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Bo w gruncie rzeczy te najprostsze zjawiska w sztuce 

prowadzą nas gdzieś w Strefę Ciszy. 

Ciszy, a nie kooca sztuki. 

After all it's the simplest phenomena of art 

that guide us somewhere in the Zone of Silence. 

Silence, not the end of art. 

Jerzy Ludwioski 



Aktywna cisza / Active Silence 

galeria działao / gallery of activities 

SMB Imielin,  ul. Marco Polo 1, 02-776 Warszawa, Poland 

 www.galeriadzialan.hg.pl 

17.04 – 10.06.2014 Warszawa / Warsaw 

Zaprosiliśmy do wystawy artystów z 12 krajów; chcemy zaakcentowad wartośd ciszy, jako umożliwiającej 

autentyczną rozmowę i aktywnośd, ciszy jako przestrzeni uwolnionej od presji rutynowego reagowania 

na okoliczności. Ciszy, która nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz szansą wytyczenia w niej drogi. 

We invited to the exhibition artist form 12 countries; we want to accentuate the value of silence that 

allows for authentic conversation and activity. Silence as the space freed from the pressure of routine 

reacting to circumstances. Silence not as an escape from reality, but an attempt to mark a new road in it. 

kuratorzy / curators: Fredo Ojda, Grzegorz Borkowski 

http://www.galeriadzialan.hg.pl/
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Otwarcie wystawy w Galerii Działań / The Opening of Exhibition in Galeria 

Działań (Warszawa, 17.04.2014)

Foto/Photo: Paweł Gutowski

Wystawa w Galerii Działań / Exhibition views in Galeria Działań 
Foto/Photo: Paweł Gutowski

Otwarcie wystawy w Galerii 
Działań / The Opening of 
Exhibition in Galeria Działań
(Warszawa 17.04.2014)
Foto/Photo: Anna Francman & 
Andrzej Bogusz

Otwarcie wystawy w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego / The Opening of Exhibition in Institute of 
Fine Arts of Jan Kochanowski University (Kielce, 19.11.2014) 
Foto/Photo: Arkadiusz Sędek



„Namilczed”, 2014, obiekt z przetworzonym  fragmentem z książki Heinricha Bölla “Doktor Murke zbiera milczenie”, tłumaczonej z 

niemieckiego na polski przez Teresę Jętkiewicz. / "To Put Silence", 2014, Object, excerpts from "Murke's Collected Silences" by Heinrich 

Böll. Translated from German to English by Leila Vennewitz. 

Teodor AJDER (PL)







Zbyt aktywna cisza Teodor Ajder 

Ósmego kwietnia 2009 roku, mołdawski artysta Anatol 
Mătăsaru został osadzony i brutalnie pobity w więzieniu w 
Kiszyniowie. Stało się to w wyniku kilkudniowych 
manifestacji ulicznych, które wybuchły siódmego kwietnia, 
w proteście przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów do 
mołdawskiego parlamentu i w których Mătăsaru brał 
aktywnie udział. Wkrótce po tym w polskim czasopiśmie 
internetowym „Obieg” został opublikowany apel(1) 
skierowany do polskich instytucji kultury proponujący 
konkretną formę wsparcia dla represjonowanego artysty, 
który wówczas przebywał w więziennym szpitalu z 
powodu – jak twierdziła policja – wstrząsu mózgu. Policja 
poinformowała żonę Mătăsaru, że jego spuchnięta twarz 
jest wynikiem bijatyki podczas ulicznych protestów. Jednak 
jego żona twierdziła, że nie jest to prawdą bo 7 kwietnia 
2009 Anatol wrócił do domu po manifestacji bez 
żadnych oznak pobicia. Następnego dnia zaprowadził ich 
dziecko do przedszkola i dopiero później został 
aresztowany. Jego twarz spuchła dopiero w areszcie.(2) Nie 
otrzymał on też prawa do sprawiedliwego procesu i m.in. 
dlatego został wymieniony w memorandum Amnesty 
International dotyczącym naruszenia praw człowieka 
przez policję po wydarzeniach 7 kwietnia 2009. 

An Overactive Silence by Teodor Ajder 

On April 8, 2009, the Moldovan artist Anatol Mătăsaru was 
imprisoned and brutally beaten in a Chişinău prison. He 
took an active part in a few days' street 
demonstrations, that begun on April 7, in protest against 
the falsification of parliamentary elections in Moldova. 
Soon after that, the Polish magazine "Obieg" 
published a solidarity call(1) addressed to the Polish cultural 
institutions proposing a concrete form of support for the 
repressed artist, who at the moment was hospitalized in the 
penal hospital because of a concussion – as the police 
officials claimed. Police informed Mătăsaru's wife, Julieta 
Saviţchi, that Anatol's swollen face was the result of a fight 
during the street protests. However, his wife claimed that 
this could not be true because on April 7, 2009 Anatol 
returned home after the demonstration without any 
signs of beatings. The next day he took their child to the 
kindergarten and later during that day he was arrested. His 
face swelled up while he was imprisoned.(2) He did not 
enjoy the right to a fair trial and, therefore, he was 
mentioned in the Amnesty International memorandum of 
the infringements of the human rights by the 
police during the events that took place immediately after 
April 7, 2009. 



 Fernando AGUIAR (Portugal) 





Paweł BAGIOSKI (PL) 



 Bruce BARBER (Canada) 



 

Bruce Barber 

Urban En-Counters: Tracing the city one 

frame every 12 seconds.  

Using a time-lapse application on his 

iPhone, the artist for several weeks has 

been documenting his peripatetic 

movements throughout the urban core of 

Halifax and uploading them to a social 

media site for public viewing.  The time 

lapse has been tracing the groundscape 

capturing various urban, geographical and 

ecological markers, signs of class, 

degradation, predation and ruin. This 

performance will revisit these documents 

interpreting them through the frame of the 

psycho-geographer caught in the act of a 

recalled derive.  

Duration 30-40 minutes 



Jacek BĄKOWSKI (PL)

Na pisane, 1996/2014, wideo, 22’ oraz zestaw gipsowych odlewów fragmentów ciała z zapisami haiku autora /

Written on, 1996/1014, video , 22' and a set of plaster casts of relevant parts of the body with haiku poems written on them.





John M. BENNETT (USA) 



DOMUS / STREFA CISZY 
Katy Bentall 

„Domus” – mój projekt artystyczny – rozpoczął się w 2008 
roku, kiedy to kupiłam małą działkę przyległą do mojego 
domu u podnóża Skarpy Dobrskiej. Postanowiłam, że moim 
zadaniem będzie dokumentowanie i reagowanie na 
pozostałości małego mieszkanka, które jeszcze stało na tej 
ziemi i należało przez wiele lat do Pani Honoraty Czopek i 
jej rodziny. W ciągu pięciu lat obserwowałam powolne samo 
rujnowanie się tego miejsca i od czasu do czasu 
pozwalałam sobie na dokonywanie nieco fanaberyjnych i 
spontanicznych interwencji oraz przypadkowych i 
tymczasowych wzbogaceń. 

„Bo w gruncie rzeczy te najprostsze zjawiska w sztuce 
 prowadzą nas gdzieś w Strefę Ciszy. 

     Ciszy, a nie końca sztuki.” 

 Jerzy Ludwiński 

DOMUS / SILENT ZONE 
Katy Bentall 

"DOMUS" my art project began in 2008, when I bought a 
small piece of land on the Dobrska Skarpa adjacent to my 
house there. I decided that my work would be to 
document and respond to the remains of the small dwelling 
that still stood on this land and had belonged for many 
years to a lady named Pani Honorata Czopek and her 
family. Over the past five years I have watched the slow 
ruination of this small home and at times allowed myself to 
make some rather whimsical interventions and random 
placements and temporary additions... 

Katy BENTALL (PL)



  Iza BICK-BAGIOSKA (PL) 



Krystyna BORKOWSKA (USA) 

Cztery specjalnie wybrane pocztówki  zostały pokryte na stronie z 
obrazkiem płatkami srebra a następnie, jak zwykłe pocztówki,  
wysłano je do organizatorów wystawy. Obrazy na wszystkich 
 czterech pocztówkach przed zasłonięciem ich srebrem,  odnosiły się 
w jakimś sensie do przestrzeni ciszy. Jak przewidywano, w  trakcie 
pocztowej podróży na powierzchniach folii powstały nieuniknione 
drobne zarysowania i inne oznaki ich przechodzenie z rąk do rąk.  
Drugi zestaw takich samych pocztówek, identycznie pokrytych 
płatkami srebra, został staranie zapakowany w kopercie i przesłany 
do organizatorów w przesyłce maksymalnie chroniącej je przed 
uszkodzeniami.  
Obydwa zestawy pocztówek zaprezentowano razem na wystawie w 
sposób umożliwiający dokładne porównanie tych podróżujących bez 
ochrony i tych zabezpieczonych przed uszkodzeniami.  
Wszystkie mają na sobie płatki ciszy, a każda z nich jest nieco inna, bo 
idealna cisza jest tylko abstrakcyjnym pojęciem, a każda realna cisza 
jest odmienna. 
……….. 

Four, specifically chosen,  postcards were covered by a silver leaf and 
sent to the organizers of the exhibition . Images on all four postcards 
covered with silver relate in some way to the space of silence. As 
anticipated, inevitable minor scratches and other signs of their 
passage from hands to hands left marks on their surface. 
The second set of the same postcards, identically covered with silver 
leaves, was carefully cushioned and packed  in an envelope and also 
sent to the gallery.  
Both sets of postcards were presented together at the show in a way 
that allows accurate comparison of those traveling without 
protection and those protected from damage.  
All images were covered by petals of silence, and each varies a little, 
because perfect silence is only an abstract concept, and each real 
silence is different. 



  Grażyna BOROWIK (PL) 

"Active Pause" 



"Przed i Po" "Za ścianą" 

"Kroki w świątyni" 



Izabella BRYZEK (Great Britain)



Jan CHWAŁCZYK (PL) 



Ryosuke COHEN (Japan) 



Andrzej CIESIELSKI (PL)



Czytelnia / Reading Room: Teodor AJDER, 

Katy BENTALL, Jacek LILPOP, Jacek KASPRZYCKI



Janusz DUCKI (PL) 



Meta... Lewitacja  I, Ver II – Wrocław, Andrzej Dudek - Dürer  żywa 
rzeźba, performance metafizyczny, 2011 fotografia, druk cyfrowy 

Andrzej DUDEK-DURER (PL)

Trans ...  Medytacjo - Lewitacja  II , Andrzej Dudek - Dürer  żywa rzeźba, 
performance metafizyczny, Wenecja  2011 fotografia, druk cyfrowy 



Jerzy DERKACZ (PL) 



 Petra DEUS (Germany) 
Photo part of performance and installation "Ice-sense" 



Leopold DUSZKA-KOŁCZ (USA) 





*** 93 

szaleństwo czy metoda? 
tego nie wiem 

pozostał świat 
 bez wyboru 
 dookoła 

i niepewność 
co we mnie się kryje 

przez wiele lat 
 moje cienie 
 stawały się 
 prawdziwsze 
 na ścianach 
 tego więzienia 

kiedy ja 
byłem 
już 
tylko zwidzeniem 

w porannych światłach 
 reklam, 
 rajski ogród 
 przemienia się 
 w parking 

i kiedy gołębie 
 na żyrandolach 
 zasypiają, 
 późnym wieczorem 
 jest tutaj kino 

Notatki fotograficzne i tekstowe ze zbioru pt. „Odpoczywanie w Punkcie Lagrange’a” Leopold Duszka–Kołcz, New York, 27 Kwietnia 2013 godzina 17:01 



Jacek DYRZYOSKI (PL) 



Anna FRANCMAN (PL) 

Anna FRANCMAN (PL) 



Ferment,  2014, silent video, 4’53’’ 



Giovanni FONTANA (Italy) 

"Waiting" 



Klaus GROH (Germany) 



Alojzy GRYT (PL) 



Marcin HARLENDER (PL)



Obiekt 

Wewnątrz małego, wypełnionego wieloma 

sprzętami i pakunkami magazynku Galerii Działao 

na zwykłym dwużyłowym kablu zamontowana 

jest na wysokości 1,5 m żarówka 40W.  

Nieco powyżej żarówki na jednej z żyłek kabla 

podłączyłem zwykły starter-przerywacz od 

tradycyjnych jarzeniówek. Istotna jest 

nieregularnośd przekazywanego sygnału. Obiekt 

uzupełnia mały radioodbiornik z zakresem fal 

krótkich, który po nastrojeniu na odpowiednią 

częstotliwośd reaguje na impuls przerywacza, 

wykazując jednocześnie jego radiową  aktywnośd. 

Właśnie ta dośd tajemnicza współpraca stanowi 

istotę tego urządzenia. 

An Object 

Inside the small, filled with many appliances and 

packages magazine of the Gallery of Actions, on 

an ordinary double cable, 40W bulb is mounted at 

a the height of 1.5 m.  

Slightly above the bulb, on one of the strands of 

cable, I’ve connected a regular starter-interrupter 

of traditional fluorescent tubes. The irregularity 

of the transmitted signal is essential in this case. 

This object is complemented by a small radio with 

short wave range, which when tuned to the 

correct frequency responds to the impulse of the 

interrupter, while demonstrating its radio activity. 

This rather mysterious cooperation is the essence 

of this device. 



  John HELD jr (USA)



Małgorzata IWANOWSKA – LUDWIOSKA (PL) 

Jest to fotografia ze studiów Jurka w Lublinie, widziałam ją 

dwa razy w życiu. 

Raz w jego lubelskim mieszkaniu przez moment, a drugi raz 

po wielu latach w pliku zdjęd będących własnością śp. 

Urszuli Czartoryskiej i przesłanych mi przez Jej Córkę. 

Myślałam, że zdjęcie zrobił Tadeusz Rolke i niedawno 

mailem spytałam go o to, ale zaprzeczył. 

Zdjęcie jest bardzo piękne, prześwietlone światłem, Jurek 

czyta - jest niezwykłe. Na zawsze pozostanie tajemnicą kto i 

kiedy je zrobił. 

This is a photograph of Jurek Ludwioski from the time of 

his studies in Lublin, which I saw twice in my life.  

Once in his Lublin apartment, just for a moment, and the 

second time after many years in a file owned by  late 

Urszula Czartoryska and sent to me by her daughter - Olga 

Stanisławska. I thought that the picture had been taken by 

Tadeusz Rolke and recently I asked him via email about it, 

but he denied. 

 The picture is very beautiful, overexposed by light, Jurek is 

reading – it is an unusual photograph. It will always remain 

a mystery, by whom and when it was made . 



  Jacek JAGIELSKI (PL) 





Alicja JODKO (PL)

scherzando 199 



Ko De JONGE (Netherlands)



    Wolf KAHLEN (Germany) 



Praca z małymi białymi kamyczkami, podobnie jak w grze GO kładę jeden po 

drugim. Tylko w tej „grze” moim „partnerem” jest czasoprzestrzeo / 

nieskooczonośd. Można powiedzied, iż ta gra polega na znajdowaniu trafnego 

miejsca dla każdego kamienia na określonym obszarze, żeby w koocu ujawniło 

się oblicze przestrzeni, którą czasem odczuwam, którą pragnę wyrazid. 

Myślę sobie i prawie jestem przekonany, iż ten proces może byd podobny do 

budowania ogrodu Zen. Najważniejszą rzeczą jest odczuwanie realności 

przestrzeni i znajdowanie siebie w niej. 

Working with small white stones, like in the game GO I put one after the 

another. But in this "game", my "partner" is spacetime / infinity. One can say 

that this game is to find an accurate location for  each stone in a particular 

area, in order to finally reveal the face of the space, which I sometimes feel, 

which I want to express. I think to myself and I am almost convinced  that 

this process may be similar to building a Zen garden. The most important 

thing is to feel the reality of space and to find yourself in it. 

Koji KAMOJI (PL) 





    Arek KARAPUDA (PL) 

Ashes to ashes 



Heinz KASPER (Germany) 



Jacek KASPRZYCKI (PL) 

 WEHIKUŁ CZASU – NAUKA PŁYWANIA; film wideo w pętli,  10 kartek formatu A4 





WEHIKUŁ CZASU – NAUKA PŁYWANIA 

Przeszło 100 lat temu, w roku 1907 w Poznaniu zbudowano imponującą Synagogę, największą w zachodniej Polsce, która w 

niezmienionym kształcie dotrwała do 1939 roku. W czasie II wojny światowej Niemcy przebudowali ją na pływalnię dla 

żołnierzy Wermachtu. Po wojnie, do roku 2010, pomimo zmian ustrojowych i obyczajowych pływalnia istniała. W 

niedawnym miejscu kultu kąpały się coraz to nowe pokolenia mieszkaoców Poznania.  

Synagoga mieści się współcześnie przy ulicy Wronieckiej i Żydowskiej. Obecnie - zwrócona - Związkowi Gmin 

Wyznaniowych Żydowskich w RP (oddział w Poznaniu) służy jako miejsce do prezentacji, głównie; artystycznych. 

Synagoga ta jako jedyna w Europie i przypuszczalnie na świecie została przez Niemców tak specyficznie zbezczeszczona, a 

stan ten podtrzymywała przez kolejne lata poznaoska społecznośd. Projekt jest artystycznym komentarzem tego faktu. 

W jednym pomieszczeniu galerii wyświetlany jest w postaci pętli film: „NAUKA PŁYWANIA” (10 minut). Obok ukazuję 

pocztówki z ikonografią Synagogi – pływalni, pt.; „Pozdrowienia z Poznania”, w wielu językach oraz zdjęcia współczesnej 

Synagogi z pozostałościami po autentycznej świątyni z roku 1939. 

Inspiracją do prezentacji był m.in. wiersz autorstwa Agnieszki Kuciak Wronieckiej 



Lekcja pływania: „Trzymaj się powierzchni”. 

Od chropawego chloru wargi spierzchły. 

Dłoniom łagodnie stawia opór woda, 

Ciało w niej brodzi jak w żydowskich  brodach. 

Ale łagodny, płynny ruch upartych 

Ramion rozcina jej pożółkłe karty, 

Jakby chciał powiedzied: „ Mamo co się mieni 

Na dnie tej wody jak ławicy cieni?” 

„Przez taką wodę mogą śnid się zmarli. 

A woda woła, żeby ich nakarmid. 

To tylko cienie, które wzięły prysznic 

Pod ścianą płaczu. Gdy je płacz oczyścił. 

Przyszły do domu. Mają zwyczaj na noc. 

Brad kąpiel, tę w obozie obiecaną.” 

„Lecz płyo spokojnie, echo  w tej świątyni 

Nie cichnie, ale nikogo nie wini. 

Pływanie składa i otwiera dłonie 

Jak psalm błagalny, czysto i pokornie. 

Mierzy oddechem jak wersetem świętą 

Przestrzeo (jarmułki dachu jej nie zdjęto). 



 Roberto KEPPLER (Brazil) 



Lise KJAER (USA) 

Cisza, 2014, książka artystyczna & odtwarzacz mp3, dźwięk 2’14’’  /  Silence, 2014, Artist Book & MP3 player, sound 2’14’’ 

Cisza. Słychad liście powoli poruszane przez wiatr. Białośd.   /   Silence. The sound of leaves gently moving in the wind. Whiteness. 



   Krzysztof KLIMEK (PL)



Makoto KOBAYASHI (Japan) 

[Changes 1/2/3/5/…] 



[Changes…/8/13/…] 



Roscislav KOTERLIN (Ukraine) 



Piotr C. KOWALSKI (PL)



  Jacek LILPOP (PL) 

„Niech ci się przyjrzę”  160x 130; wiersz „Łątki” z tomiku BOLESNE 



Wiesław ŁUCZAJ (PL) 



Hanna ŁUCZAK (PL) 

Beyond control, 1994, video loop 



Ryszard ŁUGOWSKI (PL) 



Ruggero MAGGI (Italy) 



Zbigniew MAKAREWICZ (PL) 



Daria MILECKA (PL) 



Jan MIODUSZEWSKI (PL) 



Andrzej MITAN (PL) 






Emilio MORANDI (Italy) 



Ewa MYOSHIN HADYDON (Japan) 

"Amida Budda",  dlugopis, air-brush, zloty tusz. "Bodhisattwa Manjushri",  dlugopis, air-brush, czarny tusz. 



Nyogen NOWAK (Japan) 

"Bodhidharma"- zwoj, tusz na papierze "Fuke"- zwoj, tusz na papierze. 



Adam OBTUŁOWICZ (PL) 



Fredo OJDA (PL) 





Andrzej PARTUM (PL) 

Milczenie awangardowe/ Avant-garde Silence, 1974; fotografia wykonana w czasie realizacji filmu Józefa Robakowskiego 
Żywa galeria / photograph taken at the time of the film Living gallery by Józef Robakowski, 1974/75



Cheryl PENN (South Africa) 



Andrzej PEPŁOOSKI (PL) 



Paweł PETASZ (PL) 





Waldemar PETRYK (PL) 



Justyna PIKULSKA (PL) 





Leszek PRZYJEMSKI (Germany) 



Podpis nieczytelny/ illegible signature (PL) 



PWK (Switzerland) 



Władysław RADZIWIŁŁOWICZ (PL) 



  Tulio RESTREPO (Colombia) 



Józef ROBAKOWSKI (PL) 

Andrzej Partum (PL), Milczenie awangardowe/ Avant-garde Silence, 1974; fotografia wykonana w czasie realizacji filmu Józefa 
Robakowskiego Żywa galeria / photograph taken at the time of the film Living gallery by Józef Robakowski, 1974/75



Grzegorz ROGALA (PL) 



Prysznic, instalacja 

Jest to element tryptyku „Ogieo, woda, powietrze” składającego się z trzech prostych instalacji, 

w których dokonuję zmieszania naszej rzeczywistości z rzeczywistością komputerową.  

W tym przypadku jest  to prysznic dźwiękowy działający jedynie na stojącą pod nim osobę; 

dzięki zastosowaniu ultrakierunkowego systemu audio jest dla innych niesłyszalny. 

Shower, installation 

This is a part of the triptych titled  "Fire, Water, Air" consisting of three simple installations, 

in which I am mixing our reality with the computer’s reality.  

In this case, it is a sound shower acting only for a person who stand under it;  

thanks to use of  an ultra directional audio system, the sound is inaudible to other people. 

Grzegorz Rogala



Nigel ROLF (Ireland) 

Long-Stand 



Agnieszka ROŻNOWSKA (PL) 



Wojciech RÓŻYOSKI (PL) 



„ASTP” 

W trakcie kosmicznego lotu Sojuz - Apollo w lipcu 1975 nastąpiła 
niewytłumaczalna przerwa w przekazie radiowym na Ziemię. 
Próbowano ją wyjaśnid trudnościami technicznymi, chod istnieje 
raport amerykaoskiego astronauty o pojawieniu się w transmisji 
obcego sygnału, który na pewno nie pochodził od dowództwa 
lotu. Na Ziemi słychad było tylko szum, ale podobno astronauci 
odebrali bardzo wyraźny sygnał.  
Misja Sojuz - Apollo obejmowała pierwsze w historii połączenie 
na orbicie elementów statków kosmicznych dwóch paostw; 
amerykaoskiego (kapsuły Apollo) i radzieckiego (kapsuły Sojuz 
19). Łącznie w obu pojazdach leciało 5 astronautów i 
kosmonautów. 

During the flight of the Apollo-Soyuz spacecraft in July 1975, 

there was an inexplicable break in radio transmission on Earth. In 

an attempt to explain this occurrence, the break in transmission 

was blamed on technical difficulties. However, there is a report 

from an American astronaut stating that a foreign broadcast 

signal emerged, which certainly did not come from the command 

of the flight. The only sound heard on Earth was static, but 

apparently the astronauts received a very clear signal.  

The Apollo-Soyuz mission included the first ever joining of 

spacecraft elements while in orbit of two countries; American 

(Apollo capsule) and Soviet (Soyuz capsule 19). In total, the two 

spacecrafts consisted of five astronauts and cosmonauts. 
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Maciej SAWICKI (PL) 



   Alan SCARITT (USA) 
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Ignacy SKWARCAN (PL) 



Marian STĘPAK (PL) 





Małgorzata SZANDAŁA (PL) 



Zbigniew TOMASZCZUK (PL)



Lubomyr TYMKIV (Ukraine) 



Carole WILLBRAND (Germany) 



Krzysztof WOJCIECHOWSKI (PL) 



Anatolij ZWIRZYOSKI (Ukraine) 



Projekt graficzny i redakcja techniczna katalogu wystawy: 

Wojciech Różyoski, Grzegorz Borkowski 

Warszawa 2014 

Wystawa Aktywna cisza zrealizowana została dzięki wsparciu 

Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Imielin 

i Wydziału Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Warszawa-Ursynów 

W przypadku problemów technicznych z odtworzeniem materiałów na  stronach 6, 73, 99, zobacz katalog 

„Multimedia” na tej płycie, który zawiera: materiały audio, wideo oraz zdjęcia z wystawy. 

In a case of technical problems with reconstruction materials on pages 6, 73, 99, see the  store “Multimedia" on 

the disc, which includes: the audio material, video and pictures from the show. 
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