


 Wszystkie projekty i działania ENSI Art wyrażają uznanie dla człowieka i jego kultury.

 Zwracają uwagę na piękno, godność i wielkość pojedynczych ludzi, a także całych społeczeństw.

 Wyrażają głęboką wiarę w imperatyw moralny i uznają wartość metafizycznego poruszenia.

 Ufamy sztuce, ponieważ otwiera serca, dociera do oczu i jest ludzkim wysiłkiem, który „może więcej”.

 Projekty i działania realizowane są w ramach programu
„Strefa Sztuki – ENSI ART”

przygotowanego przez firme ENSI

http://www.ensi.net/


 ENSI – jako firma zajmująca się bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych
osobowych, w swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych kładzie nacisk na
aspekt ochrony prawa do prywatności, będącej integralną częścią ludzkiej godności i
wolności osobistej człowieka. Prawo to zapisane jest w Powszechnej Deklaracji
Człowieka.

 Uwzględniając twórczy wpływ firmy na otoczenie, we wrześniu 2013 roku w swojej
strukturze ENSI powołało nowy dział: ENSI ART. Dział ten odpowiedzialny jest za
wdrażanie polityki społecznej odpowiedzialności (CSR) firmy, której podstawą jest
promowanie wiedzy o prawach człowieka. ENSI ART wykorzystuje do tego celu język
sztuki.

 Projekty CSR realizowane przez ENSI ART mają na celu wywołanie dyskusji o potrzebie
poszanowania wspólnych praw, przede wszystkim w oparciu o Powszechną Deklarację
Praw Człowieka. Przywoływanie tego dokumentu wydaje się być dzisiaj szczególnie
uzasadnione.



 W ramach działań realizowanych przez ENSI ART powstała koncepcja cyklu „Sztuka może więcej” -
przedsięwzięć artystycznych, których celem jest wywołanie dyskusji o prawach człowieka.

 Częścią cyklu jest inicjatywa „Wszystkie Istoty Ludzkie”, projekt artystyczny, który służy idei
propagowania praw człowieka we wszystkich dziedzinach życia.

 Celem projektu jest sprowokowanie dyskusji wokół przesłania zawartego w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, stosując w tym celu środki dostępne w uniwersalnym języku sztuki
(przedstawienia, wystawy prac fotograficznych etc.) oraz szeroko pojętą refleksję intelektualną i
społeczną (debaty tematyczne, spotkania, edukacja).

 Wartość merytoryczna i edukacyjna projektów CSR realizowanych przez ENSI w 2015 roku zyskała
uznanie w oczach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, co
znalazło odzwierciedlenie w patronatach honorowych przyznanych organizowanym przez firmę
wydarzeniom kulturalnym.

 Inspiracją dla wystawy prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” była Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, tematem – podróż przez różne zakątki świata.





Wystawa fotograficzna 
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”  

oraz spektakl koncert 
„Wszystkie Istoty Ludzkie”

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie 2013 r.

Część 1

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka.
Dostrzegam” powstała w ramach inicjatywy ENSI Art „Wszystkie Istoty Ludzkie”.

 Inspiracją dla wystawy była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, tematem –
podróż przez różne zakątki Ziemi – planety wszystkich istot ludzkich.

 Wernisaż wystawy stanowił część programu wieczoru inauguracyjnego projektu
kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”, organizowanego przez
Agencję Artystyczną CDN w Teatrze Polskich im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

 Wystawa była prezentowana w Teatrze Polskim, w foyer Sceny Kameralnej,
w dniach 1 – 31 stycznia 2013 r.



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka.
Dostrzegam” oraz spektakl-koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie”; artystom
towarzyszyło trio smyczkowe „Trio de Varsovie”, które wykonało utwory W. A.
Mozarta, L. Beethovena i F. Schuberta.

 Projekty te są dedykowane prawom człowieka i realizowane są przez ENSI Art
jako część cyklu: „Sztuka może więcej”.

 Prezentacja wystawy została zaplanowana w budynky teatru, ponieważ teatr
skupia ludzi otwartych i wrażliwych – po obu stronach sceny.

 W Teatrze Polskim im. Arnolda
Szyfmana zostały zaprezentowane dwa
projekty artystyczne stworzone przez
ENSI Art w ramach inicjatywy
„Wszystkie Istoty Ludzkie”:



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Pendant do wystawy stanowiła kolejna prezentacja spektaklu ”Wszystkie Istoty
Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe. Spektakl powstał według
scenariusza ENSI Art (premiera miała miejsce 6 grudnia 2012 r.).

 Podczas wieczoru inauguracyjnego widzowie mieli okazję zobaczyć go w
wykonaniu Anny Seniuk i Andrzeja Seweryna, z towarzyszeniem Trio de
Varsovie. Introdukcją do spektaklu było spotkanie z Profesor Ewą Łętowską,
poświęcone prawom człowieka i obywatela.



MEDIA 
O WYSTAWIE W TEATRZE POLSKIM

Strona internetowa Teatru Polskiego: 
http://www.teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=371
CDN Agencja Artystyczna: 
http://www.cdnspektakle.pl/ero.html
Dom Spotkań z Historią: 
http://www.dsh.waw.pl/pl/0_1994
YouTube Maciej Byczkowski - zaproszenie: 
https://www.youtube.com/watch?v=dCr6nS4zdQQ
YouTube Maciej Byczkowski wystąpienie w trakcie spektaklu:
https://www.youtube.com/watch?v=4AXFMk0GxhQ&nohtml5=False
KRONIKA.waw.pl:
https://www.youtube.com/watch?v=XMf-0VG_hzk

http://www.teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=371
http://www.cdnspektakle.pl/ero.html
http://www.dsh.waw.pl/pl/0_1994
https://www.youtube.com/watch?v=dCr6nS4zdQQ
https://www.youtube.com/watch?v=4AXFMk0GxhQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=XMf-0VG_hzk


Wystawa fotograficzna
„Prawa Człowieka. Dostrzegam. Dziedzictwo”

Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, Oranżeria

19 lutego - 10 marca 2015 r. 

Część 1

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 18 lutego 2015r. w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam.”
Edycja II: „DZIEDZICTWO”.

 Zebranych w Oranżerii gości powitali wspólnie: Mariola Ratschka Dyrektor Ośrodka
Informacji ONZ, Piotr Górajec Kierownik Działu Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III
oraz Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI – autor i organizator wystawy. Swoją
obecnością uświetniła wernisaż Marszałkini Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Wanda
Nowicka.

 Wystawa otworzyła cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70. rocznicy
powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.



 Punktem wyjścia 
dla koncepcji  wystawy 

były zapisy Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka.

 Rozbudowanie wystawy 
o wypowiedzi przedstawicieli 
polskiej myśli humanistycznej 

miało za zadanie pokazać, 
że polska myśl humanistyczna 

była nasycona tymi ideami 
od wielu wieków, 

oraz jak bardzo Polacy kulturowo 
są uwarunkowani ideą praw 

człowieka.

 Wystawę zwiedziło ponad 
1000 osób.



Wystawa fotograficzna
„Prawa Człowieka. Dostrzegam. Dziedzictwo”

Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie/2015 r. 

Część 2

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Wystawa została zorganizowana we współpracy z Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie.

 Honorowym patronatem wystawę objęli: Rzecznik Praw
Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

 Informacja o wystawie znalazła się na stronie internetowej ONZ.



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 W ramach imprez towarzyszących 
wystawie odbyło się spotkanie 

Klubu Debaty Obywatelskiej 
„Pochwała Inteligencji 

w Wilanowie” 
pt. "Czy godność pozostanie 

fundamentem praw człowieka?". 

 Gośćmi specjalnymi debaty byli:

Prezes ENSI Maciej Byczkowski 
oraz dr hab. Leszek Bosek, adiunkt 

w Katedrze Prawa Karnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i w Katedrze Prawa Cywilnego 
Uniwersytetu Warszawskiego, 

radca prawny. Spotkanie 
poprowadził Waldemar Rataj.



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Podczas dyskusji pomiędzy prelegentami i uczestnikami spotkania poruszone
zostały kwestie określenia relacji godności i praw człowieka wobec innych
przepisów o ustroju państwa, potrzeba edukacji w obszarze polskiej tradycji w
kształtowaniu praw człowieka, konieczność poszerzania świadomość na temat
praw człowieka w społeczeństwie a także na istniejący i rozwijający się wraz z
postępem technologicznym, problem braku respektowania praw człowieka, w
tym prawa do prywatności, w świecie wirtualnym.

 Prowadzący spotkanie podkreślił, że takie działania jak wystawa „Prawa Człowieka.
Dostrzegam. Dziedzictwo” zorganizowana przez ENSI jest dobrym przykładem
działań edukacyjnych w tym obszarze.



MEDIA 
O WYSTAWIE W WILANOWIE

QADRANS QLTURY, TVP (program w całości zrealizowany 
na wystawie, specjalny wywiad z Maciejem Byczkowskim) 
http://warszawa.tvp.pl/18950869/20022015
INFO-MIGRATOR.PL http://www.info-migrator.pl/aktualnosci/769-
2015/891-prawa-cz%C5%82owieka-dostrzegam-dziedzictwo-wystawa-
fotograficzna-z-okazji-70-lecia-onz
ZWIERCIADLO.PL: http://zwierciadlo.pl/kultura/70-rocznica-
organizacji-narodow-zjednoczonych-wystawa-fotograficzna-prawa-
czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo
KULTURALNIE.WAW.PL: http://kulturalnie.waw.pl/wydarzenia/61420/
KULTURALNA.WARSZAWA.PL: 
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,131264.html?locale=pl
_PL&b=1
WPEK:http://www.wpek.pl/wydarzenia,1,131264.html?locale=pl_PL&b
=1

 OŚRODEK INFORMACJI ONZ W WARSZAWIE (UNIC 
WARSAW): 
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/18,2688,,2015,/
WSPÓLNA STRONA UNITED NATIONS INFORMATION 
CENTERS: 
http://unic.un.org/imu/recentActivities/
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/patronaty-rpo
OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODWEJ MSZ: 
https://plpl.facebook.com/ODM.MSZ?hc_location=timelin
e&filter=3  
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UW: 
http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=388e7
7e8949de491d4cc79ff92ad3b0a4ba7831b-d3
MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE: 
http://www.wilanow-
palac.pl/wystawa_prawa_czlowieka_dostrzegam_dziedzict
wo.html

http://warszawa.tvp.pl/18950869/20022015
http://www.info-migrator.pl/aktualnosci/769-2015/891-prawa-cz%C5%82owieka-dostrzegam-dziedzictwo-wystawa-fotograficzna-z-okazji-70-lecia-onz
http://zwierciadlo.pl/kultura/70-rocznica-organizacji-narodow-zjednoczonych-wystawa-fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo
http://kulturalnie.waw.pl/wydarzenia/61420/
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarzenia,1,131264.html?locale=pl_PL&b=1
http://www.wpek.pl/wydarzenia,1,131264.html?locale=pl_PL&b=1
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/18,2688,,2015,/
http://unic.un.org/imu/recentActivities/
https://www.rpo.gov.pl/pl/patronaty-rpo
http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=388e77e8949de491d4cc79ff92ad3b0a4ba7831b-d3
http://www.wilanow-palac.pl/wystawa_prawa_czlowieka_dostrzegam_dziedzictwo.html


Wystawa fotograficzna
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”

Centrum Kultury „Zamek” 
we Wrocławiu/2015 r.

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, 
została  zaprezentowana w Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu. 

Wystawa została zorganizowana w ramach polskich obchodów 
70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich 
oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. 

Czas trwania wystawy: 
9.10. – 2.11. 2015 r. 

 Wystawę zwiedziło ponad 1000 osób.



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Wystawa łączyła w oryginalny sposób artykuły Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, wypowiedzi przedstawicieli 
polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, 

Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski oraz 
współczesną fotografię artystyczną.

 Wystawa jest częścią projektu artystycznego 
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”, 

którego głównym przesłaniem jest przypominanie 
o przestrzeganiu praw człowieka we wszystkich dziedzinach 

życia. 



MEDIA 
O WYSTAWIE WE WROCŁAWIU

WROCLAW.PL http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sztuka/11644-
wystawa-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo
FOTOGRAFUJ.PL: 
http://www.fotografuj.pl/News/Dzis_otwarcie_wystawy_Prawa_czlowiek
a_Dostrzegam_Dziedzictwo/id/9617
WROCLAW.NASZEMIASTO.PL: 
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/fotografie-inspirowane-
deklaracja-praw-czlowieka-w-ck-zamek,3531291,artgal,t,id,tm.html
RADIO PIK WROCŁAW:
http://pik.wroclaw.pl/Prawa-czowieka-na-zdjciach-wystawa-
w36697.html
RADIO KULTURA WROCŁAW , 30 minutowa audycja z udziałem 
kuratora wystawy 
MLODZI.WROCLAW.PL: 
http://mlodzi.wroclaw.pl/wydarzenie/6723-wystawa-prawa-czlowieka-
dostrzegam-dziedzictwo
 OTOWROCLAW.PL: 
http://www.otowroclaw.com/otozycieklubowe_news.php?id=90533

 OTOSTRZELIN.PL: 
http://www.otostrzelin.pl/otozycieklubowe_news.php?id=905
33
 NWROCLAW.PL (NOWY WROCŁAW): 
http://nwroclaw.pl/artykul/prawa-czlowieka-w-ck-
zamek/27755
 WROCLAW.GDZIECO.PL: http://wroclaw.gdzieco.pl/2015-
10-08/Wernisaz-fotografii-Macieja-Byczkowskiego-Prawa-
czlowieka-Dostrzegam-Dziedzictwo
 WROCLAW.COJESTGRANE.PL: 
https://cojestgrane.pl/awr/w260_CJG.pdf?utm_source=cojest
grane.pl&utm_medium=320x450&utm_campaign=if50q8oe:8
k
 COJESTGRANE.PL: 
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzeni
e/2xq0/wernisaz-fotografii-macieja-byczkowskiego-prawa-
czlowieka.-dostrzegam.-dziedzictwo/było
 TUWROCLAW.COM: 
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,prawa-czlowieka-na-
zdjeciach-we-wroclawskim-zamku,wia5-3267-26008.html
 KULTURAINFO.PL: 
http://kulturainfo.pl/prawa-czlowieka-dostrzegam-
dziedzictwo/

http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/sztuka/11644-wystawa-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo
http://www.fotografuj.pl/News/Dzis_otwarcie_wystawy_Prawa_czlowieka_Dostrzegam_Dziedzictwo/id/9617
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/fotografie-inspirowane-deklaracja-praw-czlowieka-w-ck-zamek,3531291,artgal,t,id,tm.html
http://pik.wroclaw.pl/Prawa-czowieka-na-zdjciach-wystawa-w36697.html
http://mlodzi.wroclaw.pl/wydarzenie/6723-wystawa-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo
http://www.otowroclaw.com/otozycieklubowe_news.php?id=90533
http://www.otostrzelin.pl/otozycieklubowe_news.php?id=90533
http://nwroclaw.pl/artykul/prawa-czlowieka-w-ck-zamek/27755
http://wroclaw.gdzieco.pl/2015-10-08/Wernisaz-fotografii-Macieja-Byczkowskiego-Prawa-czlowieka-Dostrzegam-Dziedzictwo
https://cojestgrane.pl/awr/w260_CJG.pdf?utm_source=cojestgrane.pl&utm_medium=320x450&utm_campaign=if50q8oe:8k
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/2xq0/wernisaz-fotografii-macieja-byczkowskiego-prawa-czlowieka.-dostrzegam.-dziedzictwo/by%C5%82o
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,prawa-czlowieka-na-zdjeciach-we-wroclawskim-zamku,wia5-3267-26008.html
http://kulturainfo.pl/prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo/


Wystawa fotograficzna
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”

Muzeum Narodowe w Kielcach
Oddział - Muzeum Dialogu Kultur

2015/2016 r.

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Kolejna odsłona wystawy była prezentowana od 19 listopada 2015 r. do 10 stycznia 2016 

r. w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach –

w przestrzeni „Przedszkola tolerancji”.

 Wernisaż wystawy był połączony ze spotkaniem z młodzieżą.

 Wystawie stale towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych.



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
będąca głównym źródłem inspiracji dla 

wystawy to kodeks, który nie odwołuje się 
ani do religii, ani do mitologii, 

ani do tradycji, 
a jednocześnie wyraża wszystkie aspiracje 

dobrych i mądrych ludzi 
we wszystkich kulturach, religiach 

i systemach.

fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce



MEDIA 
O WYSTAWIE W MUZEUM NARODOWYM

W KIELCACH

KIELCE.TVP.PL:
http://kielce.tvp.pl/22686135/prawa-czlowieka-dostrzegam-
wystawa-macieja-byczkowskiego-w-muzeum-dialogu-kultur
ZSPS.EDU.PL:
http://www.zsps.edu.pl/oferta/2-uncategorised/222-wystawa-
fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam-i-warsztaty-
edukacyjne-w-muzeum-dialogu-kultur-w-kielcach
SEJMIK.KIELCE.PL:
http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/kalendarium/item/
47689-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo-wystawa-
fotograficzna-w-muzeum-dialogu-kultur

MNKI.PL:
http://mnki.pl/mdk/pl/dla_zwiedzajacych/wystawy_czasowe
/zakonczone/2015/8,prawa_czlowieka__dostrzegam__dziedz
ictwo
ARTINFO.PL:
http://www.artinfo.pl/pl/blog/wydarzenia/wpisy/prawa-
czlowieka-dostrzegam/
WROTA-SWIETOKRZYSKIE.PL:
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-
/asset_publisher/6cAE/content/prawa-czlowieka-
dostrzegam?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-
swietokrzyskie.pl%2Fpio%2Fkultura%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_Bjy5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_count%3D1

http://kielce.tvp.pl/22686135/prawa-czlowieka-dostrzegam-wystawa-macieja-byczkowskiego-w-muzeum-dialogu-kultur
http://www.zsps.edu.pl/oferta/2-uncategorised/222-wystawa-fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam-i-warsztaty-edukacyjne-w-muzeum-dialogu-kultur-w-kielcach
http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/kalendarium/item/47689-prawa-czlowieka-dostrzegam-dziedzictwo-wystawa-fotograficzna-w-muzeum-dialogu-kultur
http://mnki.pl/mdk/pl/dla_zwiedzajacych/wystawy_czasowe/zakonczone/2015/8,prawa_czlowieka__dostrzegam__dziedzictwo
http://www.artinfo.pl/pl/blog/wydarzenia/wpisy/prawa-czlowieka-dostrzegam/
http://www.artinfo.pl/pl/blog/wydarzenia/wpisy/prawa-czlowieka-dostrzegam/


Wystawa fotograficzna 
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”  

Zamek Piastowski 
w Raciborzu 

4 - 31 marca 2016 r. 

 Wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam” 
została zaprezentowana na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

w Sali  Żyrandolowej. 

 Wystawa została zorganizowana w ramach polskich obchodów 70. 
rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem 

Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek 
Informacji ONZ 
w Warszawie. 

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ



SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja pt. „Status uchodźcy 
na gruncie prawa polskiego. Kryzys migracyjny w Europie”, 
którą wygłosił mjr Straży Granicznej Krzysztof Dziadkowiec. 

Wernisaż wystawy miał formułę spotkania z młodzieżą.

 Po obejrzeniu wystawy przez uczniów, w  trakcie zajęć szkolnych  rozwijano  
myśl przewodnią projektu artystycznego „Prawa Człowieka. Dostrzegam”. 
Przypominano o przestrzeganiu praw człowieka  w aspekcie uchodźców.

 Wystawę zwiedziło około 5800 osób.



MEDIA 
O WYSTAWIE NA ZAMKU PIASTOWSKIM 

W RACIBORZU

NASZRACIBORZ.PL (NASBI)
(nagranie – wywiad z p. Teresą Goździewicz 
ówczesnym opiekunem wystawy oraz relacja z wernisażu): 
http://www.naszraciborz.pl/site/film/7017-prawa-czlowieka-
dostrzegam.html
http://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/48498.html
POWIATRACIBORSKI.PL:
http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/kalendarium_wydarz
en/2016-03-4/995.html
RACIBORZ.PL: 
http://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2
016-03-4/printpdf

RACIBORZ.COM.PL:
http://31.6.70.21/art44954.html
ZAMEKPIASTOWSKI.PL:
http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/4/news/216
8.html
PEUK.FIIZ.PL:
http://www.peuk.fiiz.pl/pl/kal/4378

http://www.naszraciborz.pl/site/film/7017-prawa-czlowieka-dostrzegam.html
http://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/48498.html
http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/kalendarium_wydarzen/2016-03-4/995.html
http://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2016-03-4/printpdf
http://31.6.70.21/art44954.html
http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/4/news/2168.html
http://www.peuk.fiiz.pl/pl/kal/4378


Wystawa fotograficzna
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”

Centrum Dialogu Przełomy
Oddział Muzeum Narodowego

w Szczecinie

5 sierpnia – 2 września
2016 r.

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ

 5 sierpnia o godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste otwarcie wernisażu wystawy.

 Wszystkich gości powitała p. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz kierownik Działu Centrum Dialogu
„Przełomy”. Następnie głos zabrała obecna na wystawie wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego p. Anna Mieczkowska, po czym wprowadzenie do wystawy wygłosił
autor p. Maciej Byczkowski.

 Po oficjalnym wprowadzeniu została wyświetlona specjalna prezentacja multimedialna, w
której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytał Andrzej Seweryn.

 Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek
Informacji ONZ w Warszawie.



 Podczas swej wypowiedzi p. Maciej Byczkowski przywołał m.in. słowa 
Alego Ibn Abi Taliba – XI-sto wiecznego myśliciela 

i mistyka z Bagdadu:

„Gdy czasy są złe i ludzie są dobrzy,
a ty źle osądzasz człowieka,

który nie wyrządził ci krzywdy,
postępujesz niesprawiedliwie.

Ale gdy czasy są złe i ludzie są źli,
a ty dobrze traktujesz innych,

narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo”.

 Autor w swoim liście skierowanym do gości wernisażu podkreślił, że na tle 
obecnych wydarzeń, sporów i lęków, staje się niezwykle wyraźnym fakt, że 

mówienie o prawach człowieka zaczyna być aktem odwagi.



 Prace fotograficzne z podróży autora zestawione z fragmentami Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka oraz cytatami z Dhammapady, a także wypowiedziami
przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, połączone z poruszającą muzyką prosto
z serca Indii oraz pokazem zdjęć, przeniosły gości w wielowymiarową refleksję nad
prawami człowieka.

 Autor oprowadzając gości po wystawie poruszał wiele fascynujących tematów
kulturowych oraz istotnych kwestii z punktu widzenia praw człowieka, które były
przedmiotem dyskusji wśród uczestników wydarzenia.



MEDIA 
O WYSTAWIE W CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

W SZCZECIENIE

@CentrumDialoguPrzełomy (facebook – fotorelacja):
https://www.facebook.com/CentrumDialoguPrzelomy/photos/
?tab=album&album_id=838220626309928
MUZEUM.SZCZECIN.PL:
http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/424-wystawa-
fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam.html
SZCZECIN.TVP.PL:
http://szczecin.tvp.pl/26458836/70-rocznica-onz-wystawa-
prawa-czlowieka
SZCZECIN-LIVE.PL:
http://szczecin-live.pl/szczecin_national_museum.html
KULTURADOSTEPNA.PL:
https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/wystawa-
fotograficzna--prawa-czlowieka--dostrzegam-

NAJNOWSZE-WIADOMOSCI.EU:
http://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artykuł/70-
rocznica-onz-wystawa-prawa-czlowieka/1111323
POZNAN.BYWAY.PL:
http://poznan.byway.pl/outlink/redirect.aspx?ww
w.muzeum.szczecin.pl
SZCZECIN.ESKA.PL:
http://szczecin.eska.pl/a-poznaj-miasto/wystawa-
fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam-
eedb2930/242217
SZCZECIN.VISITING24.COM:
http://szczecin.visiting24.com/muzeumnarodowe.h
tml

https://www.facebook.com/CentrumDialoguPrzelomy/photos/?tab=album&album_id=838220626309928
http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/424-wystawa-fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam.html
http://szczecin.tvp.pl/26458836/70-rocznica-onz-wystawa-prawa-czlowieka
http://szczecin-live.pl/szczecin_national_museum.html
https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/wystawa-fotograficzna--prawa-czlowieka--dostrzegam-
http://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artyku%C5%82/70-rocznica-onz-wystawa-prawa-czlowieka/1111323
http://poznan.byway.pl/outlink/redirect.aspx?www.muzeum.szczecin.pl
http://szczecin.eska.pl/a-poznaj-miasto/wystawa-fotograficzna-prawa-czlowieka-dostrzegam-eedb2930/242217
http://szczecin.visiting24.com/muzeumnarodowe.html


Wystawa fotograficzna 
„Prawa Człowieka. Dostrzegam”  

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

6 września – 14 listopada 
2016

SZTUKA MOŻE WIĘCEJ



 Wrześniowa prezentacja wystawy w Międzyzdrojach to wydarzenie edukacyjne
o charakterze międzynarodowym. Wystawa skierowana jest nie tylko uczniów i
studentów, ale również turystów wielonarodościowych oraz mieszkańców
pochodzenia niemieckiego. Specjalnie z myślą o nich przygotowane zostały foldery
informacyjne o prezentowanych pracach, w języku angielskim i niemieckim.

 Wystawa w Międzyzdrojach była niezwykłą okazją do multikulturowej dyskusji i
refleksji na temat praw człowieka w dzisiejszych czasach.



MEDIA 
O WYSTAWIE W MIĘDZYNARODOWYM DOMU KULTURY

W MIĘDZYZDROJACH

MDK Międzyzdroje (opis + fotorelacja):
http://www.mdkmiedzyzdroje.com/index.php?site=galeria
&id_wiad=1934

NASZEMIASTOMIEDZYZDROJE.COM.PL (fotorelacja):
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/wystawa-
macieja-byczkowskiego-prawa-czlowieka-dostrzegam/

http://www.mdkmiedzyzdroje.com/index.php?site=galeria&id_wiad=1934
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/wystawa-macieja-byczkowskiego-prawa-czlowieka-dostrzegam/


 W PRZYGOTOWANIU ROZSZERZONY – ANGLOJĘZYCZNY 
PROJEKT NASZEJ WYSTAWY, KTÓRA RUSZY W PODRÓŻ 

PO EUROPIE.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY 
NA KOLEJNE ODSŁONY WYSTAWY

„PRAWA CZŁOWIEKA. DOSTRZEGAM” 


