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I
 w³aœnie tym ostatnim poœwiêcê chwilê uwa-
gi. Rodzi siê pytanie: Co mo¿emy zrobiæ
widz¹c szerzenie za pomoc¹ sprayów fa-

szystowskiej czy nazistowskiej ideologii? Pierw-
sze, co przychodzi nam do g³owy, gdy prze-
chodzimy ko³o namazanych s³ów – niech bê-
dzie „White power” – to zalaæ farb¹. Jednak
postawmy siê na miejscu takiego „autora”.
Mam wra¿enie, ¿e samo zamazanie odnosi
skutek przeciwny do po¿¹danego. Zamalowu-
j¹c wszelkie „dzie³a” prowokujemy ich twór-
ców do ponownej dewastacji. Oni nas, i tak
w ko³o Macieju...

Nastêpn¹ form¹, do której mo¿na siê
uciec, jest wypisywanie wyzwisk skierowa-
nych do twórcy szowinistycznych hase³. Jed-
nak mimo poczucia spe³nienia i sprawiedli-
woœci jest to chyba najgorsze wyjœcie. Nie-
trudno wyobraziæ sobie postronnego obserwa-

tora, który widz¹c tak¹ „korespondencjê” na
bloku albo gara¿u – czy gorzej pomyœli o au-
torze wyzwisk, czy o malarzu, dajmy na to,
swastyki? Pewnie o obu, a nie o to przezcie¿
chodzi

Mo¿na próbowaæ byæ b³yskotliwie dowcip-
nym i oœmieszaæ... Raz zdarzy³o mi siê zoba-
czyæ naprawdê dobry dopisek, zaraz za kla-
sycznym ju¿ „White power” – napis: „Black
power, pink power i inne kolory power”. Nie
omieszkam u¿yæ s³owa „œwietne”. Zarazem
przykuwa uwagê, bawi w pozytywnym tego
s³owa znaczeniu, a co najlepsze, sprytnie prze-
kazuje coœ dok³adnie odwrotnego od pierwot-
nego zamiaru. Z drugiej strony zabawne dopi-
ski bawi¹ tylko m³odszych. Ludzie starsi i tak
wrzucaj¹ wszystkich „pisarzy” do jednej szu-
flady z etykietk¹ „wandale”. I w sumie trudno
nie zgodziæ siê z t¹ opini¹, bo przecie¿ takie
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malowanie nie przestaje to byæ niszczeniem
naszej wspólnej w³asnoœci.

Na szczêœcie, wojuj¹cy sprayem faszyœci
czêsto nas od potrzeby reakcji wyrêczaj¹. No
bo po co dopisywaæ cokolwiek przy napisie
„White rass”? A¿ by siê chcia³o odes³aæ do
„niedawno” wydanej ksi¹¿ki pod wdziêcznym
tytu³em „S³ownik jêzyka angielskiego”. Mo¿-
na by coœ dopisaæ, jednak po co? Zwa¿ywszy
nawet chêæ przekazania ludziom jakichœ po-
zytywnych wartoœci. Jaki jednak sens ma po-
s³ugiwanie siê broni¹ tych, których uwa¿amy
za ograniczonych fanatyków? Nie da siê prze-
kazaæ tego, co chcemy, rysuj¹c symbol anar-
chii czy jeszcze gorzej, pisz¹c „Nazi do gazu”
– w ten sposób da siê jedynie napêdziæ w fa-
szystach zapa³ do kolejnych rasistowskich wy-
nurzeñ.

Aby ludzie nas s³uchali, musimy udowod-
niæ, ¿e jesteœmy tego warci. W jaki sposób?
Z pewnoœci¹ droga nie w bazgraniu po mu-
rach, ale w metodach mo¿e nie naj³atwiej-
szych, ale z pewnoœci¹ skuteczniejszych
(szczegó³y na temat tych lepszych metod na
innych stronach tego pisma – pismo to nie
najgorsza metoda). Wa¿na jest równie¿ co-
dzienna postawa: traktowanie ludzi o innych
pogl¹dach, rasie czy kulturze – ale to tru-
izm... Nasza rola wiêc polega na przekazy-
waniu kolejnym ludziom wiary w tolerancjê
i wiedzy na temat tego, co zrobili i (zawsze)
chc¹ robiæ wyznawcy faszyzmu.

A na faszystowskie napisy na murach nie
wolno byæ obojêtnym i trzeba walczyæ z tym
zjawiskiem, ale nie g³upio.

Spaceruj¹c po dowolnym mieœcie w Polsce natkniemy siê na wszelkie-
go rodzaju napisy na murach. Czy siê nam to podoba czy nie, wynala-
zek i upowszechnienie farby w sprayu diametralnie zmieni³o makija¿
naszych miast, i w ogóle miast na ca³ym œwiecie. Napisy s¹ ró¿ne,
bywaj¹ zastanawiaj¹ce, niebanalne, zabawne, czasem ideologiczne,
zazwyczaj zwyk³e bazgro³y bez sensu, ale bardzo czêsto s¹ to tak¿e
rasistowskie has³a.

W marcu 2005 roku Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub
Gaja” zaproszone zosta³o przez Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³o-
dzie¿y w Oœwiêcimiu oraz Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, by po-
prowadziæ warsztaty dotycz¹ce tolerancji z okazji Europejskiego Tygo-
dnia Przeciwko Rasizmowi. Zaproponowaliœmy zajêcia „Niech inni nie
bêd¹ dla nas obcy”, które ³¹cz¹ w sobie edukacjê z dzia³aniami arty-
stycznymi. Zdaj¹c sobie sprawê z wyj¹tkowoœci miejsca, w jakim przy-
sz³o nam pracowaæ, przygotowaliœmy wspólnie z Jackiem Bo¿kiem,
liderem „Klubu”, szczegó³owy plan dzia³ania.

R
ozpoczêliœmy je wstêpnymi æwiczenia-
mi oraz dyskusj¹ na temat przyczyn po-
wstawania stereotypów, uprzedzeñ i dys-

kryminacji. Uda³o siê nam poruszyæ uczestni-
ków i wywo³ywaæ emocje. Sami jednak nie przy-
puszczaliœmy, ¿e tak wiele zobaczymy i nauczy-
my siê od uczestników warsztatów. Podczas
rozmów s³uchaæ by³o niemal „trzask ³amanych
stereotypów”.

G³êboko poruszy³y nami rozmowy z m³o-
dymi ludŸmi mieszkaj¹cymi w Oœwiêcimiu.
Nigdy nie przypuszczaliœmy, ¿e musz¹ w swo-
im codziennym ¿yciu stale konfrontowaæ siê
z tragiczn¹ histori¹. Niemal ca³a Polska,
a zw³aszcza turyœci ze œwiata, kojarz¹ Oœwiê-
cim jednoznacznie – z by³ym obozem koncen-
tracyjnym w Auschwitz. A ilu ludzi mówi o nim
jako o polskim, a nie niemieckim obozie za-
g³ady? Jak¿e ciê¿ko nieœæ na swych barkach to
brzemiê. Chc¹ przecie¿ ¿yæ, uczyæ siê i bawiæ
jak ich rówieœnicy w innych miastach.

Zadaniem kolejnego eta-
pu by³o zainspirowanie ludzi
do podjêcia przez nich w³a-
snych dzia³añ na rzecz akcep-
tacji wielokulturowoœci i otwar-
toœci na ró¿norodnoœæ. Przed-
stawiliœmy doœwiadczenia
„Klubu Gaja”, które czêsto
w sposób niekonwencjonalny
pozwalaj¹ dotrzeæ z pozytyw-
nym przekazem do bardzo ró¿-
nych ludzi i œrodowisk. Bardzo
czêsto u¿ywamy w tym celu
jêzyka sztuki. Sztuka jest dosko-
na³ym noœnikiem emocji, a za-
razem ³¹czy siê z konkretnym
dzia³aniem, które mo¿e wp³y-
waæ na innych. Mo¿e uœwiada-
miaæ, a czasem nawet zmieniaæ
postawy. Dlatego na zakoñcze-
nie warsztatu uczestnicy mieli

za zadanie w praktyce zastosowaæ jedn¹ z form
artystycznego wyrazu. Przygotowali happening
pt. „Marsz milczenia” – wydarzenie uliczne
mówi¹ce o tym, ¿e choæ ludzie ró¿ni¹ siê od
siebie, wszyscy maj¹ równe prawa. By ca³emu
wydarzeniu nadaæ charakter artystyczny, ka¿dy
przygotowa³ maskê i wybra³ osobê, w której
imieniu wyruszy³ w miasto.

„To robienie masek bardzo nas zjednoczy-
³o, podstaw¹ by³a wspó³praca i zaufanie do
innych, a tak¿e pozwoli³o nam wykazaæ siê
artystycznie” – Natalia Skrzypek.

Oœwiêcim, marzec 2005
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