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O redaktorach / About editors:
Beata Bartecka to wrocławska kuratorka wystaw z zakresu sztuk wizualnych 
i dizajnu oraz autorka publikacji związanych z kulturą wizualną i sztuką. Łukasz 
Rusznica to z zawodu fotograf, kurator i edukator, którego prace publikowano 
m.in. na łamach magazynu „Szum”. Prowadzi również galerię Miejsce przy 
Miejscu na wrocławskim Nadodrzu.
Beata Bartecka is a Wrocław-based curator of visual arts and design exhibi-
tions, author of publications related to visual culture and art. Łukasz Rusznica 
is a photographer, curator and educator, whose works were published in nu-
merous places, including the “Szum” magazine. He also runs the Miejsce przy 
Miejscu gallery in Wrocław’s Nadodrze district.

O autorce / About the author:
Pochodzi z Wałbrzycha. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szko-
le Nauk Społecznych przy PAN. Autorka kilku powieści, z czego najgłośniejsza 
„Ciemno, prawie noc”, której akcja rozgrywa się w rodzinnym mieście autorki, 
niedawno doczekała się filmowej adaptacji. Książki Bator wielokrotnie nomino-
wano do Nagrody Literackiej Nike, a jej twórczość doceniono również za granicą 
(otrzymała m.in. prestiżową Nagrodę Literacką im. Hermana Hessego – jedną 
z najważniejszych literackich nagród w Niemczech).

Writer from Wałbrzych, who studied at the University of Wrocław and at the 
School of Social Sciences at the Polish Academy of Sciences. Author of several 
novels, the most famous of which, Dark, Almost Night set in her hometown, has 
recently been adapted for the silver screen. Bator’s books have been repeat-
edly nominated for the Nike Literary Award, and some of her works were also 
appreciated abroad (she has won the prestigious Herman Hesse Prize – one of 
the most important literary awards in Germany).
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O książce / About the book:
„How to Look Natural in Photos” to wybór archiwalnych fotografii więźniów 
i ich oprawców, wykonanych w systemach totalitarnych. Dwujęzyczna publika-
cja stawia pytanie o miejsce fotografii w świecie rządzonym przez systemową 
przemoc. Redaktorzy przyglądają się relacjom na linii ofiara–oprawca zwią-
zanymi z obserwowaniem i byciem obserwowanym. Fotografie układają się 
w całościową narrację o wykorzystywaniu jednostki przez system totalitarny 
przy pomocy nowoczesnej technologii. Opisy do zdjęć zostały stworzone na 
podstawie oryginalnych zapisków i publikacji Tomasza Stempowskiego  
– historyka i starszego kustosza z Instytutu Pamięci Narodowej.
How to Look Natural in Photos is a selection of archive photographs of prisoners 
and their torturers, taken in totalitarian countries. This bilingual publication asks 
the question about the place of photography in a world of systemic violence. 
The editors take a closer look at the relationship between victims and perpe-
trators, associated with watching and being watched. The photographs form 
a comprehensive narrative about the exploitation of the individual by the total-
itarian system with the help of modern technology. The photograph descrip-
tions were based on original notes and publications by Tomasz Stempowski 
– historian and senior curator at the Institute of National Remembrance.

O książce / About the book:
W swojej najnowszej powieści – zainspirowanej prawdziwą historią usłysza-
ną na cmentarzu w Unisławiu Śląskim – Joanna Bator po raz kolejny zabiera 
czytelników na Dolny Śląsk. Jej główna bohaterka, Karina, przeprowadza 
się na podwałbrzyską wieś, do Sokołowska, by odkryć tajemnice rodzinnej 
herstorii i poznać swoje korzenie. Razem z Kariną poznajemy losy jej matki, 
babki i prababki, a tłem jest przedwojenny Wałbrzych i okolice. Saga rodzinna 
– pełna niespełnionych miłości, a nawet zbrodni – intryguje również historiami 
o miejscach na Dolnym Śląsku, które już nie wrócą. 
In her latest novel, inspired by a true story heard at a cemetery in Unisław 
Śląski, Joanna Bator once again takes her readers to Lower Silesia. Her 
protagonist – Karina – moves to a village of Sokołowsko near Wałbrzych in 
order to discover the secrets of her family herstory and learn about her roots. 
Together with Karina we learn about the fate of her mother, grandmother and 
great-grandmother – all living in pre-war Wałbrzych and its surroundings. The 
family saga – full of unrequited loves and crimes – draws in with the stories 
about places in Lower Silesia that are no more.
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