
Reguły gry:
1. Nie rywalizujemy między sobą. Cel jest prosty – WYGRYWAMY 
MY, PRZEGRYWA WŁADZA
2. Zachęcamy do grania w zespołach. Władze podpowiadają, by 
liczyły pięć osób – i my bardzo popieramy, BY NIKT NIE SZŁA SAMA!
3. W rękach trzymacie „kartę gry”. Na karcie gry znajdziecie listę 
miejsc, w które możecie się udać, z przypisanymi do owych miejsc 
zadaniami do wykonania.
4. Niby można odwiedzić miejsca w dowolnej kolejności, ale 
zerknijcie na mapę - czy ma sens kolejność inna niż podana?
5. Kart gry nie trzeba nam oddawać. Jak już napisałyśmy - 
wygrywamy wszytkie.
6. Możliwe, że po grze będzie można z nami zbić piątkę w miejscu 
startu, ale kto wie, czasy teraz takie niepewne. Będziemy w tak 
zwanym intaczu.
7. Na wszelki wypadek podajemy numer antyrepresyjny: 722 196 
139
8. Biorąc udział w grze zgadzacie się przestrzegać reguł BHP 
podanych na wydarzeniu na FB

Zadanie 0: Zbadaj miejskie granice. Przemieść się do 
kolejnego punktu wybierając wyłącznie drogi dostosowane dla 
osób na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi.

Start: Miejsce odbioru karty

Miejsce 1 – Park Świętokrzyski. Pomnik Janusza Korczaka
Jesteśmy pod pomnikiem Janusza Korczaka. Kilometr stąd 
przebiega jeden z zachowanych fragmentów muru getta 
warszawskiego, największego nazistowskiego getta w okupowanej 
Europie. Tu, za tą namacalną granicą wytyczoną w sercu miasta 
stłoczono 400 tysięcy Żydówek i Żydów uznanych za gorszych od 
innych, z których następnie większość została zabita w obozie 
zagłady w Treblince. Niecały kilometr dalej znajduje się siedziba 
Frontexu – agencji UE, która współcześnie strzeże jej granic przed 
niepożądanymi kategoriami migrantów.
Pomnik Korczaka to też pomnik granic pamięci o kobietach. 
Upamiętniono Janusza Korczaka. Wymazano Stefanię Wilczyńską 
współzałożycielkę Domu Sierot, a Korczaka bliską 
współpracownicę. A może Wilczyńska to ta postać, stojąca na lewo 
od Korczaka?
Zadanie: Zapytaj przechodnia, gdzie znajduje się pomnik Stefanii 
Wilczyńskiej.

Miejsce 3 – Jasna 14/16a – Komisja Europejska
Od maja obserwujemy co musi się dziać, by mieszkańcy 
sąsiedniego państwa mogli łatwiej przekraczać granice Polski. 
Reprezentanci UE dochodzą tymczasem do granic obłudy – ich 
deklaratywna krytyka władz Białorusi przekłada się na sankcje 
wobec zaledwie 88 osób i 7 podmiotów. Większość pomocy 
finansowej o wysokości 53 mln euro przeznaczono na walkę z 
COVID i na wsparcie przedsiębiorstw. Na pomoc ofiarom przemocy 
władz przeznaczono tylko 2 mln, a na rozwój niezależnych 
organizacji i mediów – 1 mln.
Zadanie: Po powrocie do domu w 10 minut spakuj plecak tak, 
jakbyś zaraz musiał_a wyjechać z kraju na nie wiadomo jak długo. 
Zobacz co wzięłaś lub wziąłeś, a co do plecaka się nie zmieściło.

Miejsce 5 – Nowy Świat 68 – Biedronka
Pod koniec zeszłego roku zakończył się proces ośmiu pracowników 
przeciwko Jeronimo Martins, właścicielowi sieci Biedronka. Na 
przykładzie ich warunków pracy gł. z lat 1997-2004 można 
wyobrazić sobie czym są granice wyzysku – praca 34 godzin bez 
przerwy, 6 miesięcy bez dnia wolnego, przewożenie ton towaru 
wózkiem ręcznym, spanie na paletach z papierem towarowym. 
Pracownicy doświadczali zasłabnięć, urazów pleców, krwotoków. 
Obecnie ich zdrowie psychiczne i fizyczne jest wyniszczone. 
Pomimo to sąd orzekł na korzyść pracodawcy – zabrakło jakoby 
dowodów na łamanie przepisów BHP i pracę skrajnie ponad siły. 
Pracownicy, utrzymujący się z rent i emerytur o wysokości 
1200-1400 zł, muszą zapłacić koszty sądowe w wysokości ok. 20 
tys. zł. Właściciel dyskontów zapowiedział, że nie odstąpi od 
egzekucji komorniczej.
Zadanie: Nie kupuj w Biedronce.

Miejsce 6 – Nowy Świat 72 – Pałac Marii Janion (dawniej Pałac 
Staszica)
Kolejny punk poświęcony jest zmarłej w zeszłym roku Marii Janion 
(1926-2020) profesorce, historyczce idei, literaturoznawczyni, 
znawczyni polskiego romantyzmu. W pracy badawczej Maria 
Janion skupiała się na rozmaitych przekroczeniach czyli 
transgresjach. Jest niewątpliwie ikoną rodzimej myśli 
feministycznej i queerowej. Pałac Marii Janion mieści między 
innymi Instytut Badań Literackich PAN, z którym przez lata 
związana była badaczka. To w tym miejscu mieściło się słynne już 
seminarium Profesorki. W tym miejscu oddajemy też symboliczny 
hołd Marii Janion.
Zadanie: policz (albo zgadnij) ile kobiet upamiętniono w holu 
Pałacu Marii Janion (dawniej Pałacu Staszica).

Meta – Pomnik Kopernika (która oczywiście była kobietą) przed 
Pałacem Marii Janion (dawniej Pałacem Staszica)
To tu w 2000 roku zebrała się pierwsza warszawska Manifa, 
zorganizowana głównie przez seminarzystki Marii Janion i 
anarchofeministki. Policyjne najście na gabinet ginekologiczny w 
Lublińcu, w którym wedle doniesienia wykonywana była aborcja, 
przekroczyło granice wytrzymałości kobiet.
Walczyłyśmy, walczymy i będziemy walczyć o prawa nasze i 
wszystkich, którym prawa są odbierane!
Zadanie: Pięć razy wyskandujcie hasło:

 „Solidarność naszą siłą”

Miejsce 7 –  Krakowskie Przedmieście 3 – Kościół Św. Krzyża
Miejsce to jest symbolem ograniczonego pola widzenia. Świat 
widać stamtąd na czarno-biało (może stąd dobór koloru 
tekstyliów?). Inne barwy (szczególnie te z pola tęczy) czy 
perspektywy nie są mile widziane, a nawet karane 
dwumiesięcznym więzieniem. Więc może lepiej patrzeć na nich z 
oddali, albo w ogóle nie patrzeć.
Zadanie: Olej ich i idź dalej.

Miejsce 4 – …a skoro już jesteśmy przy niezależnych mediach: 
Jasna 14/16 – TVP.
Zadanie: Spróbuj dorównać TVP w przekraczaniu granic obciachu. 
Wymyśl pasek informacyjny wiadomości na temat dzisiejszej 
Manify. Jeżeli masz ochotę, wrzuć go na nasze media 
społecznościowe np. jako komentarz do wydarzenia na fejsbuku.

Miejsce 2 – Marszałkowska 140 – Biuro Podróży
Przekroczenie granic międzypaństwowych pozwala realizować niektóre z 
przysługujących nam praw. Ale żeby to zrobić, trzeba pokonać też granice 
ekonomiczne. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by pilnie (np. jutro) polecieć 
do Holandii, gdzie można usunąć ciążę albo wziąć ślub niezależnie od 
tego, jaką płeć przypisano w paszporcie tobie i twojej bliskiej osobie.
Zadanie: Umieść w widocznym miejscu naklejkę inicjatywy Aborcja Bez 
Granic.

Zadanie lotne I: Po wyjściu z parku, w przestrzeni miejskiej, 
postaraj się wypatrzyć przynajmniej trzy niewielkie, dziko rosnące 
rośliny. Zrób im zdjęcie, postaraj się zidentyfikować, zastanów się 
nad tym, skąd wzięły się w mieście?
Czy wiesz, że Róża Luksemburg – rewolucjonistka, ceniona do dziś 
marksistowska filozofka i ekonomistka, internacjonalistka, 
uważająca, że ruch rewolucyjny i solidarność nie znają granic – 
chciała zostać botaniczką i przez lata zbierała i suszyła rośliny, 
tworząc specjalny zielnik? Podobno zainteresowała się roślinami 
właśnie dlatego, że w Warszawie, gdzie spędziła dzieciństwo i 
młodość, brakowało zieleni. Jako dorosła nawet w czasie pobytów 
w więzieniach Róża potrafiła odnajdywać i dołączać do swojej 
kolekcji kolejne rośliny.
O zielniku Róży Luksemburg możesz przeczytać tutaj: 
clickweb1856173.home.pl/zielnik

Zadanie lotne II – Policja. Nie musicie ich szukać na mapie, może 
kręcą się gdzieś w pobliżu, czekając na rozkaz, by przekroczyć nasze 
granice osobiste i cielesne. Odtwórzcie na komórce kultowy 
kawałek KRS-One „Sound of da Police”, ułóżcie 4 wersy własnego 
tekstu i wyrapujcie je funkcjonariuszom.


