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Zrób,
co możesz
Z Cecylią Malik, artystką malarką
i aktywistką zaangażowaną w ochronę
przyrody, rozmawia Martyna Słowik

“ Sugerowane cytowanie: Słowik, M. (2022), Zrób, co możesz. Wywiad z Cecylią Malik, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny
głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska,
s. 635–659. za512.uj.edu.pl
Tekst powstał dzięki stypendium dziennikarskiemu przyznanemu Martynie Słowik przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
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Martyna Słowik: Kiedy dowiedziałaś się o kryzysie
klimatyczno-ekologicznym?

Cecylia Malik: Nie pamiętam dokładnego momentu, ale na pewno
było to, zanim ten temat stał się modny. Dopiero od kilku lat mówi się
w mediach o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, wcześniej zwykły
człowiek nie dostawał niemal żadnych informacji.
W 2013 r. podczas akcji Warkocze Białki1 poznałam Jacka Bożka
z Klubu Gaja2. Mówił o tym, że idziemy w stronę przepaści, że gatunki
giną w zastraszającym tempie, temperatura podnosi się bardzo szybko,
a np. świerkom już jest w Polsce za gorąco. Między innymi pod jego
wpływem przestałam jeść mięso i zaczęłam interesować się bioróżnorodnością i stanem środowiska. Później poznałam Ewę Sufin-Jacque
mart, działaczkę partii Zieloni, jedną z inicjatorek Koalicji Ratujmy
Rzeki3. To były 2 osoby, które stały się dla mnie autorytetami.
Jakie emocje wzbudziła w tobie informacja o tym, że
z klimatem jest bardzo źle?

Nie będę ukrywać, że jak czytałam – i czytam – na różnych fejsbukowych profilach wszystkie przerażające rzeczy o katastrofie klimatycznej,
to dopadają mnie bezradność, niepokój i lęk. Zaczynam się zastanawiać, co będzie z naszym światem za 10 lat, jak on będzie wyglądał.
Mam przecież dzieci i martwię się o ich przyszłość. Ale zawsze wtedy
przypominam sobie o mądrej maksymie Jacka Bożka4: „Jutro nowy
dzień – zrób, co możesz”. Robię rzeczy, które mogę zrobić, i traktu-

1
2
3

4

Warkocze Białki (2013): warkoczebialki.blogspot.com [dostęp: 5.05.2021].
„Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoXXI wieku”,
Klub Gaja (2021), O nas: klubgaja.pl/o-nas [dostęp: 5.05.2021].
„Koalicja skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny”, Koalicja
Ratujmy Rzeki (2017), Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR): ratujmyrzeki.pl/o-koalicji/deklaracja-koalicji-ratujmy-rzeki [dostęp: 5.05.2021].
Z Klubu Gaja – zob. przyp. 2.
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Ilustracja 1. Cecylia Malik, Warkocze Białki (2013). Akcja artystyczna i protest
w obronie rzeki Białki przed regulacją, Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym w Krakowie. Współorganizacja: Galeria Bunkier Sztuki. Fot. Mieszko
Stanisławski
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ję to jako swoją cegiełkę, własny wkład w naprawę sytuacji. Oprócz
codziennej pracy zawodowej, różnych obowiązków każdy może taką
cegiełkę dołożyć. Każde drzewo, najmniejsza rzeczka, każda zielona
polana, każda petycja wysłana w obronie czystego powietrza to już
bardzo dużo. Warto o tym pamiętać.
Ktoś może stwierdzić, że to przesada – jedno uratowane
drzewo nie zatrzyma przecież katastrofy klimatycznej.

Nieprawda, nie ma w tym żadnej przesady! Jeśli gdzieś zostały las, mokradło, bagno czy drzewo, które obniżają temperaturę i magazynują
wodę, to w czasach zmian klimatycznych jest to zupełnie bezcenne.
Nie możemy pozwolić sobie na zniszczenie żadnego obszaru natury.
To właśnie te konkretne drzewa, rzeki, mokradła w miejscach, w których żyjemy, mieszkamy, będą nas realnie chronić. Bardzo w to wierzę.
Takie podejście jest mi bliskie nie tylko na poziomie umysłu, ale na poziomie emocji i uczuć. Piękno i wynikające z niego miłość i szczęście
to podstawowe rzeczy, które trzymają mnie przy życiu. Zajmuję się
ochroną pięknego krajobrazu i pięknego świata, bo jest mi niezbędny do szczęścia. Wierzę, że to, co mam najbliżej i o co dbam, uratuje
mnie, gdy świat stanie się nieznośnie gorącą, czteropasmową betonową
autostradą.
Która z klimatycznych kwestii jest dla ciebie
najważniejsza?

Każda, która dotyczy piękna. Nie zajmuję się transformacją energetyczną, bo na tym się nie znam.
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Ilustracja 2. Cecylia Malik, 365 drzew (2009–2010). Sto dziewięćdziesiąte
pierwsze drzewo, buk, 3 kwietnia 2010 r., Las Wolski w Krakowie.
Źródło: archiwum artystki
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Zaczęło się w 2010 r. od akcji artystycznej i performansu
365 drzew5. Dlaczego zaczęłaś chodzić po drzewach?

Inspiracją stała się dla mnie powieść Itala Calvina z 1957 r. Baron
drzewołaz 6. Akcja książki dzieje się w XVIII w. w Ligurii w fikcyjnym
miasteczku Omborosa. To historia barona, który jako chłopiec zbuntował się przeciwko rodzinie, wszedł na drzewo i postanowił nie zejść
do końca życia.
Ta akcja była moją prywatną rebelią i małym buntem. Od września
2009 r. codziennie wspinałam się na inne drzewo. Akcja trwała równo rok, zdobyłam 365 drzew. Rezultatem projektu jest 365 barwnych
fotografii i album wydany przez Fundację Bęc Zmiana7. Codziennie
długo szukałam drzewa, odpowiedniego tła i kontekstu, w którym się
ono znajduje. Następnie dobierałam ubrania – to był ważny, kolorowy
akcent. Wspinałam się na drzewa i doświadczałam przyrody wszystkimi zmysłami.
Już wtedy myślałaś o ochronie klimatu i obronie drzew
przed wycinką?

Nie, ale dzięki tej akcji poznałam ekologów, przyrodników, aktywistów
miejskich walczących o zieleń. Od jednego z nich, Mariusza Waszkiewicza z Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody8, dowiedziałam
się o planach zniszczenia krakowskiego Zakrzówka. Spory dotyczące
zabudowy okolicznych działek toczyły się już od lat i toczą się nadal.
Wraz z innymi mieszkańcami miasta nieraz brałam udział w protestach
przeciwko tej zabudowie, na której zyskują tylko deweloperzy i urzęd-

5
6
7
8

Malik, C. [b. r.], 365 Drzew to akcja artystyczna, performens w przestrzeni publicznej
i fotografia: cecyliamalik.pl/365Drzew.html [dostęp: 5.05.2021].
Calvino, I. (1957/1964), Baron drzewołaz. Tłum. Sieroszewska, B. Warszawa: Czytelnik.
Malik, C. (2011), 365 drzew. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
„Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest powszechnie uznane za organizację
o największym doświadczeniu i skuteczności w działaniach strażniczych związanych z ochroną przestrzeni publicznej w okolicach Krakowa”. Towarzystwo na Rzecz
Ochrony Przyrody [b. r.]: tnrop.most.org.pl [dostęp: 5.05.2021].
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nicy miejscy, a mieszkańcy tracą – zabiera się nam dostęp do pięknego
zalewu, w dodatku plany zabudowy zagrażają występującemu na tym
terenie gatunkowi chronionego węża – gniewosza plamistego.
W 2011 r. w obronie Zakrzówka przeprowadziłaś
akcję społeczno-artystyczną Modraszek Kolektyw9.
Na czym polegała?

Ten przepiękny protest wymyśliłyśmy razem z moją siostrą Justyną
Koeke – sztuka została wykorzystana do mówienia o czymś ważnym.
Modraszek Kolektyw to grupa artystów i aktywistów, która bez żadnej
instytucji, bez żadnego budżetu, tylko za pośrednictwem Facebooka
i bloga namówiła całe miasto, by wzięło udział w zlocie i manifestacji,
które były zarazem performansem w przestrzeni publicznej.
Plan był taki, żeby zebrać kilkaset osób z błękitnymi skrzydłami
na Zakrzówku, tam nakręcić wideoklip pokazujący piękno zalewu i jego
okolicy, a następnie sfrunąć pod Urząd Miasta i podczas błękitnej manifestacji upomnieć się o prawo do ogólnodostępnej zieleni. Uświadomić
sprawującym władzę, że miasto to nie firma, a krajobraz nie jest rzeczą
na sprzedaż. Zrobiliśmy kilkadziesiąt par skrzydeł, ale okazało się, że
ludzie – dzięki mediom społecznościowym – odpowiedzieli na apel
i wielu z nich przyszło z już własnoręcznie zrobionymi skrzydłami.
To było niesamowite! Te skrzydła stały się symbolem demokracji i wiary, że mamy wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy. Miasto nie jest
własnością urzędników i deweloperów, tylko wszystkich mieszkańców.

9

Modraszek Kolektyw (2012): modraszekkolektyw.blogspot.com [dostęp: 5.05.2021];
„A dlaczego motylki modraszki? Bo to one właśnie zamieszkują sporną łąkę między
ulicą Wyłom i św. Jacka. […] Teraz ważą się losy modraszkowej łąki, czy będzie terenem budowlanym czy zielenią publiczną”, Modraszek Kolektyw (2011), Zaczynamy!:
modraszekkolektyw.blogspot.com/2011/05/zaczynamy_15.html [dostęp: 5.05.2021].
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Ilustracja 3. Cecylia Malik i Justyna Koeke, Modraszek Kolektyw (2011).
Akcja w obronie krakowskiego Zakrzówka przed zabudową.
Fot. Bogdan Krężel
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To podczas obrony Zakrzówka postanowiłaś, że będziesz
bronić rzek, jezior, zalewów i wszystkiego, co jest
związane z dostępem do wody?

Nie, takiego postanowienia nie było. Nie mam przygotowanej żadnej
listy najważniejszych dla mnie problemów klimatycznych, ale rzeczywiście jedna akcja prowadzi mnie często płynnie do drugiej – poznaję
ludzi z pasją, ekspertów od ochrony przyrody, którzy opowiadają mi
coś, co mnie porusza, kierują moją uwagę na kolejne ważne tematy
i palące kwestie.
Podczas akcji Modraszek Kolektyw konsultowałam swoje wypowiedzi z doktorem Kazimierzem Walaszem, który jest jednym z najlepszych znawców krakowskiej przyrody. Powiedział, że jeśli interesuje
mnie dzikie życie miasta, to ono najlepiej widoczne jest nad rzekami.
Zapytał, czy wiem, ile w Krakowie jest rzek. Nie potrafiłam wymienić
wszystkich. Doktor Walasz opowiedział mi, że aby je wszystkie policzyć,
wraz z gatunkami zwierząt, które w nich występują, wędrował wzdłuż
nich, bo to one są korytarzami przyrodniczymi. Rzeki są też niestety
wysypiskami śmieci i miejscem nielegalnego odprowadzania ścieków,
niedostępnymi kulisami miasta. Po tej opowieści postanowiłam, że
spłynę wszystkimi krakowskimi rzekami, a doktor Walasz został moim
przewodnikiem. Podczas tych wypraw opowiadał o planie przeciwpowodziowym dla górnej Wisły i tym, jak za pieniądze Unii Europejskiej
betonujemy i dewastujemy rzeki, strumyki i potoki. Dla wykonawców
i podwykonawców to świetne zlecenia, kasa płynie szerokim strumieniem, w przeciwieństwie do rzek, które już ledwo płyną. Firma ma
zlecenie na rok i betonuje, interes się kręci, a nikt nie reaguje.
No właśnie, dlaczego nikt nie reaguje?

Ludzie nie mają świadomości, co się dzieje. Jesteśmy bardzo oderwani
od przyrody, często nie wiemy, że betonowanie czy regulowanie rzeki
szkodzi jej i nam. Prowadzi do susz i powodzi, wymierania gatunków
ryb, zaburzenia naturalnej retencji, uciekania wody z krajobrazu. Nie

18. Zrób, co możesz

Ilustracja 4. Cecylia Malik, 6 rzek (2011–2012). Fot. Piotr Dziurdzia
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mamy też świadomości, że polityka może w jakikolwiek sposób od nas
zależeć.
Polityka rzeczna i wodna naszego kraju stosuje rozwiązania
z XIX w., co w dobie zmian klimatu jest niedopuszczalne. Polecam
świetny film dokumentalny Wisła.
Ludzie nie mają świado
Między rzeką a kanałem10. Niemieccy
mości, co się dzieje.
eksperci opisują w nim, na czym pole-

 esteśmy bardzo oderwani
J
od przyrody. Nie mamy też
świadomości, że polityka
może w jakikolwiek sposób
od nas zależeć.

ga efektywne ratowanie miast przed
powodzią. Jedynym opłacalnym sposobem jest przywrócenie meandrów,
mokradeł, odtworzenie terenu, zostawienie trochę naturalnej przestrzeni
rzece. W innych krajach europejskich,
takich jak Niemcy czy Litwa, rzeki się rozkuwa, uwalnia od betonu,
likwiduje zapory i sztuczne zbiorniki retencyjne, bo już od dawna
eksperci mówią, że one szkodzą, pozbawiają nas wody, a ich utrzymanie pochłania ogromne pieniądze. Z powodu naszej ludzkiej ignorancji pozbawiamy się wody, przekreślamy też istnienie stworzeń, które
są potrzebne w ekosystemie.
Co zobaczyłaś podczas tamtego spływu
krakowskimi rzekami?

Płynęłam ręcznie robioną łódką albo pontonem. Nazwałam ten projekt
6 rzek11. Na przedmieściach, zanim rzeki wpływały w miejską przestrzeń, meandrowały przez las, były czyste, widać było na ich dnie
kamyki. Czułam się jak na wakacjach. W miejscu, gdzie rzeka wpływała
do miasta i jej koryto przechodziło w wybetonowane, wyregulowane, od razu robił się z niej śmierdzący ściek, śliski i obleśny. Wtedy

10
11

Wisła. Między rzeką a kanałem (2014). Scenariusz i realizacja Krzyżański, M. Film
dokumentalny: youtube.com/watch?v=QgGgd8x3PMU [dostęp: 5.05.2021].
Malik, C. [b. r.], 6 Rzek: cecyliamalik.pl/6rzek.html [dostęp: 5.05.2021].
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Ilustracja 5. Wodna Masa Krytyczna (2012–obecnie). Akcja rozpoczęła się
podczas Festiwalu Artboom jako happening Cecylii Malik, Małgorzaty
Niecieckiej i Martyny Niedośpiał. Stała się coroczną krakowską imprezą,
obecnie organizowaną przez Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka.
Przez lata tworzyli ją: Bartolomeo Koczenasz, Jakub Wesołowski, Cecylia Malik, Piotrek Dziurdzia i Małgorzata Nieciecka-Mac. Fot. Mateusz
Torbus (2014)
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na własne oczy przekonałam się, że regulacja rzek niszczy ich zdolność
do samooczyszczania. Tracą niesamowite życie, które mają w sobie.
Wyprawy tropem krakowskich rzek były początkiem twoich
akcji i projektów związanych z rzekami w całej Polsce.
Kilka lat po tej powstały Siostry Rzeki12, czyli głośna akcja
w obronie Wisły i polskich rzek przed planami regulacji
i przegradzania.

Najpierw były wspomniane już Warkocze Białki. Upletliśmy w obronie
rzeki Białki 6 km warkoczy, które wieźliśmy na przyczepie samochodowej. Wcześniej zrobiliśmy z tych uplecionych warkoczy wodospad
z wieży ratuszowej w Krakowie – nawet ona upominała się o rzeki.
Później była Wodna Masa Krytyczna13, działy się różne rzeczy w moim
życiu, aż przyszedł rok 2016 i nastały rządy osławionego ministra środowiska Jana Szyszki. To był czas skandalicznych wycinek w Puszczy
Białowieskiej14 na podstawie tzw. lex Szyszko15. Polacy mogli bez żadnych zezwoleń i kontroli wycinać drzewa, gdzie tylko chcieli. Urodziłam
wtedy mojego syna Ignacego. Mimo że byłam już znana w całej Polsce
z ekologicznych happeningów, trudno było mi z małym dzieckiem
zrobić coś wielkiego. Jednocześnie czułam, że nie mogę bezczynnie
na to patrzeć. Przyszedł mi do głowy pomysł na performans z Ignasiem
na rękach. Usiadłam na pniu ściętego drzewa, zaczęłam karmić syna.
12
13
14

15

Siostry Rzeki (2020): siostryrzeki.wordpress.com [dostęp: 5.05.2021].
Malik, C. [b. r.], Wodna Masa Krytyczna – obywatelski performans na Wiśle od 2012
roku: cecyliamalik.pl/WodnaMasa.html [dostęp: 5.05.2021].
Por. Nauka dla przyrody (2017), Naukowcy za ochroną Puszczy Białowieskiej przed
wycinką: naukadlaprzyrody.pl/2017/01/07/naukowcy-za-ochrona-puszczy-bialowieskiej-przed-wycinka [dostęp: 5.05.2021].
Tak zwane lex Szyszko obowiązywało w Polsce od stycznia do czerwca 2017 r. i „nazywano tak nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zwalniała osoby fizyczne
z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Szacuje się, że ścięto w tym czasie nawet
do 3 mln drzew. Jurszo, R. (2019), Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez
kontroli [RAPORT], OKO.press: oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport [dostęp: 5.05.2021].
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Ilustracja 6. Cecylia Malik, współorganizacja: Anna Grajewska, Matki Polki na
wyrębie (2017) . Akcja społeczno-artystyczna przeciwko lex Szyszko –
liberalizacji prawa do wycinek drzew. Performans w Parku Lotników
w Krakowie, 4 marca 2017 r. Fot. Tomasz Wiech
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Dołączyły do mnie inne matki karmiące i tak powstały Matki Polki
na wyrębie16. Ikoniczną fotografię 9 mam karmiących swoje dzieci
na pniach ściętych drzew zrobił Tomasz Wiech17. Opublikowały ją
najważniejsze media w Polsce. To zdjęcie stało się ilustracją protestu
wobec tego, co robił ówczesny minister środowiska.
Matki Polki na wyrębie pojechały nawet na skargę
do papieża Franciszka18. Dlaczego?

Chciałyśmy nagłośnić to bezprawie, które działo się w Polsce. Wręczyłyśmy papieżowi Franciszkowi raport, w którym była mowa zarówno
o wycinkach drzew, jak i tym, w jaki sposób – w majestacie prawa – rzeki
i wody w Polsce są dewastowane. Wtedy też wraz z innymi matkami
Polkami podjęłyśmy decyzję, że zajmiemy się walką o polskie rzeki.
W 2017 r. powstały Siostry Rzeki.
Dlaczego tak się nazwałyście?

Nazwa się utarła, gdy z moją przyjaciółką, dziennikarką Gosią Nieciecką-Mac, robiłyśmy program o Wiśle dla TVP Kultura19. Kiedy go
przygotowywałyśmy, jeździłyśmy po całym kraju. Trafiłyśmy m.in.
do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Znalazłam w nim niesłychaną, przepiękną drewnianą figurkę, która była personifikacją Wisły
oraz jej dopływów: z dziobu łódki wyrastała figura kobiety z otwartą
buzią, mokrymi włosami, a po obu stronach burty znajdowały się głowy
bliźniaczo do siebie podobnych kobiet-dopływów Wisły. Byłam zachwy16
17

18

19

Malik, C. [b. r.], Matki Polki na Wyrębie: cecyliamalik.pl/matkiPolkiNaWyrebie.html
[dostęp: 5.05.2021].
Zob. wini//ec/jb (2017), Karmią piersią na pniach ściętych drzew. Protest przeciwko
wycince, TVN24: tvn24.pl/krakow/matki-polki-na-wyrebie-protestuja-przeciwko-wycince-ra720931-2461046 [dostęp: 5.05.2021].
RR (2017), Matki Polki na wyrębie już u Franciszka! Przekazały mu raporty [ZDJĘCIA],
Gazeta Wyborcza: krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21925178,matki-polki-na-wyrebie-juz-u-franciszka-przekazaly-mu-raporty.html [dostęp: 5.05.2021].
Vistuliada (2017). Reż. Malik, C., Nieciecka-Mac, M. Serial dokumentalny: vod.tvp.pl/
website/vistuliada,34272130 [dostęp: 5.05.2021].
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Ilustracja 7. Antoni Kamiński, Wiślany orszak, rzeźba ludowa, woj. mazowieckie, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Rzeźba przedstawia Wisłę oraz jej
lewe i prawe dopływy, zainspirowała Cecylię Malik do wymyślenia akcji
Siostry Rzeki. Fot. Cecylia Malik
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cona i powiedziałam do Gochy: „Zobacz, siostry-rzeki!”. Ogromnie się
wzruszyłam, gdy zobaczyłam rzeki jako kobiety. Pomyślałam wtedy,
że na ratunek Wiśle nie przybędą ludzie, tylko inne rzeki wezmą ją
w obronę, a my udzielimy tym rzekom głosu. Później była rozkmina,
jak to zrobić. Wymyśliłam tabliczki z nazwami rzek, podobne do tych,
które widzimy, gdy przejeżdżamy nad jakąś rzeką.
Skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych, jesteś artystką,
a od pewnego czasu – artystką-aktywistką. Twoim zdaniem
sztuka powinna być zaangażowana?

Sztuka nie może być inna niż ludzie, którzy ją robią, więc wszystko
zależy od tego, jak zaangażowany/zaangażowana jest artysta/artystka.
Dużo zależy od jego/jej osobowości. Sztuka musi po prostu mówić
o jakiejś prawdzie, być autentyczna. Ale jak popatrzymy szerzej, to
widać, że sztuka bardzo często jest zaangażowana. Artyści walczący
istnieli od zawsze. Lubię przypominać przykład Jana Matejki, który
bardzo się wkurzył, gdy w Krakowie postanowiono zburzyć klasztor
Duchaków w miejscu, gdzie dziś stoi Teatr im. Juliusza Słowackiego.
Z tego powodu zrzekł się honorowego obywatelstwa miasta Krakowa
i podobno przeklął miejsce nowej budowy. To pokazuje, że był społecznikiem i aktywistą20.
Takie postacie stanowią dla ciebie inspirację?

Matejko akurat nie, ale ucieszyłam się, gdy dowiedziałam się o jego
buncie.
Bardzo lubię artystów społecznie zaangażowanych. W liceum
plastycznym zafascynowałam się pracami Krzysztofa Wodiczki. Poruszyła mnie zwłaszcza ta, w której ożywił Wieżę Ratuszową w Krakowie
głosem polskich Innych: narkomanów, homoseksualistów, bezdom-

20

Ziejka, F. (2008), Ocalić dla potomnych narodowe pamiątki… O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie w XIX wieku, „Małopolska”, 10, s. 19.
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nych, zarażonych wirusem HIV, na sam budynek rzutując jedynie gesty
ich rąk21. Jego prace wykorzystują przestrzeń publiczną do projekcji,
w których poruszane są tematy społeczne i polityczne. Wielkie wrażenie zrobiły też na mnie prace Pawła Althamera22. Taka sztuka mnie
porusza, jest głęboko humanistyczna.
Żeby w cokolwiek się zaangażować, trzeba chyba
przełamać obojętność, a trudno oprzeć się wrażeniu,
że to choroba XXI w.

To prawda, często pozostajemy obojętni. Czasami trudno się dziwić –
zewsząd zalewa nas masa informacji, czasami zupełnie ze sobą sprzecznych. Nie wiemy, komu i w co wierzyć, co jest ważne, a co nie. Wolimy
się więc wycofać, nie wychylać.
Wystarczy pomyśleć tylko o ostatnich 10 latach, żeby zauważyć,
jak bardzo rzeczywistość się zmieniła. Gdy organizowaliśmy Modraszek
Kolektyw w 2011 r., bez problemu mogliśmy się przebić do mediów
z przekazem. Wtedy w telewizji pokazywali wszystko, co działo się
w kraju, byle była jakaś sensacja. Teraz jest mnóstwo przemilczeń, ktoś
politycznie decyduje, co się pokaże, a co zupełnie pominie i o czym
świat się nie dowie. Dzisiaj nie ma żadnej gwarancji, że uda się nagłośnić
to, co jest ważne. Konkurujących mediów i przekazów jest ogromnie
dużo, algorytmy mediów społecznościowych się zmieniają. Facebook
z jednej strony umożliwia nam, aktywistom, organizowanie się i walkę, ale jest też wykorzystywany przez populistów, którzy głoszą tezy
sprzeczne z tym, co mówi nauka. To bardzo trudna rzeczywistość dla
prawdy i aktywizmu.

21

22

Zob. Czubiak, B., Wodiczko, K. (2011), Krzysztof Wodiczko. Sztuka domeny publicznej.
Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, s. 11, s. 116–119: issuu.com/fundacjaprofile/docs/
krzysztof_wodiczko._sztuka_domeny_publicznej_pl_en [dostęp: 5.05.2021].
Zob. np. Culture.pl [b. r.], Paweł Althamer, Culture: culture.pl/pl/tworca/pawel-althamer [dostęp: 5.05.2021].
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Może aktywizm wcale nie jest tym, czego ludzie
chcą i potrzebują?

Elity polityczne na całym świecie chcą utrzymać stary porządek rzeczywistości. Walczą, żeby było tak, jak było, ponieważ tak było im
wygodnie. Ale starego porządku nie da się i nie
Starego porządku
można utrzymać, bo wtedy świat się skończy.
nie da się i nie
można utrzymać,
bo wtedy świat się
skończy. Wszystko
musi się zmienić.
Indywidualizm
w budowanie wspólnoty i opiekę. Hierarchia – we współpracę.
Rywalizacja – we wrażliwość i solidarność.
Inne wartości muszą
zyskać na znaczeniu.

Wszystko musi się zmienić. Indywidualizm w budowanie wspólnoty i opiekę. Hierarchia – we współpracę. Rywalizacja – we wrażliwość i solidarność.
Inne wartości muszą zyskać na znaczeniu. Tylko
wtedy jest szansa na to, że jako gatunek przetrwamy.
Żeby doszło do tej zmiany, musimy działać, więc
aktywizm jest bardzo potrzebny.
Może nasze czasy są trudniejsze, a może wcale
nie? Czasami myślę, że każde pokolenie ma swoje
wyzwania. W każdym stuleciu byli ludzie, którzy
się organizowali, żeby coś zmienić. Może walka
dobra ze złem nieustannie się toczy i każde pokolenie musi mieć swoją bitwę?

Jak zatem, twoim zdaniem, przełamać obojętność – własną,
innych – i zachęcić ludzi do działania?

Ludzie nie wierzą, że oni coś mogą, że coś od nich zależy. Nie wiedzą,
że są np. instytucje, do których można napisać, żeby się poskarżyć,
i dzięki temu coś się może zmienić. Dlatego dobrze jest zrobić coś, co
przypomni nam o naszej sprawczości i mocy. Można zacząć od drobnych rzeczy, np. listu do spółdzielni mieszkaniowej z apelem, aby nie
koszono tak często trawy, stworzono łąkę kwietną itd. Dobrze, jeżeli
ludzie na swoim podwórku, swojej ulicy zaczną się z czymś nie zgadzać
albo będą się wkurzać o to, że np. park jest betonowany, przy ulicy
wycinane są drzewa albo powstaje kolejna inwestycja deweloperska.
Niezgoda, wkurzenie i znalezienie pierwszej instancji, do której można
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się z tym problemem zwrócić, zwykle przywraca poczucie sprawczości. Nabieramy wtedy przekonania, że razem kreujemy rzeczywistość,
a nasza demokracja nie ogranicza się tylko do chodzenia na wybory raz
na 4 lata. Na zachodzie Europy, gdy odbywają się jakieś manifestacje
czy protesty w sprawie, która dotyczy ludzi bezpośrednio, na ulicę wychodzi znacznie więcej osób niż w Polsce. Obywatelskości u nas wciąż
jest bardzo mało, choć to zaczyna się powoli zmieniać. Dlatego dobrze
jest tej sprawczości doświadczyć najpierw na poziomie klasy, szkoły,
spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty pracowników. Od tego zacząć.
Wierzysz, że zdążymy i uda nam się przezwyciężyć kryzys
klimatyczno-ekologiczny?

Nie wiem. Niektórzy znajomi eksperci zajmujący się środowiskiem
mówią, że za 10 lat wszystko pieprznie. Mimo tej smutnej wiedzy wynikającej z badań żyją dalej, awanturują się o resztki przyrody, które zostały i kawałek pięknego świaStaram się mieć nata dla naszych dzieci.
dzieję, że nasze dzieci
Z natury jestem optymistką. Wierzę, że uda
będą jeszcze dobrze,
nam się spowolnić proces ocieplania klimatu i zapięknie i bezpiecznie
adaptować do zmian, które już zaszły. Staram się
żyły. Robię, co mogę,
mieć nadzieję, że nasze dzieci będą jeszcze dobrze,
żeby tak było.
pięknie i bezpiecznie żyły. Robię, co mogę, żeby tak
było. Myślę, że trzeba cieszyć się z tego, co jest, z tego, co mamy. Rzeczywistość tak mnie zaskakuje, że nie mam siły myśleć o przyszłości.
Pamiętasz jakieś przykre sytuacje, których doświadczyłaś
z powodu bycia artystką-aktywistką? Zdarzało się, że ktoś
krzyczał np.: „Wynoś się, nie chcemy tutaj twojej akcji”?

Najbardziej przykrych zachowań doświadczam od urzędników miejskich. Łatwiej jest walczyć z deweloperem niż z urzędnikami miejskimi, którzy są przecież opłacani z naszych podatków i powinni wspierać
nasze działania. W Krakowie spotkaliśmy się ze straszną arogancją
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władzy. Gdy robiliśmy pokojową pikietę na Zakrzówku w ramach oddolnego ruchu, Akcja Ratunkowa dla Krakowa23, który powstał, aby
ratować krakowską przyrodę, ktoś nasłał na nas policję24. To było bardzo przykre. Jako aktywistki i aktywiści bardzo często doświadczamy
ze strony urzędników miejskich arogancji, buty,
Intuicja mówi mi,
ignorancji, obśmiewania. A przecież wyręczamy

że zmianę i rewolucję muszą przeprowadzić dziewczyny i kobiety.

urzędników w bardzo wielu kwestiach. Teraz oni
chwalą się na całą Polskę, że np. Kraków stał się
wolny od smogu, a to przecież zasługa ruchów miejskich i obywateli miasta. Władza przez długi czas
ignorowała ten problem, udawała, że go nie ma.
Gdyby sami mieszkańcy i aktywiści uporczywie nie walczyli o czyste
powietrze, nie pracowali po nocach, nie protestowali, nie składali petycji, to zakazu palenia węglem by nie było. Ci sami ludzie, którzy
sprzedali Zakrzówek deweloperom, chwalą się, że robią tam park dla
mieszkańców. Takie sytuacje bolą.
Komu jest łatwiej zajmować się aktywizmem:
kobiecie czy mężczyźnie?

Nie uważam, że istnieje jakaś różnica, ale intuicja mówi mi, że zmianę
i rewolucję muszą przeprowadzić dziewczyny i kobiety.

23

24

„Jesteśmy apartyjną grupą aktywistów i społeczników z całego Krakowa, którzy walczą
o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Nasza grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań
władz Krakowa w tej kwestii”. Akcja Ratunkowa dla Krakowa (2020), O akcji: akcjaratunkowadlakrakowa.pl/o-akcji [dostęp: 5.05.2021].
Por. an (2020), Spontaniczny happening na Zakrzówku. Na miejscu policja i straż miejska, Gazeta Wyborcza: krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25722328,spontaniczny-happening-na-zakrzowku-na-miejscu-policja-i-straz.html [dostęp: 5.05.2021];
Malik, C. (2020), A więc Miasto Kraków nazywa mnie…, Facebook: facebook.com/
cecylia.malik/posts/10221164437756167 [dostęp: 5.05.2021]; Malik, C. (2020), – Pani
Cecylio, przysięgam, ta policja i straż jest tu dziś zupełnie przypadkowo…, Facebook:
facebook.com/cecylia.malik/posts/10221287687357330 [dostęp: 5.05.2021];
Kempf, P. (2020), Polecam dzisiejszą rozmowę…, Facebook: facebook.com/piotrkempf/
posts/200227808052021 [dostęp: 24.01.2021].
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Dlaczego?

Bo do tej pory u władzy byli głównie mężczyźni, to oni kreowali rzeczywistość i coś ewidentnie im nie wyszło. Mężczyźni często się spierają i toczą wojenki o to, kto jest ważny,
a kto ważniejszy. Ustalili tę hierarchię nie
Żeby coś się zmieniło,
tylko między sobą, ale też w przyrodzie.
trzeba zmienić władzę.

Podejść do niej w inny
Ważniejsza jest dla nich bezsensowna drosposób, oprzeć ją na inga wodna i to, żeby statek płynął przez
nych wartościach – emOdrę, bo to pokazuje rzekomą potęgę krapatii, trosce, wrażliwości
ju, niż milion ryb, które zapewniają równa innych, chęci współnowagę ekosystemu. Takie podejście wypracy. I zrezygnować
nika z ignorancji, niewiedzy, ale i pychy.
w dużej mierze z „ja”,
Przecież ryby są częścią naszego życia,
a skoncentrować się
a gdy umrą, to i my umrzemy.
na „my”.
Żeby coś się zmieniło, trzeba więc
zmienić władzę. Podejść do niej w inny
sposób, oprzeć ją na innych wartościach – empatii, trosce, wrażliwości na innych, chęci współpracy. I zrezygnować w dużej mierze z „ja”,
a skoncentrować się na „my”.
Neoliberalny indywidualizm pod wieloma względami był wspaniały, bo mówił, że każdy człowiek jest wolny i może do wszystkiego
dojść sam. To było coś bardzo ważnego, ale teraz trzeba ratować świat
i nasze życie, więc ta wartość się wyczerpała, musi ustąpić miejsca
innym. Wiem, że kobiety mają siłę, mądrość, doświadczenie i intuicję,
żeby tę zmianę dobrze przeprowadzić.
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