
Karta działań dla młodzieży oraz nauczycieli  
i edukatorów pracujących z młodzieżą.

Artysta: Rafał Milach



,,Czarne morze betonu” to cykl  
22 fotografii Rafała Milacha, który  
w formie reportażu fotograficznego* 
przedstawia swoją podróż po Ukrainie.  
Fotograf dokumentował na swojej 
drodze opuszczone fabryki, zniszczone 
porty, stare, nikomu już nie potrzebne 
budynki.

*Reportaż fotograficzny to cykl zdjęć, który przybliża 

nam jakąś historię.

zobacz

https://culture.pl/pl/tworca/rafal-milach


Zdjęcia te powstały w czasie 
pomiędzy Pomarańczową  
Rewolucją, a Rewolucją na  
kijowskim Majdanie.  
Czy słyszałaś/eś o tych wydarze-
niach? A może uczyłaś/eś się  
o nich w szkole? Jeśli nie to posta-
raj się odszukać informacje o nich 
i wypełnij poniższe zadanie.

sprawdz

https://www.youtube.com/watch?v=tsVJ2o-nR0Q


Na fotografiach Rafała Milacha  
znajdziesz opuszczone budynki, 
które w okresie komunizmu były 
częścią działających fabryk i firm. 
Teraz zostały po nich ruiny. 

Czy kojarzysz takie budowle  
w swojej okolicy? Może rodzice 
albo dziadkowie mogliby Ci w tym 
pomóc? Idźcie razem na spacer  
i poszukajcie ich, a następnie  
zróbcie im zdjęcie. Wklej je tu  
i napisz krótko, jaka była historia 
tego miejsca.



Reporterski cykl fotograficzny 
Rafała Milacha jest opowieścią nie 
tylko o krajach dawnego ZSRR, ale 
także o pamięci, sile symboli oraz 
o ich wpływie na naszą współczes-
ność. Zastanów się, czy kojarzysz 
jakieś symbole, postaci, wydarze-
nia z historii, które wpływają na 
naszą rzeczywistość? Napisz tu 
swój przykład i przedyskutuj go  
z koleżankami i kolegami.



Rafał Milach zapytany o te zdjęcia, odpowiedział, że są one 
pewnego rodzaju ostrzeżeniem dla krajów, których rządy nie 
przestrzegają zasad państwa demokratycznego.  
Jak myślisz, dlaczego takie zdjęcia mogą być ostrzeżeniem? 
Poniżej wypisz, czym dla Ciebie jest demokracja.



Na sam koniec przejrzyj różne gazety, jakie masz w domu.  
Poszukaj w nich reportaży, wybierz ten, który Cię zainteresował  
i wytnij z niego jedno zdjęcie. Następnie wklej je tu i krótko napisz,  
co przedstawia i czy historia w nim zawarta przed czymś nas 
przestrzega? A może uwrażliwia nas na jakiś problem?



Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie.

Spis fotografii:  
Rafał Milach, fotografie z cyklu ,,Czarne morze  
betonu / Black Sea of Concrete”, 2008/2020.
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Muzeum Fotografii w Krakowie, 2020. 

zobacz

Zakup fotografii Rafała Milacha z cyklu ,,Czarne morze betonu/Black Sea of Concrete” do zbiorów MuFo został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dzied-
zictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 
1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

https://www.youtube.com/user/MuzHistFot/featured

