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Palma w Warszawie 

Joanna Rajkowska to artystka, którą widzisz na zdjęciu. 

Zrobiła wiele instalacji. 

Instalacja to dzieło sztuki zrobione do konkretnego miejsca. 

Na przykład do sali w muzeum albo na plac w mieście. 

Instalacja może składać się z wielu przedmiotów. 

W 2002 roku Joanna zrobiła instalację pod tytułem  

„Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. 

To sztuczna palma. 



Palma stoi na rondzie Charlesa de Gaulle’a w Warszawie. 

Nazwę ronda czytaj: „szarla de gola”. 

Na rondzie krzyżują się ulica Nawy Świat i Aleje Jerozolimskie. 

Palma jest zrobiona ze sztucznych materiałów. 

Pień jest oklejony naturalną korą z palmy. 

Liście są duże i długie. 

Są pomalowane farbą. 



Gdzie rosną prawdziwe palmy? 

Palma to egzotyczne drzewo. 

Rośnie w ciepłych krajach. 

Prawdziwe palmy rosną na przykład w Jerozolimie. 

Jerozolima to miasto w Izraelu. 

W Jerozolimie mieszkają Żydzi. 



Nazwa ulicy: Aleje Jerozolimskie 

Joanna Rajkowska pojechała do Jerozolimy. 

Widziała tam palmy. 

Kiedy wróciła do Warszawy, zastanawiała się: 

Dlaczego ulica w Warszawie nazywa się Aleje Jerozolimskie? 

Znalazła odpowiedź w książce. 

I chciała opowiedzieć ludziom, 

dlaczego ulica w Warszawie nazywa się Aleje Jerozolimskie. 

200 lat temu w Warszawie mieszkali Polacy i Żydzi. 

Dla Żydów ważnym miastem była Jerozolima. 

Dlatego ulicę, która prowadziła do ich domów,  

ludzie nazywali Aleje Jerozolimskie. 

Dzisiaj w Warszawie mieszka mało Żydów. 

Ale ulica ciągle nazywa się Aleje Jerozolimskie. 

Dlatego Joanna postawiła na ulicy palmę. 

Teraz ulica wyglądała jak ulica w Jerozolimie. 

I ludzie zwracają uwagę na jej nazwę. 



Protesty 

W Warszawie czasem odbywają się protesty. 

Ludzie protestują, bo są niezadowoleni. 

Chcą powiedzieć dlaczego są niezadowoleni. 

Chcą zmiany. 

Podczas protestów ludzie niosą transparenty. 

Transparenty to kawałki kartonu albo tkaniny. 

Na tych kartonach albo tkaninie są napisy. 

Ludzie piszą na transparentach, czego chcą. 

Ludzie chcą, żeby transparenty były widoczne. 

Czasem wieszają transparenty na palmie. 

Na palmie transparenty są dobrze widoczne, bo jest wysoka. 

Joanna uważa, że protesty są ważne. 

Cieszy się, że ludzie wieszają transparenty na palmie. 



Ważne słowa 

Instalacja 

Instalacja to dzieło sztuki zrobione do konkretnego miejsca. 

Na przykład do sali w Muzeum albo na plac w mieście. 

Może składać się z wielu przedmiotów. 

Protest 

Protest to zgromadzenie wielu ludzi. 

Ludzie protestują, bo są niezadowoleni. 

Chcą powiedzieć, dlaczego są niezadowoleni 

Chcą zmiany 

Transparent 

Transparent to kawałek kartonu albo tkaniny. 

Na kartonie albo tkaninie są napisy. 

Ludzie piszą na transparentach, czego chcą. 

I idą z transparentami na protest. 



Ilustracje 

W tekście wykorzystano zdjęcia udostępniane na licencji Creative Commons. 

To znaczy, że ich autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć ludziom. 

Zazwyczaj za korzystanie ze zdjęć musisz zapłacić. 

Ci autorzy pozwalają korzystać ze zdjęć bezpłatnie. 

Zdjęcia możesz znaleźć w internecie i możesz ich użyć. 

Autorzy zdjęć proszą o napisanie, że to oni zrobili zdjęcia. 

Proszą też, żeby podać nazwę licencji Creative Commons. 

Nazwę licencji zapisuje się skrótem, na przykład CC BY 4.0. 

W tym tekście wykorzystano: 

 Zdjęcie sztucznej palmy na rondzie gen. Charlesa de Gaulle’a w Warszawie 

zrobione przez Adriana Grycuka i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0 PL. 

 Zdjęcie palm w Ein Avdat  

oraz zdjęcie lotnicze wzgórza świątynnego w Jerozolimie  

zrobione przez Andrew Shivę i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

 Zdjęcie Strajku dla Ziemi w 2019 roku w Warszawie  

zrobione przez Grzegorza Wysockiego  

i udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0. 

 Zdjęcie instalacji Rachel Whiteread z Tate Modern 

zrobione przez Fih Fahey i udostępnione na licencji CC BY-SA 2.5. 

 Zdjęcie z Parady Równości w Sztokholmie zrobione przez Frankie Fouganthin 

i udostępnione na licencji CC BY-SA 4.0. 

W tekście wykorzystano też zdjęcia z archiwum pracy  

„Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. 

Zdjęcia zrobili: 

 Artur Żmijewski 

 Konrad Pustoła 

 Joanna Rajkowska



Autorzy 

Tekst opracowali: Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek Bocheński 

Finansowanie 

Tą publikację dofinansowano ze środków  

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Minister przekazał Muzeum pieniądze, żeby zapłacić autorom tekstu. 
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