je. Czasami przypisujemy sobie to, czym 
nie jesteśmy. A czasami mówimy o sobie gorzej niż jest w rze-
czywistości. Wydaje mi się, że jednomyślne zjednoczenie wokół 
wartości kulturalnych dobrze świadczy o białoruskiej wspólnocie 
kulturowej. 

Na początku z powodu epidemii przeżyliśmy szok. Ale teraz 
krzyki i rozpacz powoli znikają, a ludzie zaczynają dzielić się róż-
nego rodzaju zasobami, dzięki którym powstają wspaniałe bez-
płatne wydarzenia kulturalne, debaty na temat tego, jak uczyć 
zdalnie. Oznacza to, że adaptacja jest bardzo szybka! Dlatego 
też mam nadzieję, że wszystko minie, że wirus minie, a  my 
zostaniemy.

Pandemia w końcu pozwoli zrozumieć, że wirtualne życie od 
dawna nie jest dodatkiem do prawdziwego, że jest ono całkowi-
cie niezależne.

Już teraz ludzie zamknięci w mieszkaniach organizują wspólne 
spotkania na Skype, uczą się, ćwiczą oraz organizują konferen-
cje. I nie mówimy, że wcześniej tak nie było, ale w czasie pande-
mii ten sposób bycia dla wielu stał się jedyną możliwą formą 
kontaktu.

Kolejna ważna rzecz, której uczymy się podczas kwaran-
tanny, to samoorganizacja i  umiejętność bardzo dokładnego 
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radzenia sobie z  zasobami, w  tym również z  czasem. Kiedy 
zostaliśmy zamknięci w domach w przymusowej izolacji, bardzo 
trudno było spotkać się razem i zacząć robić coś pożytecznego 
– przede wszystkim dla siebie. Wiedząc, że lepiej nie wychodzić 
nieustannie na zewnątrz, trzeba było uważnie wybrać powód, 
dla którego naprawdę warto było wyjść z domu.

No i ostatnia ważna umiejętność – operatywność. Dotyczy to 
przede wszystkim środowisk zawodowych. Nigdy wcześniej 
sytuacja nie zmieniała się tak szybko i nie wymagała szybkich 
rozwiązań. Stało się jasne, że nie ma czasu i musimy wymyślić 
coś i zrobić już teraz.

Co można zrobić? Być może potrzebujemy zastrzyku finanso-
wego, dodatkowych inwestycji w kulturę? Mogą to być darowi-
zny od publiczności lub świadome postępowanie z zakupionymi 
biletami w przypadku odwołanych wydarzeń (jeśli akurat możesz 
sobie pozwolić, aby nie żądać zwrotu pieniędzy za odwołane 
występy niezależnych teatrów, to nie żądaj, proszę), maksy-
malne inwestycje sponsorskie i wsparcie państwa. A wszystko to 
trzeba wymyślić i przedyskutować.

Oczywistym jest, że teraz wszyscy mają problemy ekono-
miczne w ogóle, nie tylko instytucje kulturalne. Moim zdaniem, 
najlepszą rzeczą, jaką możemy teraz zrobić, każdy w swojej dzie-
dzinie, to nie panikować i nie wycofywać się, ale angażować się 
i jednoczyć z innymi ludźmi w poszukiwaniu rozwiązań. Oczywi-
ście brzmi to jak utopia, ale przecież z szalonych utopijnych pro-
jektów czasami rodzą się bardzo wartościowe rzeczy.

JAK PRACUJEMY W CZASIE PANDEMII?
CZY EDUKACJA JEST CZĘŚCIĄ KULTURY?

Absolutnie tak, ale czy będzie to część nowej wirtualnej kul-
tury? Być może, biorąc pod uwagę impuls, jakim koronawirus 
pobudził do rozwoju zdalne nauczanie oraz wirtualne metody 
nauczania.

 Czy będzie to edukacja w zakresie budowania instytucji spo-
łecznych i trwałych więzi społecznych, niezależnie od tego, czy 
chodzi o relacje uczeń-nauczyciel, czy budowanie zrównoważo-
nych wieloletnich szkół?

 A może zmierzamy w kierunku edukacji, w której wszystko 
będzie oparte na pewnych „kompetencjach Lego” dobranych 
indywidualnie do potrzeb każdej osoby? A co zatem zrobić z tym, 
co nazywa się „ciągłością naukową” i kulturową?

Czy jest miejsce na tradycyjną edukację na świecie po pande-
mii, czy w  niedalekiej przyszłości będziemy świadkami dwóch 
rodzajów kształcenia: taniego i drogiego, zdalnego, wirtualnego 
i realnego, klasycznego, „długiego”, jeśli ktoś woli. 

Jest to zadanie dla państwa, żeby na tradycyjną edukację 
i  tradycyjną kulturę mogli sobie pozwolić wszyscy ludzie, nie 
tylko nowobogaccy. 

Pomimo licznych trudności w  sektorze edukacji, kultury 
i  turystyki, jest szansa na współpracę i  zdobywanie nowych 
partnerów. Muszą oni wspólnie rozwinąć i  zdywersyfikować 
ofertę, przyciągnąć nowych odbiorców, zdobyć nowe umiejętno-
ści i wesprzeć globalne przejście do nowej rzeczywistości.
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ZAPROPONOWANO NASTĘPUJĄCE ZASADY ODBUDOWY:

1.  Usprawnienie wymiany informacji i danych między  
instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi

Przepływ informacji między sektorami odgrywa kluczową rolę 
w zrozumieniu wpływu pandemii i opracowaniu skutecznej reak-
cji. Szczegółowe dane dotyczące społeczno-gospodarczego 
wpływu pandemii COVID-19 na edukację, kulturę i  turystykę, 
a także rozwiązań podjętych w celu ratowania turystyki kulturo-
wej umożliwią opracowanie planów łagodzenia zmiany klimatu 
w  celu zaspokojenia różnych potrzeb i  powielenia najlepszych 
praktyk.

2. Wprowadzenie innowacyjnych form pracy

Izolacja pokazała, jak ważne są nowe technologie i  media 
w naszym codziennym życiu. Z chwilą, kiedy tysiące ludzi pozo-
stało w domach na kwarantannie, zrodziły się dogodne warunki, 
aby tworzyć i dostarczać doznania kulturalne dla stałej publicz-
ności. Wyzwaniem jest, aby dostarczenie tych wrażeń następo-
wało dzięki zaangażowanym organizacjom i praktykom, specjali-
zującym się w danej dziedzinie. Przechodząc do świata cyfrowego 
edukacja, turystyka i kultura mogą zacząć współpracować z fir-
mami technologicznymi i sektorem prywatnym w celu poprawy 
dostępu do ich internetowych programów budowania potencjału 
w zakresie edukacji, kultury i ustalonej turystyki.

3.  Rozpoczęcie prac nad stworzeniem bardziej  
zrównoważonej przyszłości dla turystyki kulturowej

Sektory turystyki i kultury muszą ze sobą współpracować, aby 
inspirować ludzi do kształtowania bardziej zrównoważonej przy-
szłości turystyki kulturowej. Strategie marketingowe w turystyce 
wyróżniają lokalną kulturę nie tylko po to, aby przedstawiać ją 
odbiorcom, ale także żeby inspirować turystyką odpowiedzialną. 

4.  Utworzenie bardziej rentownej turystyki i personelu 
w dziedzinie edukacji i kultury

Profile zawodowe edukatorów, pracowników kultury i turystyki 
wymagają nowych umiejętności, aby móc podjąć natychmiastowe 
działania i  uczestniczyć w  procesie tworzenia. Żeby zapewnić 
atrakcyjne zarobki w tym obszarze, po dziesięcioleciach niesta-
bilności, oba sektory muszą opracować kreatywne i wybitne roz-
wiązania w zakresie zatrudnienia. Obecne miejsca pracy w dzie-
dzinie edukacji, kultury i  turystyki zostały zachowane, 
a pracownicy, którzy mają wiedzę i talent, przechodzą szkolenia 
podnoszące ich kwalifikacje.

5.  Wzmocnienie struktur zarządzania w celu poprawy  
koordynacji i wymiany informacji

Kryzys ten jest niezwykłą okazją do zbudowania modeli mię-
dzysektorowego zarządzania wśród kluczowych podmiotów 
w dziedzinie edukacji, turystyki i kultury. W skład tych modeli 
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powinni wejść partnerzy techniczni, w celu tworzenia platform 
i  forów, w  celu koordynacji i  wymiany informacji. Platformy 
powinny zapewnić skuteczną komunikację, podejmowanie decy-
zji i  porozumienie w  sprawie harmonogramu rozwoju turystyki 
z wykorzystaniem aktywów kultury i edukacji.

6. Przyciągnięcie nowej publiczności

Zwracając się do dzieci i młodzieży, sektor edukacji i kultury 
kształtuje oddanych wspólnej sprawie obywateli świata i tury-
stów przyszłości. Więzi emocjonalne, które powstają teraz mię-
dzy obywatelami a twórcami kultury, sprawią, że świat stanie się 
lepszym miejscem w przyszłości. Izolacja może również przyczy-
nić się do tego, aby stali goście i „starsi” turyści kulturowi wsparli 
kulturę za pomocą środków finansowych oraz poprzez solidarne 
działania.

Jednym ze sposobów przezwyciężenia kryzysu było oczywi-
ście przejście instytucji do sieci. Wiele z nich buduje swoje strony 
internetowe, tworzy portale i nagrywa podcasty. Nie wpływa to 
na spadek wartości fizycznych odwiedzin w instytucjach, muze-
ach czy teatrach i  „zetknięcia się twarzą w  twarz” z  dziełami 
sztuki, wręcz przeciwnie, jest ważne i  daje nadzieję na szybki 
wzrost liczby festiwalowych odbiorców, teatrów i  muzeów po 
zakończeniu pandemii.

Wielu ludzi boi się teraz „wyjścia z domu”. Nie oznacza to jed-
nak, że instytucje przestały działać.

Koronawirus zmienił nasze zachowanie i  nasze zwyczaje. 
Również zmieniła się nasza tożsamość w ostatnich miesiącach. 
Pojęcie „tożsamość” jest ważne nie tylko z  psychologicznego 
punktu widzenia, politycznego, czy też socjologicznego. 
W ostatnich latach często mówiło się „nigdy nie będziemy tacy 
jak wcześniej” i „świat nigdy nie będzie taki, jak wcześniej”, ale 
– aby zrozumieć, co oznaczają te zwroty – należy zrozumieć, 
co było „przed” i jakie zmiany zachodzą w tożsamości. Teraz nie 
można przewidzieć, jaka ona będzie, ale można zauważyć szereg 
istotnych zmian zachodzących w naszym zachowaniu. Zmiany 
te najprawdopodobniej doprowadzą do zmian w  postrzeganiu 
siebie, pozostawią ślady w naszej psychice i wpłyną na zacho-
wanie.

Utrata kontroli

Dla wielu ludzi istotną konsekwencją epidemii była utrata 
ugruntowanej wizji przyszłości i  poczucia kontroli nad życiem. 
Jak rozpoznać depresję? Jak rozpoznać depresję u kolegi w pracy? 
W ciągu miesiąca od początku pandemii zachwiały się wszystkie 
misternie budowane plany na przyszłość. Był to wielki cios dla 
tych, którzy żyli w przekonaniu, że mają wpływ na swój los, że 
nic w ich życiu nie jest dziełem przypadku. Spotkali się z własną 
wrażliwością, kruchością, z utratą wolności i kontroli nad swoim 
życiem. W  rzeczywistości jest to trauma związana ze stratą, 
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którą trzeba przeżyć, przechodząc przez wszystkie etapy, etap 
zaprzeczenia, gniewu, targowania się, depresji i  akceptacji. 
Po doświadczeniu tej traumy wielu będzie musiało od nowa zbu-
dować obraz świata i krytycznie ocenić swoją zdolność wpływa-
nia na niego. 

EPIDEMIA I ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE  
SPRAWIŁY, ŻE AKTUALNA STAŁA SIĘ KWESTIA GRANIC

W kwestii granic geograficznych decyzja została podjęta bez 
naszego udziału, za to w przypadku osobistych granic musimy 
poradzić sobie sami. Jak zachowywać się podczas spotkania ze 
znajomym lub kolegą? Czy można się do nich przytulić? Czy 
podawać sobie ręce? A  jeśli jest to bliski przyjaciel lub krewny 
i naprawdę chcemy się przytulić, to zrobić to, czy się powstrzy-
mać? Najczęstszą formą towarzyskich spotkań są teraz spacery 
w  bezpiecznej odległości. Na szczęście wymogi zachowania 
dystansu nie wpływają na istotę przyjaźni, ale dużo zmieniły 
w zakresie randek. Wygląda to, jak chodzenie po polu minowym. 
Spotkać się, czy porozmawiać na zoomie? Gdzie była ta osoba 
przed spotkaniem z tobą? Czy używa środków dezynfekujących? 
Czy myje ręce? Czy można usiąść obok niej na ławce czy może 
zachować dystans? Czy należy spytać o przechorowanie covidu, 
czy jest to niegrzeczne, jak ogólnie pytania o zdrowie? I co dalej?

Nastały dobre czasy dla tych, którzy w „dawnym” życiu nie 
lubili dotykanie przez obcych ludzi i z trudem radzili sobie, gdy 
trzeba było podać komuś dłoń lub go przytulić. Teraz można tego 
nie robić na legalu. Natomiast dla kinestetyków i zwolenników 
kontaktu dotykowego są to potworne czasy, wszyscy nagle stali 
się źródłem „zarazy”, niebezpieczeństwa i  lęku. Stosunek do 
wirusa i konieczność przestrzegania zalecanych środków ostroż-
ności komplikuje również budowanie nowych relacji. 

Jest to temat, który na równi z polityką i religią, nagle zaczyna 
dzielić ludzi na różne obozy. Trzeba zdecydować, czy lepiej pod-
trzymać przyjacielską rozmowę na aktualny temat, czy też na 
wszelki wypadek zmienić temat, ponieważ rozmowa może zejść 
na temat technologii 5G. Kolejnym zadaniem, które szybko roz-
wiązano wraz z wprowadzeniem samoizolacji, była organizacja 
pracy z  domu. Spotkanie dwóch światów – domu i  biura – 
u wielu nie poszło gładko. Już w pierwszych tygodniach powstało 
wiele memów na temat zdalnej pracy, o pracownikach, którzy 
przychodzą na spotkania bez spodni, nieuczesani lub u których 
w  tle, za plecami widać góry niezmytych naczyń (koty, psy 
i dzieci w kadrze po wyciszeniu). Wraz z pracą zdalną i możliwo-
ścią zaoszczędzenia czasu na dojazdy, w naszych domach zago-
ścili również koledzy z pracy, przy czym dostęp do domu został 
nadany wszystkim bez wyjątku, nawet tym, których w  innych 
okolicznościach nigdy nie zaprosilibyśmy do naszego domu. 
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Epilog

Oczywiście, pandemia odcisnęła piętno na życiu nas wszyst-
kich, w każdym kraju. Chodzi tu o kryzys nie tylko gospodarczy. 
Ekonomiści mają jednak przekonanie, że kryzys jest motorem do 
narodzin nowych idei, nowych form rozwoju. I ta zasada dotyczy, 
jak teraz widzimy, wszystkich aspektów życia, w  tym kultury. 
Technologia może się zestarzeć, mogą wymrzeć różne formy 
życia, ale żaden kryzys nie pogrzebie kultury. Ponieważ to ona 
przechowuje ślad życia i  działalności człowieka. Wciąż lubimy 
oglądać starożytne greckie tragedie. Mimo, że zostały one napi-
sane dwa tysiące lat temu, nadal z powodzeniem są wystawiane 
na scenach teatrów na całym świecie. Psychologowie twierdzą, 
że wartość serii wizualnej nie straciła na aktualności i nadal ma 
wpływ na człowieka, a ściślej mówiąc również na jego wycho-

wanie. Kryzys, który się pojawił w czasie pandemii to potwier-
dza. Oprawa wizualna, co prawda w zmienionej formie, jednak 
pozostała!

To właśnie ten kryzys pokazał, jak bardzo kultura jest potrzebna 
ludziom! Nie setki tysięcy, choć to oczywiście również dużo, 
ale miliony ludzi zaczęły oglądać spektakle teatralne, zwiedzać 
muzea. Wspaniale! Czy opowiadam się za koniecznością przej-
ścia na tryb online? W żadnym wypadku. Seria wizualna może 
być nie tylko na ekranach telewizyjnych, ale także w  życiu. 
A życie kulturalne musi trwać, ponieważ zmysłowy wpływ żywej 
sceny i sali sztuki należy uzupełnić, a nie zastąpić. Dlatego chcę, 
abyśmy w nowym życiu zachowali nową formę hasła: „sztuka do 
życia”.

WSZYSCY POWINNI WNIEŚĆ WKŁAD  
W ODBUDOWYWANIE TURYSTYKI KULTUROWEJ  
PO PANDEMII COVID-19 !
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WIESŁAW SMUŻNY

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki i pedagogiki artystycz-
nej zdobył w 1971 roku. W latach 1996-2003 roku profesor Uniwersytetu im 
Adama Mickiewicza w  Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym w  Kaliszu, 
gdzie kierował Pracownią Rysunku i Intermediów. Od 2000 roku prowadzi 
aktualia sztuki, metody upowszechniania kultury plastycznej i  struktury 
wizualnej w Zakładzie Plastyki Intermedialnej WSP UMK w Toruniu. Od 2003 
na etacie profesora nadzwyczajnego UMK. Jako artysta debiutował w 1972 
roku w  Galerii Współczesnej w  Warszawie. W swoim dorobku ma wiele 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jeden z bardziej aktywnych artystów 
i krytyków sztuki środowiska toruńskiego, inicjator wielu akcji społeczno-
-artystycznych (np. „Podróż”, „Lucim”). Uczestnik działań artystycznych 
ideowo związanych z  epoką postartystyczną. Zajmuje się twórczością 
akcjonerską, parateatralną, obracającą się w kręgu problematyki społecznej, 
obyczajowej, symbolicznej. Członek „Grupy 111 Lucim”.

BOGDAN CHMIELEWSKI

Polski artysta plastyk, profesor w Katedrze Rysunku na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK, gdzie uzyskał dyplom w 1970 roku. Uczestnik ponad 
170 wystaw oraz imprez artystycznych. Autor ponad 230 interdyscyplinar-
nych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-
2021. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, 
happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, a także żywymi obra-
zami i kompozycjami tekstowymi. Członek „Grupy 111 Lucim”.

WITOLD ANDRZEJ CHMIELEWSKI

Plastyk i pedagog, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, gdzie do 2018 roku pracował jako profesor.  
Zajmuje się działaniami artystyczno-społecznymi (m.in. „Wystawy Podreali-
zmu”, „Akcja Podróż”, „Akcja Lucim” i „Działanie w Lucimiu”), sztuką 
intermedialną i multimedialną, scenografią teatralną i telewizyjną oraz 
sztuką użytkową. Jest autorem założeń ideowo-artystycznych projektów 
i  działań artystycznych (m.in. podrealizm, nowa sztuka ludowa, trzecia 
droga, szósty wymiar – podsacrum, „W poszukiwaniu środka świata” i nowe 
ikony). Pisze teksty krytyczne o sztuce i kulturze współczesnej. Jest kurato-
rem sztuki i animatorem kultury (m.in. wystawy „Sztuka Faktu” w BWA 
w Bydgoszczy i projekt Fundacji Kultury i Programu 2 TVP „Małe ojczyzny 
– tradycja dla przyszłości”). Jest ekspertem w zakresie edukacji plastycznej 
oraz animacji kultury w środowiskach lokalnych.

PRZEMYSŁAW WACZYŃSKI

Od ponad 10 lat zawodowo pracuje w sektorze kultury. W latach 2015-2021 
dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w  Choroszczy. 
W  2020 roku rozpoczął pracę jako animator w programie Dom Kultury+. 
Wspiera Grajewskie Centrum Kultury jako kierownik Działu Programowego. 
Aktualnie pracuje w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Wasilkowie, 
koordynuje również Lato w Teatrze 2021 w Stowarzyszeniu Teatr Okno.  
Kultura jest dla niego nie tylko pracą, ale także sposobem na życie. Swoją 
wiedzę i doświadczenie zdobywał uczestnicząc w dziesiątkach szkoleń, 
spotkań i wizyt studyjnych – często dzieli się nią z innymi animatorami oraz 
menadżerami kultury. Absolwent XVI Edycji Szkoły Liderów PAFW. 

Kontakt: 
przemek.w@pwkulturalnie.pl
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MACIEJ ŻYWNO

Polski pedagog, nauczyciel akademicki, animator społeczny i  urzędnik 
samorządowy, w  latach 2007-2014 wojewoda podlaski, wicemarszałek 
województwa podlaskiego V kadencji (2014-2018). Absolwent Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego 
Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w  Collegium Civitas 
w  Warszawie i  Studium Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 
Z zawodu pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy oraz tre-
ner organizacji pozarządowych. Instruktor ZHR, edukator i trener Stowarzy-
szenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w  Warszawie oraz członek 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych 
STOP w Warszawie. Pracował jako kierownik Miejskiego Ośrodka Animacji 
Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie. Od stycznia 2003 pełnił 
funkcję pełnomocnika prezydenta miasta Białegostoku do spraw współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Prezes Instytutu Rozwoju Społecz-
ności Lokalnej ACTIVUS.

Kontakt: 
Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS 
e-mail: activus@poczta.fm

KATARZYNA NIZIOŁEK

Doktor nauk społecznych, autorka rozprawy doktorskiej „Sztuka społeczna. 
Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych”, obronionej w roku 
2015, realizatorka projektu badawczego „Sztuka społeczna w Polsce. Bada-
nie jakościowe” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011–
2013), autorka licznych publikacji na ten temat. Stypendystka The Clifford 
& Mary Corbridge Trust (University of Cambridge, 2009) i Podlaskiego Fun-
duszu Stypendialnego (2012/13). Publikowała m.in. w „Pograniczu”, „Trze-
cim Sektorze”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Dekadzie Literackiej”, 
„Roczniku Białostockim”, „Limes”, „Sztuce i Dokumentacji”, „Kontekstach”, 
„Civitas”, „Memory Studies” i „Creativity Studies”. Od 2005 roku pracuje 
społecznie na rzecz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (w latach 2008-
2019 jako jej prezes), angażuje się w działalność społeczną w obszarze ani-
macji kultury, edukacji nieformalnej oraz popularyzacji lokalnej historii 
i  dziedzictwa kulturowego. Inicjatorka i koordynatorka Pracowni Sztuki 
Społecznej. Pracowała przy produkcji szeregu uczestniczących projektów 
teatralnych: „Metoda ustawień narodowych” (2014-2016), „Modlitwa. Teatr 
powszechny” (2016-2017), „Bieżenki” (2018), „Żywe torpedy” (2019), 
„Walizka” (2021). Praktykę teatralną łączy z badaniami socjologicznymi. 
Prowadzi także warsztaty metodologiczne poświęcone teatrowi partycypa-
cyjnemu. Od 2016 roku kieruje Uniwersyteckim Centrum Kultury. W 2019 
roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kontakt: 
Pracownia Sztuki Społecznej, Instytut Socjologii UwB 
e-mail: k.niziolek@uwb.edu.pl
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KAROLINA RADŁOWSKA

Doktor nauk społecznych, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersy-
tetu w  Białymstoku na kierunku socjologia, Uniwersytetu w  Debreczynie 
(Węgry) na kierunku etnografia oraz Podyplomowego Studium Muzealni-
czego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i  Podyplomowych Studiów Menadżer Kultury w  Wyższej Szkole 
Finansów i  Zarządzania w  Białymstoku. W  latach 2004-2018 pracownik 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a następnie Podlaskiego Muzeum Kul-
tury Ludowej. 

Kuratorka wystaw muzealnych oraz artykułów z  zakresu muzealnictwa, 
w tym edukacji muzealnej. Członkini m.in. Stowarzyszenia Muzeów na Wol-
nym Powietrzu w Polsce.

Kontakt: 
Pracownia Sztuki Społecznej, Instytut Socjologii UwB 
k.radlowska@uwb.edu.pl.

MACIEJ BIAŁOUS

Doktor nauk społecznych, w  pracy naukowej zajmuje się m.in. tematyką 
polityki kulturalnej oraz socjologii kultury. Autor książki „Społeczna kon-
strukcja filmów historycznych” i  szeregu artykułów naukowych. Członek 
zarządu Fundacji SocLab. Edukator kulturalny doświadczony w  realizacji 
lokalnych i ogólnopolskich projektów, takich jak: „Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej”, „Akademia Dokumentalna Docs Against Gravity”, „Polska świa-
tłoczuła”. Współpracuje z  Dyskusyjnymi Klubami Filmowymi w  Białym-
stoku, Augustowie, Hajnówce i  Sokółce. Od roku 2014 współorganizator 
międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych „ŻubrOFFka”.

Kontakt: 
Pracownia Sztuki Społecznej, Instytut Socjologii UwB 
m.bialous@uwb.edu.pl

LUDMIŁA GRIGORIEWNA DUDAR

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, metodyk z ponad 40-letnim stażem 
pracy w Centrum Edukacji Pozaszkolnej Miasta Wysokie, Republika Biało-
ruś. Działaczka stowarzyszenia kulturalnego Spadchina,od 1993 roku radna 
Rady Miasta Wysokie.

Kontakt: 
Centrum Edukacji Pozaszkolnej Miasta Wysokie 
Republika Białoruś 
e-mail:cvrvysokoye@mail.ru
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