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i wartości chrześcijańskich, a więc zamach na ład 
społeczny. Z aktualnych narracji propagandowych wy-
pływa jasny przekaz, który nie tylko wskazuje wrogów 
publicznych, czyli m.in. mniejszości seksualne, femi-
nistki, genderystki, imigrantów, aktywistów i ruchy 
ekologiczne, ale też przypisuje im komunistyczne i “an-
tyludzkie” ideały w postaci tzw. marksizmu kulturo-
wego, zarządzanego przez tajemniczy, obcy kapitał. 
Promowane przez establiszment kontinuum zagro-
żenia umożliwia stawianie chochołów w debacie pu-
blicznej. I tak kolejne gadające głowy traktują marsze 
równości jako promocję pedofilii, gender studies jest 
równoznaczne z seksualizacją dzieci, strajk kobiet to 
zamach na chrześcijańską tożsamość narodu, a fe-
ministki określane są jako brzydkie i agresywne ba-
bochłopy. Liliana Piskorska uważnie przygląda się tej 
retoryce, próbując nakreślić jej rys historyczny. Strony 
są jak zwykle dwie i każda z nich trzyma się własnej 
logiki. 
Język polityki Liliana Piskorska zestawia z myśleniem 
magicznym i polskimi miejscami mocy, które stają się 
tłem dla kolektywnego dzielenia się obawami społecz-
nymi w kobiecym gronie. Artystka wędruje na górę 

“anti-human” values – the so-called Cultural Marxism 
managed by mysterious, foreign capital. Thus, the es-
tablishment promotes a continuum of threats which al-
lows for populating the public debate with straw men. 
Pundits treat pride parades as promotional vehicles for 
paedophilia, gender studies as synonymous with sexuali-
sation of children, women’s strikes against the proposed 
total abortion ban as attacks against Christian iden-
tity of the nation, and feminists as ugly and aggressive 
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Tytuł wystawy Liliany Piskorskiej przywołuje myśl 
marksistowskiego filozofa Antonio Gramsci’ego, 
wedle której o  zakresie wpływów decyduje nie 
tylko władza polityczna, lecz również instytucje 
społeczne, kulturalne i religijne. Długi marsz przez 
instytucje to koncepcja pełzającej rewolucji, pole-
gającej na stopniowej pracy ideologicznej, szko-
leniu wykwalifikowanych kadr i przejmowaniu istot-
nych stanowisk, aby w perspektywie dalekosiężnej 
przekształcić struktury społeczne w krajach kapi-
talistyczno-chrześcijańskich. 
Obecnie idea ta wykorzystywana jest jako element 
politycznej teorii spiskowej, zakładającej że marsz 
przez instytucje został wcielony w życie i jest kon-
tynuowany przez wspólnoty europejskie oraz 
współczesną piątą kolumnę. Celem tych działań 
jest natomiast rozłam tradycyjnej obyczajowości 
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The title of Liliana Piskorska’s exhibition brings to mind 
the writings of Antonio Gramsci, a Marxist philosopher 
who believed that the scope of influence is determined not 
only by political authorities, but also social, cultural and 
religious institutions. The long march through the institu-
tions is a creeping revolution – gradual ideological work, 
education of qualified personnel and takeover of signifi-
cant positions with the long-term goal of transforming the 
social structures of capitalist-Christian countries. 
Nowadays, this concept is used as a component of a po-
litical conspiracy theory which assumes that the march 
through the institutions has been implemented and is 
being enacted by European communities and the con-
temporary fifth column. Such actions are to bring about 
the breakdown of traditional social mores and Chris-
tian values, that is, an assault against the social order. 
The current propaganda narrative has a clear message 
which not only indicates who the public enemies are, i.a. 
sexual minorities, feminists, gender studies researchers, 
immigrants, activists and environmental movements, 
but also claims that those groups share communist and 

Ślężę, do kamiennych kręgów Odry oraz najsilniejszego 
w Polsce gruczołu Ziemi na Wawelu. Wzgórze Wawel-
skie to pod tym względem miejsce szczególne - prze-
strzeń styku wykluczających się narracji, źródło uczuć 
patriotycznych, religijnych i okultystycznej energii jed-
nocześnie. To tam według legend bóg Śiwa upuścił 
na Ziemię jeden z siedmiu kamieni mocy, Apolloniusz 
z Tiany w jaskini zostawił magiczny talizman lub pier-
ścień, syn Grakcha zabójstwem smoka zatuszował 
bratobójstwo, a do młodego Kazimierza Wielkiego 
przemówił głaz. Badania radiestezyjne wskazują, że 
najbardziej energetycznym punktem na zamku jest ka-
plica św. Gereona, pod dziedzińcem Batorego, gdzie 
przecina się siedem głównych linii planety. Kosmiczna 
energia wypływająca z czakramów ma działanie rege-
nerujące, może być remedium na duchowe i psychiczne 
zmęczenie propagandą czy indoktrynacją, umożli-
wiając wyparcie niepokoju i stresu mniejszościowego, 
nierozerwalnie związanego ze współczesnym byciem 
w świecie. Wobec radykalizujących się środowisk i spo-
łecznych podziałów spojrzenie magiczne wydaje się 
być alternatywnym porządkiem rzeczy. Sięga też dużo 
głębiej - poprzez nasze przedchrześcijańskie korzenie 

butches. Liliana Piskorska takes a careful look at this 
rhetoric, trying to identify its historical background. As 
usual, there are two sides to the story and each of them 
has its own logic. 
Liliana Piskorska juxtaposes the language of politics 
with magical thinking and Polish places of power which 
become the context for collective expression of social 
anxieties among women. She travels to the Ślęża Mo-
untain, the stone circles in Odry and Poland’s most po-
werful earth chakra located at the Wawel Castle. In this 
respect, the Wawel Hill is unique – it is simultaneously 
the meeting point of opposing narratives and a source 
of not only patriotic and religious sentiments, but also 
occult energy. According to legends, this is the very place 
where God Siva dropped one of his seven stones of power, 
where Apollonius of Tyana left his magic talisman or 
ring, where a son of Krakus killed a dragon to cover up 
his act of fratricide, and where a rock spoke to a young 
King Casimir the Great. Dowsing research indicates that 
the most powerful energetic point in the castle is located 
in the St. Gerona’s chapel, under the Batory courtyard, 
where seven of the planet’s main lay lines intersect. The 
cosmic energy emanating from the chakras has a re-
generating effect; it can be a remedy for spiritual and 
mental fatigue caused by propaganda or indoctrination, 
making it possible to let go of the minority stress and 
anxiety which are inseparable components of life in the 

contemporary world. In the face of radicalisation and 
social divisions, the magical outlook seems to consti-
tute an alternative order of things. One with allows us 
to reach much deeper – use our pre-Christian roots 
to access that what is ritually common and what we 
have been told to forget. 
Liliana Piskorska (1988) – artystka sztuk wizualnych, 
performerka, absol(born in 1988) is a visual artist 
who holds a PhD in fine arts and has graduated from 
the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus 
University. Since 2013, she has been a member of the 
Gallery by Vistula River (Grupa nad Wisłą). Her works 
have been shown in over 85 group and individual 
exhibitions in Poland and abroad and showcased by 
various media channels, including TVP Kultura, Arte 
TV, and CBS Canada. In 2017, she was the laureate 
of the Forecast Forum organised by the Berlin’s Haus 
der Kulturen der Welt. She was also one of the finalists 
in the Views 2019 competition (Spojrzenia 2019). She 
was brought up in the countryside, has been baptised 
and confirmed, and is an atheist and a non-hetero-
normative lesbian. Her actions betray a clear queer-

-feminist, anarcho-feminist and post-humanistic per-
spective, and her work is analytical, referring to the 
context and specificity of the socio-cultural landscape 
of Poland. She is unwaveringly committed to creating 
alternatives to the heteronormativity.
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do tego, co rytualnie wspólne, a o czym nakazano 
nam zapomnieć. 

Liliana Piskorska (1988) – artystka wizualna, dok-
tora sztuk pięknych, absolwentka Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  To-
runiu. Od 2013 roku członkini Grupy nad Wisłą. Jej 
prace pokazywane były na ponad 85 wystawach 
grupowych i indywidualnych w Polsce i za granicą, 
oraz w mediach, m.in. w TVP Kultura, Arte TV, CBS 
Canada. Laureatka Forecast Forum w berlińskim 
Haus der Kulturen der Welt w  2017 roku. Fina-
listka konkursu Spojrzenia 2019. Wychowana na 
wsi, ochrzczona i bierzmowana ateistka, niehete-
ronormatywna lesbijka. W jej działaniach widoczna 
jest perspektywa feministyczno-queerowa, femini-
styczno-anarchistyczna i posthumanistyczna. Działa 
analitycznie, odnosząc się do kontekstu oraz specy-
fiki społeczno-kulturowego krajobrazu Polski. Prze-
jawia ciągłe zainteresowanie wytwarzaniem alter-
natywy wobec heteronormy. 

Aleka Polis

Maciej Cholewa

Patrycja Orzechowska



Rynek 26, 41-902 Bytom 
tel. (48 32) 281 81 33 
www.kronika.org.pl 

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika jest instytucją Miasta 
Bytomia i działa w strukturach organizycyjnych Bytomskiego 
Centrum Kultury. Bytomskie Centrum Kultury – Plac Karin 
Stanek 1, 41-902 Bytom | sekretariat@becek.pl | www.becek.
pl

Centrum Sztuki Współczesnej 

Kronika jest instytucją Miasta Bytomia 

i działa w strukturach organizycyjnych 

Bytomskiego Centrum Kultury. Bytomskie Centrum 

Kultury – Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom 

| sekretariat@becek.pl | www.becek.pl

Liliana Piskorska  
Długi marsz przez instytucje

służby. Wykorzystując je w tym celu oraz zachowując 
tę pierwotną nazwę chcemy symbolicznie odwrócić 
role: pomieszczenie galerii będzie teraz pełniło rolę słu-
żebną społecznościom wykluczonym, będzie miejscem, 
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LEPISZCZE I RĘKOCZYNY
PATRYCJA ORZECHOWSKA
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Służbówka to długofalowy projekt artystyczny. Jego 
nadrzędnym celem jest aktywizacja lokalnych spo-
łeczności poprzez wprowadzenie sztuki w ich co-
dzienne życie. Kluczowy dla programu jest fakt po-
traktowania sztuki podczas procesu edukacji jako 
narzędzia działającego w rzeczywistym świecie. 
Odpowiada również na problem braku uczest-
nictwa w wydarzeniach w polu sztuk wizualnych 
i pokrewnych im dziedzin artystycznych dla miesz-
kańców miasta, szczególnie tych pochodzących 
z trudnych środowisk. Nazwa projektu pochodzi 
od miejsca, w którym docelowo będą prezento-
wane efekty projektu: jednego z pomieszczeń CSW 
Kronika, będącego niegdyś pomieszczeniem dla 

A MULTITUDE OF REALITIES.  
FOR EUPHEMIA IPHIGENIA
ALEKA POLIS

PHYSICS OF SPENDING TIME
MACIEJ CHOLEWA

BINDER AND HANDICRAFT
PATRYCJA ORZECHOWSKA

25 May – 28 June 2019
opening: 25 May (Saturday), 6 p.m.
curator: KATARZYNA KALINA

Służbówka (Servants’ quarters) is a long-term arti-
stic project. It’s main goal is to activate local com-
munities by introducing art into their everyday lives. 
Key to the programme is the fact that art is treated 
during the educational process as a tool operating 
in the real world. It also responds to the problem of 
lack of participation in events in the field of visual 
arts and related artistic fields for the inhabitants of 
the city, especially those from difficult environments. 
The name of the project comes from the place where 
the effects of the project are presented: one of the 
rooms of the Centre for Contemporary Art Kronika, 
which used to be a room for servants. Using them 
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for this purpose and preserving this original 
name, we want to symbolically reverse the role: 
the gallery room is to serve as a service to exc-
luded communities, to be a place where they 
will be able to express themselves in a creative 
way. In principle, the project is to give voice to in-
audible and disadvantaged communities, such 
as certain professional groups with characte-
ristic problems, national minorities, the long-

-term unemployed. The realization of the task 
is to create an exhibition around the problem 
of a particular social group, together with its 
representatives. 

w którym będą one mogły wyrazić siebie w twórczy 
sposób. Z założenia ma on dawać głos społecznościom 
niesłyszalnym, defaworyzowanym, takim jak na przy-
kład pewne grupy zawodowe o charakterystycznych 

problemach, mniejszości narodowe, długotrwale bezro-
botni. Realizacja zadania będzie polegać na stworzeniu 
wystawy wokół problemu konkretnej grupy społecznej, 
wspólnie z jej przedstawicielami. 

25.05.2019   28.06.2019

Aleka Polis

Maciej Cholewa

Patrycja Orzechowska


