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SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
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Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci
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DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC
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  Twórcy graffiti ³ami¹ stereotypy i 
schematy jêzykowe, szukaj¹ nowych
rozwi¹zañ. Przekaz graffiti to g³os bun-
tu i próba zmiany œwiata, w którym nie 
mo¿e zabrakn¹æ m³odych z ich ostroœ-
ci¹ widzenia problemów i wykorzys-
tania radykalnych rozwi¹zañ, których 
œwiat wspó³czesny potrzebuje i ci¹gle 
czeka na rozwi¹zanie (g³ód, przemoc, 
uzale¿nienia, choroby, itd.). Graffiti 
jest bardzo wa¿nym przekazem, który 
pokazuje z³o¿onoœæ wspó³czesnego 
œwiata i tego, ¿e m³odzi ludzie walcz¹ 
z poczuciem beznadziejnoœci, bezrad-
noœci i krzycz¹, ¿e chc¹ braæ udzia³ 
w przemianie œwiata na lepszy ni¿ ten,
który zastali.
  Miejskie graffiti sk³ada siê z miesza-
niny jêzyka polskiego i jêzyka angiel-
skiego, jêzyk bywa poprawny, ale i 
niegramatyczny, przyzwoity i wulgar-
ny. Mieszaj¹ siê sprawy wznios³e i nie-
wa¿ne, miesza siê artyzm i wanda-
lizm, wra¿liwoœæ i chamstwo. Graffiti 
staj¹ siê lokalnymi „gazetkami œcien-
nymi”, na których umieszcza siê wie-
le informacji aktualnych i dotycz¹cych 
nawet ¿ycia szkolnego i towarzyskie-
go; bywaj¹ œrodkiem manifestacji po-
gl¹dów egzystencjalnych, np. „Kochaj 
bliŸniego. Bo to ja”, „Cz³owiek to brzmi
dumnie”, „̄ yj. I pozwól umrzeæ”. Graf-
fiti s¹ tak¿e wyrazem istnienia miej-
skich grup m³odzie¿owych i ich ró¿-
norodnoœci. Œwiadcz¹ o tym napisy:
„Mur jest nasz”, „Nigdy nie oddamy 
naszych ulic”, „Co za chuj to niszczy”.
 Graffiti to przekaz konkretnych graf-
ficiarzy poprzez tagi niekiedy wielkich 
rozmiarów. To przekaz barwy, pomys-
³owy a umieszczone w seriach tworz¹ 
swoiste galerie sztuki i martwe œciany 
nabieraj¹ce ¿ycia. Nie mog¹ byæ jed-
nak umieszczone w miejscach niesto-
sownych z punktu widzenia norm po-
szanowania cudzej w³asnoœci, jak np. 
mury koœcio³ów. Graffiti przedstawia-
j¹ czêsto dowcipy s³owne i graficzne 
typu czo³g zamieniony na polewaczkê 
do kwiatów (pacyfizm) itd.
  Jednak grafficiarze twierdz¹ czêsto, 
¿e w œwiecie graffiti tak naprawdê nie
tyle chodzi o sam przekaz ile o sieæ 
powi¹zañ, dziêki którym ka¿dy nauczy 
siê nawi¹zywaæ przyjaŸnie, budowaæ 
wzajemne zaufanie i tworzyæ grupy.
Œwiat graffiti to konkretni ludzie, któ-
rzy tworz¹ przekazy i komunikaty rów-
nie¿ miêdzy sob¹. Ta sztuka przekazu 
sprawia, ¿e liczy siê pasja, energia i 
kreatywnoœæ, którymi wzbogacaj¹ sie-
bie wzajemnie, wspóln¹ rzeczywistoœæ
dla której mog¹ wiêcej dokonaæ dla 
innych i siebie. To w³aœnie si³a tego 
komunikatu wizualno – werbalnego.
  Od czasów powstania wolnego rynku 
wydawniczego, polskie graffiti prze-
¿ywa upadek. Przyby³a mu konkuren-
cja w postaci graffiti artystycznego 
w formie wielkich malowide³ opar-
tych na motywach oryginalnych, a 
czêœciej na motywach amerykañskiej 
kultury masowej.
  Grafficiarze polscy opanowali trzy 
obszary tematyczne:
•  pi³ka no¿na i ulubione lub konku-
rencyjne dru¿yny i to widaæ po sloga-
nach: „Bóg wybacza, Cracovia nigdy”, 
„Lech zdech³”,
•   bunt przeciw rodzicom i szkole: 
„U¿ywaj prezerwatyw, co minutê ro-
dzi siê nauczyciel”, 
•   rozgrywki polityczne i ideologicz-
ne: „Czy to zima, czy to lato ka¿dy skin 
ma depilator”, „Wybierzmy Lecha”, 
„Precz z komunizmem”.
   Polscy grafficiarze absurdalnie ape-
luj¹ o postawy prospo³eczne, pe³ne ab-
surdalnych apeli: „Chroñ drzewa”, „Fi-

lateliœci broni¹ siê seriami”. Czêsto
sami oceniaj¹ poziom swoich prac, ale 
równoczeœnie uwa¿aj¹, ¿e nie da siê 
okreœliæ ¿adnego kanonu, który daje
gwarancjê stworzenia prawdziwego 
graffiti, twierdzi Ashone. Wielu z nich 
uwa¿a, ¿e graffiti to sposób na nudê, 
podwy¿szenie poziomu adrenaliny.
Prawdziwi writerzy maj¹ swoje zasa-
dy. Twierdz¹, ¿e nie „bombi” siê koœ-
cio³ów, zabytków i prywatnych samo-
chodów.
  Jeden z grafficiarzy odpowiedzia³ na 
pytanie, czym jest graffiti, nastêpuj¹-
co: „Po jednej stronie ulicy zobaczysz 
precyzyjnie wykonane wzory, nie-
które nawet trójwymiarowe, k³uj¹ce 
w oczy starannoœci¹, a po drugiej: 
szczeniackie i wulgarne napisy.  Jedne 
s¹ robione przez ludzi dla których naj-
wa¿niejsza jest g³owa, a nie rêka, dupa 
czy noga; a drugie przez gówniarzy,
próbuj¹cych wy³adowaæ agresjê i 
na siebie uwagê. Co jest sztuk¹, a co 
prostackim wandalizmem - oceñ sam”.
Inny z kolei mówi: „Graffiti to genial-
ne narzêdzie do przenoszenia myœli, 
idei, swojej postawy. Robimy swoje,
szukaj¹c swojego miejsca w mieœcie. 
Kreujemy rzeczywistoœæ wype³niaj¹c 
otaczaj¹c¹ nas przestrzeñ pozytyw-
nym przes³aniem. W naszej przestrze-
ni wolnoœci nie znajdziesz narkoty-
ków, przemocy i bezmyœlnego przy-
jmowania wszystkiego, co oferuje 
Mc œwiat. To, co robimy jest dla nas 
bardzo wa¿ne. Wk³adamy w tê pracê 
cz¹stkê siebie – no jasne, ¿e jest to 
sztuka. Chcemy kreowaæ rzeczywis-
toœæ, broniæ pewnych wartoœci. Na-
szym zdaniem, robimy to poprzez 
sztukê.
  Grafficiarze uwa¿aj¹, ¿e z graffiti 
nikt nie wygra³. Ci, co to zrozumieli, 
zamiast represji i nasy³ania policji,
umo¿liwiaj¹ grafficiarzom malowanie. 
Czêœæ m³odych zaniecha³a malowania
na murach, poniewa¿ legalnoœæ nie 
podnosi poziomu adrenaliny. Niektó-
rzy na murach Warszawy, Krakowa, 
Rzymu, Monachium, Pary¿a, Pragi, 
Brukseli i Berlina nadal umieszczaj¹ 
swoje malowid³a.
  Niektóre graffiti mówi¹ o nich wiê-
cej ni¿ uczone wywody krytyków. 
Grafficiarze na ogó³ nie chc¹ dysku-
towaæ nad tym czy to sztuka, czy wan-
dalizm. Twierdz¹, ¿e œwietn¹ odpo-
wiedŸ daje reklama Sprite’a: „Sam
wiesz, co masz myœleæ” – writer. Ash, 
jeden ze znanych warszawskich wri-
terów powiedzia³, ¿e kiedyœ zacz¹³ siê
zastanawiaæ, ile czasu zosta³o mu do 
koñca ¿ycia. I co w³aœciwie po sobie
zostawi, w jaki sposób zaistnieje? Na 
wielkim murze narysowa³ wiêc klep-
klepsydrê, a w niej zamiast piasku, 
przesypuj¹ce siê ma³e postacie ludzkie.
Pomyœla³, ¿e mo¿e ktoœ przygl¹daj¹c 
siê temu, zastanowi siê nad sob¹. Mo-
¿e bêdzie chcia³ coœ zmieniæ w swoim 
¿yciu”. Ash i Sir s¹ autorami reklamy 
napojów Frugo.
  Grafficiarze twierdz¹, ¿e graffiti to 
nie szczeniacki wyg³up, moda czy 
chwilowe zauroczenie. Czy to jest sztu-
ka? Na Zachodzie na pewno. Ale czy 
w Polsce to na pewno nie s¹ zdecy-
dowani do koñca. Uwa¿aj¹, ¿e jeszcze 
nie ma takiego, kto by³by tak dobry 
plastycznie, by zaistnieæ na œwiatowej 
scenie graffiti. Wœród grafficiarzy ist-
nieje jednak niepisana zasada, ¿e ko-
piowaæ cudzych pomys³ów nie mo¿na. 
Mo¿na siê wzorowaæ, a to co innego. 
Podpatrywanie jest zawsze pierwszym 
etapem nauki tworzenia w³asnego sty-
lu, znalezienia w³asnej kreski. Nie czu-
j¹ siê wandalami.


