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Lokalizacje i dojazd
Czego pragną drony?
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ul. Szewska 36 / projektor / komputer / kawa i herbata / brak Internetu
W sali 208 znajdującą się na drugim piętrze Instytutu Historii Sztuki odbędą się wszystkie 
sesje konferencji

ul. Romualda Traugutta 21
Od godziny 18.00 nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych będzie służył za scenę dla 
działania z pogranicza sztuki i nauki. Trzecia próba eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji 
Artystyczno-Badawczej om - organizmy i maszyny w kulturze współorganizowana przez Pra-
cownię Katedry Mediacji Sztuki i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działanie odbędzie się w nowym budynku Akademii 
Sztuk Pięknych przy ulicy Traugutta 21. Dojazd tramwajami 3 i 5 z Galerii Dominikańskiej na 
plac Wróblewskiego. Dojście spacerem zajmie 20-25 minut

przystanek tramwajowy Hala Targowa
Dojazd od Dworca Głównego PKP tramwajami: 8, 9, 11. Przybliżony czas dojazdu 6-8minut

rynek
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Program konferencji
Czego pragną drony?

Czwartek 29 Października 

9.30

10.00

11.45

14.00

12.15

15.30

otwarcie konferencji

prof. Mirosław Kocur (dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UWr)
dr hab. Dorota Wolska (kierowniczka Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr) 

sesja I 

dr Piotr J. Fereński (UWr) Prawo do dronów
dr Andrzej Postawa (PWr) Drony a bezpieczeństwo i prywatność informacji
mgr Marta Habdas (UJ) Nie-ludzka perspektywa: drone photography i topos spojrzenia  
z lotu ptaka
mgr Anna Sarosiek (UPJPII) Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego

sesja II 

dr Tomasz Wójtowicz (WSIiZ) Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia  
się etos wojownika
mgr Karolina Chyla (UWr) Implikacje wykorzystania dronów dla bezpieczeństwa Arktyki
mgr Justyna Stasiowska (UJ) Sound of everyday fear – dźwiękowe oddziaływanie dronów  
w kontekście nowych form nadzoru
mgr Kaja Kowalczewska (UJ) Zasada humanitaryzmu a używanie robotów bojowych  
z postępującą autonomicznością. Perspektywa prawna

sesja III 

dr Arkadiusz Żurek (Instytut INTL) Drony w społeczeństwie konsumpcyjnym DDS  
(drone delivery service) - wykorzystanie dronów do celów komercyjnych
dr Marta Brzezińska (UW) Oczy bogów? Wybrane filmowe wyobrażenia o dronach  
i technologii inwigilacji
mgr Katarzyna Peplinska (UJ), Enrique Iglesias łapie drona, czyli drony w perspektywie 
performatycznej
mgr Agata Ludzis-Todorov (SWPS UH), Drony na Twitterze – prezentacja projektu  
„Digital Source Criticism”

przerwa 30 miut

przerwa  90 minut

ul. Szewska 36 / sala 208

17.15 dojazd do ASP  ul. Traugutta 21
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Program konferencji
Czego pragną drony?

19.00 zakończenie konferencji 

ul. Traugutta 21 / Akademia Sztuk Pięknych

18.00 get out. get in. performans Ireny Lipińskiej
Działanie z pogranicza sztuki i nauki. Trzecia próba eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji 
Artystyczno-Badawczej om - organizmy i maszyny w kulturze współorganizowana przez Pra-
cownię Katedry Mediacji Sztuki i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działanie odbędzie się w nowym budynku Akademii 
Sztuk Pięknych przy ulicy Traugutta 21
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

dr Marta Brzezińska

	 Drony	we	współczesnych	wyobrażeniach	filmowych	są	postrzegane	jako	część	
technologii	(co	wpisuje	ich	wykorzystanie	w	filmowy	potencjał	atrakcji,	wizualnego	
spektaklu),	oraz	bardzo	często	jako	specjalny	rodzaj	maszyn,	znajdujących	się	już	poza	
nowoczesnością	i	technologią,	jako	integralna	część	przyszłego	świata,	jeden	z	nośników	
symboliki	przyszłości.
	 Wizerunek	filmowy	dronów,	czyli	maszyn	z	pogranicza	technologii	wojskowej	 
i	cywilnej,	to	obszar	negocjacji	między	dwoma	mitami	–	również	filmowymi	–	głównie	
między	mitem	dobrej	i	złej	technologii.	Celem	mojego	wystąpienia	będzie	przyjrzenie	
się	roli	tych	szczególnych	maszyn	w	wybranych	filmach,	także	w	kontekstach	filmowej	
tradycji	(technika	przyszłości).
	 Niewątpliwie	bardzo	ciekawym	aspektem	związanym	z	funkcjonowaniem	dro-
nów	na	ekranie	jest	sam	przekaz	obrazowy	generowany	przez	nie.	Tu	również	dochodzi	
do	zaprezentowania	i	zreflektowania	„nowych”	sposobów	wizualizowania,	które	stają	się	
doskonałe	technicznie,	a	maszyny	ich	dostarczające	–	wszechwidzące.	Obrazy,	których	
dostarczają,	zaprezentowane	zostają	jako	obrazy	idealne,	i	jednocześnie	sytuują	się	
pomiędzy	starymi	a	nowymi	sposobami	widzenia,	których	różne	aspekty	podlegają	w	
filmach	sproblematyzowaniu	(m.in.	spojrzenie	i	praca	percepcji,	fragmentaryzacja,	wizu-
alizacja	danych,	anonimowość,	globalizacja	i	uniwersalizm	technologii).

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej,  
Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Oczy bogów? Wybrane filmowe wyobrażenia o dronach  
i technologii inwigilacji
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Karolina Chyla

	 Arktyka	z	racji	swej	specyfiki	staje	się	coraz	ważniejszym	obszarem	na	arenie	
międzynarodowej.	Wśród	instrumentów	wykorzystywanych	w	wyraźnie	dostrzegalnej	
wzmożonej	aktywność	państw	na	omawianym	obszarze	znajdują	się	także		drony.	Urzą-
dzenia	te	nie	dość,	że		są	jednym	z	najskuteczniejszych	instrumentów	poznania	Arktyki	
to	stają	się	jednym	z	ważniejszych	komponentów	służącym	artykulacji	interesów	 
w	Arktyce	państw	o	nią	rywalizujących.	Warto	przyjrzeć	się	temu	zagadnieniu,	gdyż 
	z	pewnością	nie	pozostanie	obojętne	dla	rozwoju	relacji	i	układu	sił	w	omawianym	
obszarze.

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Implikacje wykorzystania dronów dla bezpieczeństwa 
Arktyki
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

dr Piotr Jakub Fereński

Tematem	wystąpienia	będą	obostrzenia	prawne	dotyczące	używania	bezzałogowych	
statków	powietrznych	oraz	przypadki	naruszeń	przepisów	w	tym	zakresie,	a	także	luki	
prawne	wywołujące	wątpliwości	etyczne

Kulturoznawstwo, Uniwersytet Wrocławski

Prawo do dronów
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Marta Habdas

	 Perspektywa,	w	której	patrzący	podmiot	(lub	przedmiot	w	postaci	„patrzącej	
maszyny”,	np.	kamery	lub	aparatu	fotograficznego)	umieszczony	jest	nad	obiektem	swe-
go	spojrzenia	–	czyli	tzw.	perspektywa	ptasia	–	jest	stałym	toposem	(zgodnie	z	teorią	
topoi	Erkki’ego	Huhtamo)	historii	mediów	i	wizualności,	a	także	mapowania	przestrzeni.	
Malarstwo	wedutowe,	aerofotografia,	filmowe	ujęcia	z	lotu	ptaka	czy	zdjęcia	satelitarne	
globu	tworzą	historyczny	ciąg	„ptasiej	wizualności”,	do	której	obecnie	dołączają	także	
obrazy	rejestrowane	przez	drony.
	 Już	sama	nazwa	ptasiej	perspektywy	(także	w	innych	językach,	np.	bird’s	eye	
view)	wskazuje	na	jej	nie-ludzki	charakter.	Choć	ludzki	podmiot	ma	do	niej	dostęp	 
(np.	stojąc	na	wzniesieniu,	z	którego	widać	panoramę	miasta),	jej	rozpiętość	jest	zazwy-
czaj	ograniczona	i	determinowana	ukształtowaniem	terenu.	Dopiero	stworzenie	arte-
faktów	–	od	wież	obserwacyjnych,	do	maszyn	latających	–	pozwala	na	jej	poszerzenie.	
Dron	jest	tutaj	przykładem	skrajnie	nie-ludzkim,	często	działającym	automatycznie,	
bez	dokładnej	ingerencji	ludzkiego	podmiotu.	Ta	właściwość	skłoniła	Jamesa	Bridle’a	
do	włączenia	perspektywy	dronów	w	poczet	wizualnych	artefaktów	„nowej	estetyki”.	
Jednym	z	jej	wyznaczników	jest	bowiem	nie-ludzki	status	„maszynowego	widzenia”.
	 Ciekawym	zobrazowaniem	owych	zależności	jest	twórczość	Edwarda	Bur-
tynsky’ego	–	kanadyjskiego	fotografa,	wykorzystującego	drony	podczas	tworzenia	
swych	zdjęć.	Burtynsky	wykorzystuje	nie-ludzką	perspektywę	w	celu	ukazania	krajo-
brazów	epoki	antropocenu	–	przyrody	zawłaszczonej	i	przekształconej	przez	człowieka.	
W	ten	sposób	na	różnych	poziomach	podjęty	zostaje	Latourowski	temat	współistnienia	
czynników	ludzkich	i	nie-ludzkich.	Na	owym	przykładzie		chciałabym	pokazać	jak	w	
epoce	dronów	kształtuje	się	spojrzenie	na	przestrzeń,	odnosząc	się	jednocześnie	do	
wcześniejszych	form	toposu	ptasiej	perspektywy.

Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

Nie-ludzka perspektywa: drone photography i topos  
spojrzenia z lotu ptaka
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Kaja Kowalczewska

	 Podstawowym	założeniem	zasady	humanitaryzmu	w	międzynarodowym	prawie	
humanitarnym	jest	pozytywna	wizja	natury	ludzkiej,	która	z	kolei	warunkuje	psycholo-
giczne	bariery	sprawiające,	iż	pozbawianie	życia	innych	przedstawicieli	naszego	gatunku	
nie	przychodzi	z	łatwością.	Niemniej	jednak,	pomimo	zachowania	zasad	ostrożności	 
i	proporcjonalności	–	determinujących	legalność	działań	zbrojnych	–	żołnierze	muszą	
zabijać.	Przepisy	prawa,	poprzez	zasadę	humanitaryzmu,	zakazują	sprawiania	niepo-
trzebnego	cierpienia	i	nadmiernego	okrucieństwa.	Wydaje	się,	że	włączenie	systemów	
bezzałogowych	systemów	latających	(dronów)	czy	systemów	ze	zwiększoną	autono-
micznością	(killer	robots)	do	arsenału	współczesnych	wojsk	realizuje	zawarty	powyżej	
postulat.	Jednak	to,	co	miało	sprawiać	mniej	cierpienia	i	ograniczać	liczbę	ofiar	współ-
czesnych	wojen,	w	praktyce	okazało	się	mniej	perfekcyjne	niż	założono.
	 Rachunek	strat	kryjący	się	pod	angielskim	wyrażeniem	„collateral	damage”	
stawia	w	negatywnym	świetle	dominujące	strony	współczesnych	asymetrycznych	
konfliktów	zbrojnych.	Państwa	korzystające	z	ulepszonych	technologii	podtrzymują,	iż	
właściwości	dronów	wpłyną	na	zmniejszenie	cierpienia	powodowanego	wojnami.	 
Z	drugiej	strony	podnoszą	się	głosy,	że	chirurgiczna	precyzja	ataków	i	nikłe	straty	
własne	spowodują	proliferację	konfliktów.	Może	to	prowadzić	do	przewartościowania	
współczesnych	zasad	pokojowego	rozwiązywania	sporów	międzynarodowych	i	reinter-
pretacji	ścisłego	rozumienia	ius	ad	bellum.	[Killer	robots].	Robotyzacja	działań	zbrojnych	
na	wielką	skalę	oraz	zastosowanie	postępującej	autonomii	systemów	bojowych	wspie-
ranych	przez	sztuczną	inteligencję	to	już	nie	tylko	kwestia	poruszana	w	przestrzeni	
science	fiction,	ale	aktualny	kierunek	badań	rozwojowych.	Dyskusja	prawnicza	i	etyczna	
w	tym	zakresie	skupia	się	wokół	międzynarodowego	rozumienia	standardu	„ludzkiej	
kontroli”	nad	maszyną.
	 W	swoim	wystąpieniu	przedstawię	kluczowe	kwestie	prawne	i	etyczne	po-
ruszane	w	dyskusji	o	współczesnym	konfliktach	zbrojnych	w	kontekście	postępującej	
robotyzacji	pola	walki.	Jak	prawny	system	normatywny	odpowiada	na	nowe	wyzwania?	
Czy	potrzebne	są	nowe	koncepcje,	czy	też	prawo	humanitarne,	które	powstało	po 
	II	wojnie	światowej	nadal	pozostaje	aktualne?

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Zasada humanitaryzmu, a używanie robotów bojowych  
z postępującą autonomicznością. Perspektywa prawna
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Agata Ludzis-Todorov

	 Podczas	swojego	wystąpienia	chciałabym	zaprezentować	wyniki	projektu	 
„Digital	Source	Criticism”,	który	był	przeprowadzony	przez	międzynarodową	grupę	
młodych	badaczy	w	trakcie	Szkoły	Letniej	Digital	Methods	na	Uniwersytecie	Amster-
damskim	w	2014	roku	(byłam	członkinią	wspomnianej	grupy	projektowej).	Głównym	
tematem	projektu	były	drony,	a	dokładniej	cztery	zupełnie	odmienne	wydarzenia	z	ich	
udziałem:	tragiczny	wypadek	spowodowany	przez	drona	w	Australii,	atak	przy	użyciu	
dronów	w	Pakistanie,	komercyjne	użycie	drona	przez	firmę	Amazon	oraz	zabawny	wy-
padek	drona,	funkcjonujący	jako	anegdota	w	Korei	Południowej.
	 Badacze,	korzystając	z	dostępu	do	bazy	danych	i	archiwum	TCAT,	wyodrębnili	
konkretne	tweety	(łącznie	ponad	370	tys.),	dzięki	którym	mogli	prześledzić	geograficz-
ną	drogę	rozprzestrzeniania	się	informacji	o	wybranych	wydarzeniach.	Celem	projektu	
było	znalezienie	odpowiedzi	na	pytanie	o	to,	czy	geograficzna	bliskość	świadka	danego	
wydarzenia	jest	pozytywnie	skorelowana	z	jego	wiarygodnością.	Zagadnienie	to	było	
rozpatrywane	w	kontekście	cyfrowym,	gdzie	owa	geograficzna	bliskość	świadków	była	
określana	na	podstawie	geolokacyjnych	danych	wytwarzanych	i	udostępnianych	przez	
nich	tweetów.	Ważnym	aspektem	przeprowadzania	analizy	było	uwzględnienie	różno-
rodnego	charakteru	wykorzystywania	dronów,	wynikającego	bezpośrednio	z	wybranych	
wydarzeń	–	militarnego,	cywilnego,	komercyjnego	–	a	także	faktu,	iż	drony	są	nie	tylko	
żywym	tematem	publicznych	debat,	ale	również	obiektami	rozbudzającymi	ludzką	 
wyobraźnię.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, SWPS Uniwersytet  
Humanistycznospołeczny

Drony na Twitterze – prezentacja projektu „Digital Source 
Criticism”
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Katarzyna Peplinska

	 Już	w	latach	trzydziestych	o	dronach	myślał	Walter	Benjamin,	pisząc:	,,Pierwsza	
technika	angażowała	człowieka	najbardziej	jak	to	możliwe,	druga	najmniej	jak	się	da.	
Wyczynem	pierwszej,	jeśli	można	tak	powiedzieć,	jest	ludzkie	poświęcenie,	natomiast	
akt	drugiej	odgrywałby	się	w	samolocie	bez	pilota,	sterowanym	na	odległość	falami	
radiowymi”.	Drony	to	potężna	bezcielesna	broń,	której	wykorzystywanie	wpływa	na	
kształt	współczesnego	porządku	społeczno-politycznego.	Zdalnie	pilotowane	lub	auto-
nomicznie	wykonujące	lot	maszyny	na	trwałe	wpisały	się	w	obraz	współczesnych	wojen.	
Użycie	dronów	pozwala	na	organizację	skutecznych	i	sprawnych	działań	militarnych.	
Drony	można	traktować	także	jako	jeden	z	symboli	zacieśniającego	się	wciąż	splotu	
polityki	i	technologii.	Połączenie	dronów	z	innymi	dostępnymi	urządzeniami,	jak	np.	
kamery	cyfrowe,	mikrofony	kierunkowe	czy	nadajniki	sieciowe	otwiera	dla	władz	nowe	
możliwości	sprawowania	kontroli	nad	społeczeństwem.
	 Drony	znajdują	zastosowanie	także	w	obszarze	komercyjno-rekreacyjnym,	słu-
żąc	np.	do	doręczania	towarów	lub	robienia	zdjęć.	Szczególnie	interesująco	przedstawia	
się	ich	związek	z	popkulturą.	W	czerwcu	świat	obiegło	zdjęcie	Enrique	Iglesiasa	 
z	zakrwawionymi	palcami.	Wypadek	przydarzył	się	piosenkarzowi	podczas	próby	złapa-
nia	drona	w	czasie	koncertu.	Chciałabym	przeanalizować	fenomen	dronów,	badając	je	
jako	przykład	performansu	organizacyjnego,	technologicznego	i	kulturowego.	Przyjmuję	
perspektywę	performatyczną	zainspirowana	rozważaniami	Jona	McKenziego,	który	w	
książce	Performuj	albo…	Od	performansu	do	dyscypliny	bada	wymienione	wyżej	trzy	
rodzaje	performansu	pokazując,	że	żyjemy	w	świecie	performansu	globalnego.

Katedra Performatyki, Uniwersytet Jagielloński

Enrique Iglesias łapie drona, czyli drony w perspektywie 
performatycznej
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

dr Andrzej Postawa

	 Nieszczęśliwe	wypadki	dronów	mogą	zagrażać	ludziom,	powodować	uszkodze-
nie	mienia	lub	sprawiać	inne	problemy	w	związku	z	nieumiejętnym	obchodzeniem	się	ze	
sprzętem	lub	nie	dającymi	się	przewidzieć	sytuacjami.	Wprowadzenie	Bezzałogowego	
Systemu	Lotniczego	w	systemie,	który	tradycyjnie	był	zdominowany	przez	loty	załogo-
we	tworzy	szereg	nowych	zagadnień	związanych	z	bezpieczeństwem,	w	tym	problem	
potencjalnych	kolizji	powietrznych	i	naziemne	czy	kwestia	niezawodności	systemu.	
Odkąd	loty	bezzałogowe	przekroczyły	granice	międzynarodowe,	ważnym	zagadnie-
niem	stało	się	też	przyjęcie	przez	międzynarodową	agencję	regulacyjną	określonych	
przepisów	w	celu	zapewnienia	ich	jednolitości.	Międzynarodowa	Organizacja	Lotnictwa	
Cywilnego	(ICAO)	stwierdza,	że	bezzałogowy	lot	jest	dopuszczalny	w	ramach	ustalonych	
przepisów	ruchu	w	międzynarodowej	przestrzeni	powietrznej	(Marshall	2010).
	 Operacje	Bezzałogowego	Systemu	Lotniczego	w	ramach	systemu	kontroli	ruchu	
lotniczego	różnią	się	od	ustalonego	systemu	lotów	załogowych.	W	przypadku	systemu	
tradycyjnego	system	kontroli	ruchu	lotniczego	wydaje	pilotowi	polecenie	przez	radio,	
a	ten	dostosowuje	się	do	zaistniałej	sytuacji,	by	uniknąć	kolizji.	Piloci	mają	dwie	meto-
dy	unikania	kolizji	z	innymi	samolotami:	poprzez	wizualnie	wykrywaniu	potencjalnych	
zagrożeń	lub	korzystanie	z	pokładowego	systemu	zapobiegającego	zderzeniom	statków	
powietrznych	(TCAS,	Traffic	Alert	and	Collision	Avoidance	System).	System	opiera	swe	
działanie	na	sygnałach	nadawanych	przez	transpondery	statków	powietrznych:	gdy	nie-
bezpieczeństwo	kolizji	zostaje	wykryte,	TCAS	ostrzega	pilotów.	Jeśli	niebezpieczeństwo	
nie	zostanie	zażegnane	–	system	wydaje	polecenie	zmiany	wysokości	lub	ograniczenia	
aktualnej	prędkości	(Harlem	2012).
	 Drony	potwierdzają	prymat	wizualnej	formy	nadzoru.	Gromadzą	dane	na	temat	
prawdopodobieństwa	ryzyka	i	następnie	eliminują	zagrożenia.	Są	formą	nadzoru	zgodną	
z	założeniami	współczesnych	systemów	bezpieczeństwa	(Monahan	2010).	Mogą	działać	
w	rejestrze	zautomatyzowanej	precyzji	i	pozytywnej	identyfikacji	znanych	zagrożeń,	ale	
w	praktyce	systemy	nadzoru	i	ich	agenci	muszą	aktywnie	interpretować	nieprecyzyjne	
informacje,	które	nie	zawsze	są	źródłem	konkretnych	odpowiedzi.	Wszystkie	te	systemy	
nadzoru	są	podatne	na	błędy,	na	co	wskazują	liczne	przypadki	szkód	ubocznych	spo-
wodowanych	przez	nieszczęśliwe	wypadki	(Bergen,	Tiedemann	2010).	Należy	jednak	
podkreślić,	że	wraz	z	rosnącą	precyzją	systemów	technologicznych	bezpieczeństwo	
komunikacyjne	dronów	jest	z	roku	na	rok	coraz	większe.

Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk  
Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Wrocławska

Drony a bezpieczeństwo i prywatność informacji
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Anna Sarosiek

														Referat	ma	na	celu	ukazanie	sposób,	w	jaki	przy	użyciu	dronów	możemy	rozsze-
rzyć	ludzki	umysł.	Teoria	rozszerzonego	umysłu	zakłada,	że	jesteśmy	w	stanie	oddziały-
wać	przy	użyciu	zewnętrznych	protez	na	inne	obiekty	i	wchodzić	w	interakcje	ze	środo-
wiskiem.	Możliwość	używania	przez	człowieka	dronów	pokazuje	wyjątkowy	aspekt	tej	
teorii,	ponieważ	dzięki	temu	otrzymuje	on	szansę	na	sięgnięcie	umysłem	dalej	niż	do	tej	
pory.	Drony	mogą	rozszerzyć	nie	tylko	sensoryczne	doświadczenia	(takie	jak	wzrok 
i	słuch),	lecz	pozwalają	również	przeprowadzać	operacje	daleko	poza	zasięgiem	własne-
go	ciała.	Należy	więc	postawić	pytanie,	czy	same	stają	się	aspektem	ludzkiego	umysłu?	
Czy	można	je	traktować	jako	element	poszerzający	również	ludzkie	ciało?

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Papieski 
im. Jana Pawła II w Krakowie

Drony z perspektywy umysłu rozszerzonego
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

mgr Justyna Stasiowska

	 Współczesne	formy	monitorowania	społeczeństwa	rozwinęły	się	na	podstawie	
technik	rejestracji	ludności	oraz	form	utrzymywania	porządku,	zarządzania	ukierun-
kowanego	na	zwiększenie	wydajności	pracowników	we	fabrykach.	David	Lyon	w	The	
Electronic	Eye:	The	Rise	of	Surveillance	Society	wskazuje,	że	technologie	i	sposoby	mo-
nitorowania	definiowały	nie	tylko	czym	jest	przestrzeń	prywatna,	bezpieczeństwo	oraz	
sposoby	mierzenia	aktywności	ludzkiej,	ale	również	sposoby	myślenia	o	społeczeństwie.	
Stało	się	to	fundamentem	tego,	co	autor	określa	mianem	społeczeństwa	inwigilacji	
(określenie	„surveillance	society”	wprowadzono	w	1985	roku).	Sposób	funkcjonowania	
tego	rodzaju	monitoringu	przedstawiano	korzystając	z	obrazów	znanych	z	powieści	
George’a	Orwella	1984	oraz	modelu	więzienia	zaprojektowanego	przez	Jeremy’ego	
Benthama.	Obie	wizje	opierają	się	na	modelu	okulocentrycznym,	gdzie	wszystkowidzą-
ce	oko	wielkiego	Brata	okazuje	się	ucieleśnioną	dyscypliną	(Foucault),	czyli	poczuciem	
bycia	nadzorowanym.	Podobnie	w	dyskusji	wokół	utylizacji	dronów	w	celu	nadzoru	
społecznego,	przedstawia	się	tę	maszynę	jako	cichego	obserwatora.
	 Jednak,	jak	wskazuje	Robin	James,	analizując	wydawane	przez	nią	dźwięki,	trud-
no	traktować	drony	jedynie	jako	proste	ucieleśnienie	formy	nadzoru.	Badaczka	wskazu-
je,	że	zamiast	mówić	o	zinternalizowanym	spojrzeniu	i	dyscyplinującym	nadzorze,	warto	
skupić	się	na	destabilizującym	charakterze	terroru	wprowadzanego	przez	maszyny.	Co	
więcej,	drony	mające	zasilić	brytyjską	policję	planuje	się	rozbudować	 
o	broń	akustyczną	(Long	Range	Acoustic	Device)	wykorzystywaną	do	tłumienia	demon-
stracji.	Sposób	oddziaływania	dronów	skupiony	na	dźwięku	oddala	się	od	siły	spojrzenia	
i	przybliża	do	przestrzeni	oddziaływania	afektywnego.	Dlatego	chciałabym	skupić	się	na	
sposobach	nadzoru	opierających	się	na	dźwięku	dronów	jako	formie	takiego	właśnie	od-
działywania.	Tego	rodzaju	nadzór	nie	tyle	opiera	się	na	utrzymaniu	dyscypliny,	ale	służy	
wprowadzeniu	odbiorcy	w	określony	stan	zagrożenia.	Takie	działanie	można	opisać	jako	
zaburzenie	homeostazy	w	celu	zaprogramowania	aparatu	percepcyjnego	odbiorcy	 
w	sposób,	który	prowadzi	do	traktowania	każdego	bodźca	jako	zagrożenia.	Celem	
mojego	wystąpienia	będzie	ukazanie,	w	jaki	sposób	poprzez	manipulacje	środowiskiem	
odbiorcy	proponuje	się	nowe	formy	nadzoru.

Katedra Performatyki, Uniwersytet Jagielloński

Sound of everyday fear – dźwiękowe oddziaływanie  
dronów w kontekście nowych form nadzoru
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Abstrakty uczestników
Czego pragną drony?

dr Tomasz Wójtowicz

	 Heroizm,	poświęcenie,	odwaga	–	to	podstawowe	cnoty	wojskowe,	jakie	były	
obecne	na	polach	bitwy.	Wraz	z	pojawieniem	się	armii	masowych	w	czasie	rewolucji	
przemysłowej	oraz	okresie	napoleońskim	odgrywały	coraz	większą	rolę.	Walczący	
żołnierze	motywowani	byli	wzniosłymi	ideami,	świadomi	konieczności	poświęceń	dla	
wspólnoty	narodowej.
	 Heroizm	był	fundamentem,	na	jakim	opierały	się	armie	społeczeństw	kolek-
tywnych	–	Związku	Radzieckiego	w	czasie	II	wojny	światowej,	Korei	Północnej	w	czasie	
wojny	domowej,	czy	Wietnamu	Północnego	w	czasie	walki	z	oddziałami	amerykańskimi.	
Z	czasem	jednak	poświęcenie	życia	dla	ojczyzny	oraz	tolerancja	społeczna	dla	strat	 
w	czasie	wojny	stawała	się	coraz	mniej	oczywista.	Szczególnie	widoczna	zmiana	my-
ślenia	w	tej	kwestii	miała	miejsce	w	świecie	zachodnim	w	XX	wieku.	Wraz	z	końcem	
wielkich	idei	(Fukuyama),	wzrostem	poziomu	jakości	życia,	rozwojem	praw	człowieka,	
katastrofalną	sytuacją	demograficzną	w	Europie,	nieakceptacja	dla	śmieci	w	czasie	wojny	
stawała	się	coraz	większa.
	 W	zachodnim	sposobie	prowadzenia	wojny	zaczęło	pojawiać	się	coraz	więcej	
robotów,	systemów	zautomatyzowanych,	a	dominującym	rodzajem	sił	zbrojnych	stały	
się	siły	powietrze.	Po	zakończeniu	I	wojny	w	Zatoce	Perskiej,	w	oczach	opinii	publicz-
nej	największym	sukcesem	była	nie	tylko	szybkość	i	sprawność,	z	jaką	siły	koalicyjne	
zniszczyły	armię	Saddama	Husajna,	ale	minimum	strat	własnych,	które	wyniosły	ok.	150	
osób.
	 Jedną	z	technologii,	która	w	sposób	szczególny	umożliwiła	dostosowanie	się	
zachodnich	sił	zbrojnych	do	zmieniającego	się	etosu	wojownika	(żołnierza)	oraz	sposo-
bu	prowadzenia	wojny	były	bezzałogowe	systemy	latające	(drony).	Drony	wpłynęły	nie	
tylko	na	zarządzanie	ryzykiem	podczas	wojny,	ograniczając	możliwość	śmierci	operatora	
do	zera,	ale	także	na	poziom	moralności	i	stres,	jaki	towarzyszy	żołnierzom	po	powrocie	
z	pola	walki.
	 Pojawianie	się	coraz	nowszych	rodzajów	bezzałogowych	systemów	latających	
składania	do	zastanowienia	się	i	dyskusji	nad	następującymi	pytaniami:	jaki	będzie	
miała	wpływ	na	siły	zbrojne	rosnąca	ilość	operatorów	dronów?	W	jaki	sposób	nagra-
dzać	operatorów	dronów?	Czy	należą	się	im	również	medale	za	odwagę?	Czy	systemy	
bezzałogowe	powinny	stać	się	podstawą	wojsk	lądowych?	Czy	pojawienie	się	dronów	
autonomicznych	doprowadzi	do	wojen	bezosobowych?

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Drony w epoce wojen postheroicznych, czyli jak zmienia 
się etos wojownika
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Wydarzenie towarzyszące
Czego pragną drony?

Fundacja Artystyczno-Badawcza om - organizmy i maszyny 
w kulturze  | Pracownia Katedry Mediacji Sztuki |  Ośrodek 
Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im.  
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

	 Konferencji	towarzyszy	performans	Ireny	Lipińskiej	get	out.	get	in.	(trzecia	
próba	eksperymentu	_e.1/2015-2017	Fundacji	Artystyczno-Badawczej	om	-	organizmy	
i	maszyny	w	kulturze),	prezentowany	przez	Pracownię	Katedry	Mediacji	Sztuki	i	Ośrodek	
Dokumentacji	Sztuki	Akademii	Sztuk	Pięknych	im.	Eugeniusza	Gepperta	we	Wrocławiu.
	 Projekt	Fundacji	om	eksperyment	_e.1/2015-2017.	Opracowanie	metod	zapisu	
i	konserwacji	ulotnych	aktów	twórczych	(performans,	interwencje,	czasowa	interaktyw-
ność)	podejmujący	problem	zapisu	„sztuk	ulotnych”	w	kontekście	badań	kognitywnych	
jest	pierwszym	tego	typu	przedsięwzięciem	w	Polsce.	Tytułową	konserwację	należy	
rozumieć	jako	odtworzenie	dzieła	poprzez	analizę	jego	zapisu	video,	stanu	aktywności	
mózgu,	a	także	stanu	fizjologicznego	organizmu	artysty	podczas	podejmowanej	akcji.	
Finalnym	efektem	projektu	będzie	innowacyjna,	oparta	na	badaniach	kognitywnych	 
i	neuropsychologicznych	metoda	dokumentowania	i	archiwizowania	działań	artystycz-
nych.
	 Performance	get	out.	get	in.	Ireny	Lipińskiej	oparty	jest	na	ruchu	improwizowa-
nym	artystki	uwarunkowanym	zastaną	przestrzenią	i	poziomem	zaangażowania	widzów.	
To	trzecie	wydarzenie	poprzedzające	realizację	eksperymentu	_e.1/2015-2017.	Wro-
cławska	próba	testuje	urządzenia	mobilne	EEG	EMOTIV	EPOC	oraz	wielowirnikowca	
typu	Hexacopter	klasy	680	z	zamontowaną	kamerą	termowizyjną	Tamarisk	320	Sierra	
Olympic.	Akcja	ma	charakter	eksperymentu	naturalnego:	w	przypadku	braku	komunika-
cji	z	narzędziami	mobilnymi	działanie	artystki	nie	zostanie	przerwane.

Performans Ireny Lipińskiej get out. get in. (trzecia próba 
eksperymentu _e.1/2015-2017 Fundacji Artystyczno-Ba-
dawczej om - organizmy i maszyny w kulturze)

Fundacja	Artystyczno-Badawcza	om	-	organizmy	i	maszyny	w	kulturze
/	Małgorzata	Jankowska	/	Łukasz	Kędziora	/	Viola	Kuś

partnerzy om
Centrum	Transferu	Technologii	UMK	w	Toruniu	/	Tomasz	Jankowski
Pracownia	Neuropsychologii	i	Użyteczności	WSG	w	Bydgoszczy	/	Paulina	Markiewicz

Pracownia	Katedry	Mediacji	Sztuki	i	Ośrodek	Dokumentacji	Sztuki	Akademii	Sztuk	Pięknych	 
im.	Eugeniusza	Gepperta	we	Wrocławiu
koordynacja:	Janusz	Czyżewicz,	Marcin	Mierzicki,	Krzysztof	Pachurka,	Ewa	Zarzycka
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Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe
Czego pragną drony?

Kontakt i maile

adres konferencji 
drony.wroclaw@gmail.com

strona internetowa 
laboratorium.uni.wroc.pl

organizatorzy
dr Rafał Nahirny / rafal.nahirny@uwr.edu.pl
dr Mag da lena Zamor ska / magdalena.zamorska2@uwr.edu.pl
mgr Alek san dra Kil / aleksandra.kil@uni.wroc.pl
Mate usz Giet ner / mateuszginta@gmail.com

%20http://www.laboratorium.uni.wroc.pl/drony-konferencja/
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Widzimy się 29 października!


